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KANUN
Türk Ticaret Kanunu
Kanun No: 6762

Kabul tarihi: 29/6/1956
Başlangıç

MADDE 1. — Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu- A) Kanunun tatnun ayrılmaz bir cüzüdür. Bu kanundaki hükümlerle, bir tica6* sahast.
rethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen her hangi
/ - Ticari
bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair diğer
hükümler.
kanunlarda yazık hususi hükümler, ticari hükümlerdir.
Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mah
keme, ticari örf ve âdete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre
karar verir.
MADDE 2. — Kanunda aksine bir hüküm yoksa teamül, ti- // - Ticari örf ve
cari örf ve âdet olarak kabul edildiği tesbit edilmedikçe hükme
âdet.
esas olamaz. Şu kadar ki; irade beyanlarının tefsirinde teamül
lerin dahi nazara alınması esası mahfuzdur.
Bir bölgeye veya bir ticaret şubesine mahsus olan ticari örf
ve âdetler umumi olanlara tercih olunur, ilgililer aynı bölge
de bulunmadıkları takdirde, kanun veya mukavelede aksine hü
küm olmadıkça, ifa yerindeki ticari örf ve âdet tatbik olunur.
Tacir sıfatını haiz olmıyanlar hakkında ticari örf ve âdet,
ancak onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği tak
dirde tatbik olunur.
MADDE 3.
Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ti- ¿ 7 / - Ticari işler.
carethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir
müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler, ticari işler
dendir.
MADDE _. — 21 nci maddenin birinci fıkrası gereğince her IV - Ticari dâvaiki taraf için ticari sayılan hususlardan doğan hukuk dâvaları lar ve delilleri.
ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın :
ı. Umumi olarak.
1. Bu kanunda;
2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meşgul
olanlar hakkındaki 876 ilâ 883 ncü maddelerinde;
—
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3. Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğe
riyle birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neşir mukavelesi hakkındaki 372 ilâ 385,
itibar mektubu ve itibar emri hakkındaki 399" ilâ 403, komisyo
na dair 416 ilâ 429, ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller
hakkındaki 449 ilâ 456, havale hakkmdaki 457 ilâ 462, vedia
hakkmdaki 463 ilâ 482 nci maddelerinde;
4. Alâmeti farika, ihtira beratı ve telif hakkına mütaallik
mevzuatta;
5. Bu kanunun 135 nci maddesinde yazılı ticarete mahsus
yerler hakkmdaki hususi hükümlerde;
6. Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarında;
tanzim olunan hususlardan doğan hukuk dâvaları ticari dâ
va sayılır. Şu kadar ki; her hangi bir ticari işletmeyi ilgüendirmeyen havale, vedia ve telif hakkından doğan dâvalar bundan
müstesnadır.
Ticari dâvalarda dahi deliller ve bunlarm ikamesi Hukuk
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine tâbidir2. Tharet mahkeMADDE 5. — Aksine hüküm olmadıkça, dâva olunan şeyin
melerinin i§ sahası değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticari
dâvalara dahi bakmakla vazifelidir.
Şu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hu
kuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 ncü
maddesi hükmünce ticari sayılan dâvalarla hususi hükümler
uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere ticaret
mahkemesinde bakılır.
İkinci fıkrada yazılı hallerde, münhasıran iki tarafın arzu
larına tâbi olmıyan işler haricolmak üzere, bir dâvanın ticari
veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iş sahasına girip
girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca dermeyan olu
nabilir. İtiraz vâıit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkeme
ye gönderilir; bu mahkeme dâvaya bakmaya mecburdur; an
cak, dâvanm mahiyetine göre tatbiki gerekli usul ve kanun
hükümlerini tatbik eder. Ticari bir dâvanm hukuk mahkemesi,
ticari olmıyan bir dâvanm ticaret mahkemesi tarafmdan görül
mesi hükmün bozulması için yalnız başına kâfi bir sebep teşkil
etmez.
Vazifesizlik sebebiyle dâva dilekçesinin reddi halinde yapı
lacak muamelelere ve bunlarm tâbi oldukları müddetlere dair
Usul hükümleri, iş sahasına ait iptidai itirazm kabulü halinde
de tatbik olunur.
B) Çeşitli hüMADDE 6.
Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticari hüMmler.
kümler koyan kanunlarla tâyin olunan müruruzaman müddetI - Müruruzaman \ i mukavele ile değiştirilemez.
II - Teselsül kaMADDE 7.
İki veya daha fazla kimse, içlerinden yalnız
rînesi biri veya hepsi için ticari mahiyeti haiz bir iş dolayısiyle diğer
bir kimseye karşı müştereken borç altma girerlerse mukavele
de aksi kararlaştırılmış olmadıkça müteselsilen mesul sayılırlar.
Ticari borçlara kefalet halinde, gerek asıl borçlu ile kefil ve
gerek kefiller arasındaki münasebetlerde dahi hüküm böyledir.
Z/7 - Ticari işlerde
MADDE 8.
Ticari işlerde faiz miktarı serbestçe tâyin olufaiz.
nabilir.
ı. Mukavele serUç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek
bestîsi.
birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla
borçlu bakımından ticari iş mahiyetini haiz olan karz akidlerinde muteberdir.
Ödünç para verme işleri, bankalar, tasarruf sandıkları ve
tarım kredi kooperatifleri hakkındaki hususi hükümler mah
fuzdur.
—
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MADDE 9. — Ticari işlerde faiz miktarı hakkında Borç- 2. Kanuni faiz
lar' Kanununun 72 nci maddesi caridir. Şu kadar ki; faizin iş- miktarı ve ticari
lemeye başladığı tarihte ödem© yerinde benzer muameleler için temerrüt faizi.
da" yüksek bir faiz ödenmekte ise bu faiz miktarı esas tutulur.
8 nci madde hükmü mahfuzdurTicari işlerde temerrüt faizi yıllık yüzde ondur.
MADDE 10. — Aksine mukavele yoksa, ticari bir borcun 3. Faizin laşlanfaizi, vâdenin bitiminden ve belli bir vâde yoksa ihtar gününden
9 itibaren işlemiye başlar.
ıcı

BIBÎNCÎ KİTAP
Ticari işletme
Birinci Fasıl
Tacir

MADDE 11.— Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır.
Tesisat, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, ihti
ra beratları ve markalar, bir sanata mütaallik veya bir şahsa
ait model ve resimler gibi bir müessesenin işletilmesi için daimî
bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede aksine hüküm
bulunmadıkça, ticari işletmeye dâhil sayılır.
MADDE 12. — Aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara benziyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane
sayılır :
1. Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere
tedariki ve bunların aynen veya başka bir şekle sokularak satıl
ması yahut kiraya verilmesi;
2. Kıymetli evrakm satılmak üzere tedariki ve bunların sa
tılması ;
3. Her çeşit imal veya inşa;
4. Madencilik;
5. Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilân ve istih
barat ;
6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahal
ler, hususi mektep ve hastane ve açık satış yerlerinin işletilmesi;
7. Umumi mağazalar ve sair depo ve ambarların işletilmesi;
8. Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık;
9. içtimai sigortalar haricolmak üzere sigortacılık;
10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya
taşımak;
11. Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo ile haber
leşme ve yayın;
12. Acentelik, tellâllık, komüsyonculuk ve sair bütün tavas
sut işleri.
Fabrikaeılık, hammadde veya diğer malların makine yahut
sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vü
cuda getirilmesidirMADDE 13.
Aşağıdaki işleri görmek üzere açılan bir müessesenin işlerinin hacım ve ehemmiyeti, ticari muhasebeyi gerektirdiği ve ona ticari veya sınai bir müessese şekil ve mahiyetini verdiği takdirde bu müessese de ticari işletme sayılır :
1. Bir toprak sahibinin veya çiftçinin, mahsullerini olduğu
gibi veya zirai sanatı dolayısiyle bir tezgâhta şeklini değiştire
rek satması;
2. Esnaf veya güzel sanatlar erbabından birinin gerek biz
zat, gerek işçi çalıştırarak veya makine kullanarak eserler vücu
da getirmesi ve bu eserleri satması.
v

A) Ticari işletme,
t - Umumi olarak.

H - Ticarethane ve
fabrika.

%

—

IH - Ticari §eküde işletilen diğer
müestesder.
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Bu hüküm, işlerinin mahiyetine göre, 12 nci madde gereğin
ce ticarethane veya fabrika olarak vasıflandırılamıyan diğer
müesseseler hakkında da tatbik olunur.
B) Tadr.
MADDE 14.
Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi'
1 - Hakiki şahıslar, adma işleten kimseye tacir denir.
i. Umumi olarak.
Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo
ve sair ilân vasıtalariyle halka bildirmiş veya işletmesini tica
ret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilân etmiş olan kimse fiilen
işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adma, ister âdi bir
şirket veya her ne suretle olursa olsun hukukan var sayılmıyan
diğer bir şirket adma (ortak sıfatiyle) muamelelerde bulunan
kimse, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı tacir gibi mes
ul olur.
2. Küçük ve
MADDE 15.
Küçük ve mahcurlara ait ticari işletmeyi
mahcurlar. bunların adma işleten veli ve vasi, tacir sayılmaz. Tacir sıfatı,
temsil edilene aittir. Şu kadar ki; kanuni mümessil ceza hü
kümleri bakımından tacir gibi mesul olur.
3. Ticaretten,
MADDE 16.
Şahsi halleri veya yaptığı işlerin mahiyeti
menedilenhr. yahut meslek ve vazifeleri itibariyle kanuni veya kazai bir ya
sağa aykırı olarak veyahut başka bir şahsın iznine veya resmî
bir makamın ruhsatma lüzum olup da izin veya ruhsatname
almadan bir ticari işletmeyi işleten kimse de tacir sayılır.
Bu hareketin doğurduğu hukuki, inzibati ve cezai mesuliyet
mahfuzdur.
4. Esnaf.
MADDE 17. — ister gezici olsunlar, ister bir dükkânda ve
ya bir sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsunlar, iktisadi
faaliyeti nakdî sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına daya
nan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az
olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildirler. Şu kadar ki;
tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22 ve 55 nci madde
leriyle Medeni Kanunun 864 ncü maddesinin ikinci fıkrası hü
kümleri bunlar hakkında da tatbik olunur.
H - Hükmi şahtsMADDE 18- — Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için
lar.
ticari bir işletme işleten demekler ve kendi kuruluş kanunları
gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek
veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilâyet, belediye gibi
âmme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesse
seler dahi tacir sayılırlar.
Devlet, vilâyet ve belediye gibi âmme hükmi şahısları ile
umumi menfaate hadim cemiyetler, bir ticari işletmeyi ister
doğrudan doğruya, ister âmme hukuku hükümlerine göre idare
edilen ve işletilen bir hükmi şahıs eliyle işletsinler kendileri ta
cir sayılamazlar.
III - Donatma işMADDE 19.
Tacirlere dair olan hükümler donatma iştitiraki.
aki hakkında da tatbik olunur.
C) Tacir olmanın
MADDE 20.
Tacirlerher türlü borçlarından dolayı if Jâhükümleri.
tâbi oldukları gibi, kanun hükümlerine uygun olarak bir tiI - Umumi olarak. aret unvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ticaret sici
line kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar.
Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir
iş adamı gibi hareket etmesi lâzımdır.
Tacirler arasmda, diğer tarafı temerrüde düşürmek veya
mukaveleyi fesih yahut ondan rücu maksadiyle yapılacak ihbar
veya ihtarların muteber olması için noter marifetiyle veya
iadeli taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapılması şarttır.
Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler mahfuzdur.
II - Hususi olarak.
MADDE 21.
Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır.
ı. Ticaret kari- Şu kadar ki; hakiki şahıs olan bir tacir, muameleyi yaptığı an
nesi,
da bunun ticari işletnıesiyle ilgisi olmadığını diğer tarafa açık—
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ça bildirdiği veya muamele, fiil veya işin ticari sayılmasına
halin icabı müsait bulunmadığı takdirde borç âdi sayılır.
Taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan mu
kaveleler, kanunda aksine hüküm olmadıkça, diğeri için de ti
cari iş sayılır.
MADDE 22. — Tacir olan veya olmıyan bir kimseye, ticari 3. Ücret isteme
işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, münahakkı.
sip bir ücret istiyebilir. Bundan başka, verdiği avanslar veya
yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak
kazanır.
MADDE 23. — Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya - Fatura vc teimal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş
mektubu.
olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve
bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir.
Bir faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün
içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa miirıderecatmı kabul etmiş sayılır.
Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya
beyanlarm muhtevasını teyideden bir yazıyı alan kimse, aldığı
tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa
teyit mektubunun yapı] an mukaveleye ve beyanlara uygun ol
duğunu kabul etmiş sayılır.
MADDE 24- — Tacir sıfatmı haiz bir borçlu, Borçlar Ka- _™nununun 104 ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 161 nci maddetenkisi.
sinin 3 ncü fıkrasında ve 409 ncu maddesinde yazılı hallerde,
fahiş olduğu iddiasiyle bir ücret veya cezanın indirilmesini mah
kemeden istiyemez.
MADDE 25. — Aşağıdaki hususi hükümler mahfuz kalmak ^
şartiyle, tacirler arasmdaki ticari satış ve trampalarda dahi Borçirampa.
lar Kanununun satış ve trampa hakkındaki hükümleri tatbik
olunur.
1. Mukavelenin mahiyetine, taraf 1 arın maksadına veya emtia
nın cinsine göre satış mukavelesinin kısım kısım icrası kabil
veya bu şartların mevcudolmamasma rağmen alıcı kısmen ya
pılan teslimi, ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kabul etmişse,
mukavelenin yerine getirilmemesi yüzünden alıcının haiz oldu
ğu haklar yalnız teslim edilmemeiş olan kısım hakkında kullanı
labilir.
2. Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışına
izin verilmesini mahkemeden istiyebilir. Mahkeme, satışm açık
artırma yoliyle veya bu işe memur edilen bir kimse marifetivlc
yapılmasına karar verir. Satıcı talebederse satışa memur edilen
kimse, satışa çıkarılacak emtianın vasıflarını bir ekspere tes
bit ettirir. Satış masrafları satış bedelinden çıkarıldıktan sonra
artan para, satıcının takas hakkı mahfuz kalmak şartiyle, satıcı
tarafmdan alıcı namma bir bankaya ve banka bulunmadığı
takdirde notere tevdi olunur ve keyfiyet hemen alıcıya bildirilir.
3. Emtianın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise
alıcı iki gün içinde keyfiyeti satıcıya bildirmeye mecburdur.
Açıkça belli değilse alıcı emtiayı teslim aldıktan sonra sekiz
gün içinde muayene etmeye veya ettirmeye ve bu muayene ne
ticesinde emtianın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını mu
hafaza için keyfiyeti bu müddet içinde satıcıya bildirmeye
mecburdur. Diğer hallerde Borçlar Kanununun 198 nci madde
sinin ikinci ve üçüncü fıkraları tatbik olunur.
4. Borçlar Kanununun 207 nci maddesindeki müruruzaman
müddeti tüccarlar arasındaki ticari satışlarda altı aydır. Şu ka
dar ki; bu müddet azaltılabilir.
5. Sif satış ve diğer deniz aşırı satışlar hakkındaki hususi
hükümler mahfuzdur.
3
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İkinci Fasıl
Ticaret

A) Te§küât.

Sicili

MADDE 26. — Ticaret dâvalarına bakan her asliye hukuk

I - Umumi olarak, mahkemesi nezdinde bir ticaret sicili kurulur. Şu kadar ki; Ad

liye Vekâleti sicil memurluğunun iş çevresini birden çok asliye
mahkemesinin kaza çevresine teşmil edebilir.
Bir yerde ticaret dâvalarına bakan mahkemenin mütaaddit
daireleri bulunduğu takdirde ticaret sicili, Adliye Vekâletince
bunlardan birine bağlanır.
II - Nezaret ve
MADDE 27.
Ticaret sicilinin idaresi, bağlı olduğu mahmesuliyet. keme hâkimi veya reisinin nezareti altında
bulunmak üzere
Adliye Vekâleti tarafından tâyin edilen bir sicil memuruna
aittir.
Medeni Kanunun 917 nci maddesi ticaret sicilleri hakkında da
tatbik olunur.
Ul - Nizamname. MADDE 28. — Sicil defterlerinin şekli ve nasıl tutulacak
ları, sicüe nezaret, tescil mecburiyetinin nasıl yerine getirilece
ği, sicil memurunun kararlarına karşı itiraz yolları, sicil me
murunun haiz olacağı şartlar ve vereceği teminatın şekil ve mik
tarı nizamname ile tâyin olunur.
B) Tescil.
MADDE 29. — Tescil, talep üzerine yapılır. Şu kadar ki;
I - Şartlan.
re'sen veya aidolduğu makamın bildirmesi üzerine yapılacak
ı. Talep.
tesciller hakkındaki hükümler mahfuzdur.
2. ilgililer.
MADDE 30. — Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri yahut
hukuki halefleri tarafından salahiyetli sicü memurluğuna ya
pılır.
Bir hususun tescilini istemiye birkaç kimse mecbur veya sa
lahiyetli olduğu takdirde, kanunda aksine hüküm olmadıkça,
bunlardan birinin talebi üzerine yapılan.tescil, hepsi tarafından
istenmiş sayılır.
3. Talebin şekli.
MADDE 31.
Tescil talebi dilekçe ile olur.
Düekçe sahibi hüviyetini ispata mecburdur. Dilekçedeki
imza noterlikçe tasdik edilmişse ayrıca hüviyeti ispata lüzum
yoktur.
ı. Müddet.
MADDE 32.
Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescili
talep müddeti on beş gündür.
Bu müddet, tescile tâbi hususun vukubulduğu, tamamlanma
sı bir senet veya vesikanm tanzimine bağlı olan hususlarda bu
senet veya vesikanın tanzim olunduğu tarihten başlar.
Ticaret sicili memurluğunun salâhiyet çevresi dışında otu
ranlar için bu müddet bir aydır.
5. Değişiklikler.
MADDE 33. — Tescil edilmiş hususlarda vukubulacak her
türlü değişiklikler de tescil olunur.
Tescilin dayandığı hâdise veya muameleler tamamen veya
kısmen sona erer veya ortadan kalkarsa sicildeki kayıt da ta
mamen veya kısmen silinir.
Her iki halde 29, 30, 31 ve 32 nci maddelerin hükümleri cari
dirII - Sicil memuru- MADDE 34. — Sicil memuru tescil için aranılan kanuni şartnun vazifeleri. ların mevcudolup olmadığını tetkikle mükelleftir.
ı. Tetkik vazıHükmi şahısların tescilinde, bilhassa şirket mukavelesinin,
fesi.
emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve kanunun mecburi
kıldığı esasları ihtiva edip etmediği araştırılır.
Tescil edilecek hususların hakikata uygun olması, üçüncü
şahıslarda yanlış bir fikir yaratacak mahiyette bulunmaması
ve âmme intizamına aykırı olmaması da şarttır.
Halli bir mahkeme hükmüne bağlı bulunan veya sicil me
muru tarafından katî olarak tescilinde tereddüdedüen hususlar,
ilgililerin talebi üzerine muvakkaten kaydolunur. Şu kadar ki;
—

—

—

9 TEMMUZ 1956

((Resmî Gazete)

ilgililer üç ay içinde mahkemeye müracaat ettiklerini yahut ara
larında anlaştıklarını ispat etmezlerse muvakkat kayıt re'sen
silinir. Mahkemeye müracaat halinde katîleşmiş olan hükmün
neticesine göre muamele yapılır.
MADDE 35. — Tescili mecburi olup da kanuni şekilde ve
müddeti içinde tescili istenmemiş olan veya 34 ncü maddenin
3 ncü fıkrasmdaki şartlara uymıyan bir hususu haber alan sicil
memuru, ilgilileri, tâyin edeceği münasip bir müddet içinde ka
nuni mecburiyeti yerine getirmeye yahut o hususun tescilini ge
rekli kılan sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye davet eder.
Memurca bildirilen müddet içinde tescil talebinde bulunmı
yan ve imtina sebeplerini de bildirmiyen kimse, sicil memuru
nun teklifi üzerine, sicilin bağlı olduğu mahkeme karariyle yüz
liradan iki bin liraya kadar para cezasına mahkûm edilir.
Müddeti içinde imtina sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin
bağlı olduğu mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak tescili
gerekli olan bir hususun mevcudolduğu neticesine varırsa tesci
lini sicil memuruna emreder, aksi takdirde merminin talebini
reddeder.
Mahkemenin bu madde gereğince vereceği kararlar aleyhine
ilgililer ve sicil memuru tebliğ tarihinden itibaren on beş gün
içinde Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerince tem
yiz yoluna müracaat edebilirler. Temyiz icrayı durdurur.
İlgililerin para cezasına ait mahkûmiyet kararlarını temyiz
edebilmeleri için hükmolunan parayı mahkeme veznesine yatır
mış veya aynı miktarda teminat göstermiş olmaları şarttır.
Bu maddeye göre hükmolunan para cezaları hapse çevrilmez.
MADDE 36. — İlgililer, vukubulacak tescil veya tadil yahut
terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilecek kararlara
karşı, tebliğinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bağlı olduğu
mahkemeye dilekle ile itiraz edebilirler.
Bu itiraz m a l ı K e m e c e evrak üzerinde incelenerek karara bağ
lanır. Şu kadar ki; sicil memurunun kararı, üçüncü şahısların
sicilde kayıtlı bulunan hususlara mütaallik menfaatlerini ihlâl
ettiği takdirde, itiraz edenle üçüncü şahıs da dinlenir. Gelmez
lerse evrak üzerine karar verilir.
Yukarıki maddenin 4 ncü fıkrası hükmü bu halde dahi tat
bik olunur.
MADDE 37. — Tescil muamelesinin dayandığı dilekçe, beyanname ve bütün senet ve vesikalar ve ilânları havi vazet eler,
üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılmak sure
tiyle saklanır.
Herkes ticaret sicilinin münderecatmı ve dairede saklanan
bütün senet ve vesikaları tetkik edebileceği gibi bunların tas
dikli suretlerini de istiyebilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup
olmadığına dair tasdikname dahi istenebilir.
İlâna tâbi tescil ve kayıtlar, kanun veya nizamnamede aksine
bir hüküm bulunmadıkça aynen ilân olunur.
İlân, hükümet merkezinde bütün Türkiye'ye ait sicil kayıt
larını ilâna mahsus gazete ile yapılır.
MADDE 38. — Ticaret sicili kayıtları, nerede bulunurlarsa
bulunsunlar, üçüncü şahıslar hakkında, kaydın gazete ile ilân
edildiği; ilânın tamamı aynı nüshada yayınlanmamış ie, son kısmmm-yayınlandığı günü takibeden iş gününden itibaren hüküm
ifade eder. Bu günler, kaydın ilânı tarihinden İtibaren işleme
ye başlıyacak olan müddetlere de başlangıç olur.
Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü şahıslar hak
kında hüküm ifade edeceğine veya müddetlerin derhal işliyeceğine dair hususi hükümler mahfuzdur.
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IV - Hükümleri.
l. Tescilin üçüncü şahıslara tesiri.
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MADDE 39. — Üçüncü şahısların, yukarıki madde gereğin
ce kendilerine karşı hüküm ifade etmiye başlıyan kayıtları bil
mediklerine mütaallik iddiaları dinlenmez.
Tescili lâzımgeldiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip
de ilânı gerekirken ilân edilmemiş olan bir husus, ancak bunu
bildikleri ispat edilmek şartiyle, üçüncü şahıslara karşı dermeyan edilebilir.
3. İlgililerin cezai MADDE 40. — Tescil ve kayıt için suiniyetle hakikata ayve hukuki
beyanda bulunanlar ceza mahkemesi tarafmdan yüz liramesulıyeh.
d j^j in liraya kadar ağır para cezasma veya bir aydan altı
aya kadar hapis cezasma yahut bu cezaların ikisine birden mah
kûm edilirler ve ayrıca bir yıldan beş yıla kadar ticaret ve sa
nayi odalarına âza olabilmek ve borsada muamele yapabilmek
haklarından mahrumiyetlerine veya borsalardan muvakkat olaî'ak çıkarılmalarına karar verilir. Hakikata aykırı tescilden
dolayı zarar görenlerin tazminat hakları mahfuzdur.
Kayıtların 34 ncü maddenin üçüncü fıkrasmdaki esaslara
uymadığını öğrendikleri halde düzeltilmesini istemiyenler ile
tescil oluna» bir hususun değişmesi veya sona ermesi veyahut
kaldırılması dolayısiyle kaydın değiştirilmesini veya silinmesi
ni istemiye veya yeniden tescili icabeden bir hususu tescil ettir
meye mecbur olup da bunu yapmıyanlar bu kusurları yüzün
den üçüncü şahısların uğradıkları zararları tazmin ile mükel
leftirler.

2.

Sicille itimat.

a n

D

Üçüncü Fasıl

Ticaret unvanı ve işletme adı
A) Ticaret unvanı.
MADDE 41. — Her tacir, ticari işletmesine mütaallik muaI - Kullanma meleleri ticaret unvaniyle yapmaya ve işletmesiyle ilgili senet
mecburiyeti. Ve sair evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdur.
l. Umumi olarak.
Tescil olunan ticaret unvanının, ticari işletmenin giriş cep

a

-

Tescil.

hesinin herkes tarafmdan kolayca görülebilecek bir yerine oku
naklı bir şekilde yazılması mecburidir.
MADDE 42. — Her tacir, ticari işletmenin açıldığı gün
den itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği tica
ret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline
tescil ve ilân ettirmeye mecburdur.
Her tacir kullanacağı ticaret unvanmı ve bunun altma ata
cağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tev
di etmiye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte
onun namma imzaya salâhivetli kimselerin imzaları da notere
tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.
Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de
bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilân olunur. Tica
ret unvanına ve imza örneklerine mütaallik yukarıki fıkraların
hükümleri bunlara da tatbik olunur- Kanunda aksine hüküm
olmadıkça merkezin ba&lı oldueru sicile geçirilmiş olan kavıtlar şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Şu kadar
ki; bu hususta şube sicil memurunun ayrı bir inceleme mecbu
riyeti yoktur.
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Tür
kiye'deki şubeleri, kendi memleket kanunlarının ticaret unva
nı hakkındaki hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, yerli ticari
işletmeler gibi tescil olunur. Bu gibi şubeler için ikametgâhı
Türkiye'de bulunan tam salahiyetli bir ticari mümessil tâyini
mecburidir. Birden fazla şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden
sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tes
cil olunur.
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şirketlerle
ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanunu muvakkatin 7-15
nci maddeleri hükümleri mahfuzdur.
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MADDE 43. — Hakiki şahıs olan tacirin ticaret unvanı, 48 II - Ticaret unvanci maddeye uygun olarak yapabileceği ilâveler ile kısaltılma§ dan yazılacak ad ve soyadından terekkübeder.
- Hakiki şahıslar.
Ticaret unvan m a aynı sicil dairesinde daha evvel tescil edil
miş olan unvanlardan açıkça ayırdetmeye yarıyacak ilâvelerin
yapılması mecburidir. Başka bir sicil dairesinde daha önce tes
cil edilmiş olan aynı ad ve soyadını ihtiva eden bir ticaret un
vanı sahibinin haksız rekabetten doğan hakları mahfuzdur.
MADDE 44. — Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün or- 2. Hükmi şahıstakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadiyle
^şirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva eder.
) Kolektif ve
Âdi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
komandit şırticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad
ketler,
ve soyadiyle şirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva ede t*.
Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad
ve soyadlarmın bulunması yasaktır.
MADDE 45. — Limitet, anonim ve kooperatif şirketler, is- b) Limitet, anoletme mevzuu gösterilmek ve 48 nci madde hükmü mahfuz kalkooperatif
mak şartiyle ticaret unvanlarım serbestçe seçebilirler.
şirketler.
Şu kadar ki; ticaret unvanlarında: (limitet şirket), (anonim
şirket) ve (kooperatif) kelimelerinin bulunması şarttır. Bun
ların ticaret unvanında hakiki bir şahsın ad veya soyadı bulun
duğu takdirde şirket nevini gösteren ibarelerin rumuzla veya
kısaltılmış olarak yazılmaları caiz değildir.
MADDE 46. — Ticari işletmeye sahibolan dernek ve diğer c) Tacir sayılan
hükmi şahıslarm ticaret unvanları, adlarının aynıdır.
diğer hükmi şahısDonatma iştirakinin ticaret unvam, müşterek donatanlardonatma t§dan hiç olmazsa birinin ad ve soyadını veya deniz ticaretinde
tırakı.
kullanılan geminin adını ihtiva eder. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca donatma iştirakini göste
recek bir ibare de bulunur.
MADDE 47. — Hükmi şalısın ticaret unvanında, hakiki bir
d) Müşterek
şahsm ad veya soyadı yer almış bulunursa, 43 ncü madde tathükümler.
bik olunur.
Bir hükmi şahsm ticaret unvanına Türkiye'nin her hangi
bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir
unvandan ayırdedilmesi için gerekli olduğu takdirde, lüzumlu
ilâvelerin yapılması mecburidir.
MADDE 48. — Tacirin hüviyeti ve işletmenin genişlik ve
3. ilâveler,
ehemmiyeti yahut malî durumu hakkında üçüncü şahıslarda
yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyet
te veya hakikata yahut âmme intizamma aykırı olmamak şar
tiyle her ticaret unvamna, işletmenin mahiyetini gösteren ve
ya unvanda zikredilen kimselerin hüviyetlerini belirten yahut
muhayyel adlardan ibaret olan ilâveler yapılabilir.
Tek basma ticaret yapan hakiki şahıslar ticaret unvanları
na bir şirketin mevcudolduğu zannmı uyandıracak ilâveler ya
pamazlar.
(Türk), (Türkiye), (Cumhuriyet) ve (Millî) kelimeleri bir
ticaret unvanına ancak tcra Vekilleri Heyeti karariyle konabi
lir.
MADDE 49. — Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın ti- i- Ticaret unvacaret unvamna dâhil bulunan adı kanunen değişir veya salâhi^ devamı.
yetli makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi ka
labilir.
Kolektif veya komandit şirkete yahut donatma iştirakine
yeni ortakların girmesi halinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. Bu şirketlerden birinin ticaret unva
nına adı dâhil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun
yerine geçerek şirketin devamını kabul eder veya şirkete girn
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memekle beraber bu hususta muvafakatlerini yazılı şekilde bil
dirirlerse şirket unvanı olduğu gibi bırakılabilir. Şirketten ay
rılan ortağın adı da yazılı muvafakati alınmak şartiyle şirket
unvanında kalabilir.
5. Şubeler.
MADDE 50. — Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanmı
şube olduğunu belirterek kullanmak mecburiyetindedir. Bu un
vana şube ile ilgili ilâvelerin yapılması caizdir.
43 ve 47 nci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkmda da
tatbik olunur.
Merkezi yabancı memlekette bulunan bir işletmenin Türki
ye'deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bu
lunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.
6. Ticaret unvaMADDE 51.
Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başka
nı mn, devri.
devredilemez.
Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça,
unvanın dahi devrini tazammun eder.
Ill - Ticaret unmMADDE 52.
Usulen tescil ve ilân edilmiş olan ticaret unmmn korunması, vanmı kullanmak hakkı, münhasıran sahibine aittir.
—

s

m

a

—

1. Esas.
2. İhbar ve ceza.

MADDE 53. Bütün mahkemeler ve memurlar, ticaret ve
sanayi odaları ve noterler vazifelerini yaparken bir ticaret un
vanının tescil edilmediğini veya kanunun hükümlerine aykırı
olarak tescil yahut istimal edildiğini öğrenirlerse keyfiyeti sa
lahiyetli ticaret sicil memuruna ve müddeiumumiliğe bildirmeye
mecburdurlar.
41 ilâ 48 ve 50 nci maddeler hükümlerine aykırı hareket eden
ler ve 51 nci maddeye muhalif olarak ticaret unvanını devreden
lerle devralan ve kullanan kimseler, 40 n c i maddenin birinci fık
rasındaki cezalara mahkûm edilirler.
3. Unvanına teMADDE 54. — Ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası
cavüz edilen kim- tarafmdan kullanılan kimse, bunun men'ini ve haksız kullanısenin haklan. lan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde de
ğiştirilmesini veya silinmesini- ve zarar görmüş ise, kusur halin
de bunun da tazminini istiyebilir.
Mahkeme, dâvayı kazanan tarafın talebi üzerine, masrafları
aleyhine hüküm verilen kimseye aidolmak üzere hükmün gazete
ile de yayınlanmasına karar verebilir.
B) İstetme adı.
MADDE 55.
İşletme sahibini hedef tutmaksızm doğruda>ı
doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırdetmek
için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi
lâzımdır, işletme adları hakkında dahi 28, 40, 43 fk 2, 52, 53 ve
54 ncü maddeler tatbik olunur.
—

—

Dördüncü Fasıl
Haksız Rekabet
MADDE 5 6 .
Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her
türlü suiistimalidir.
II - Hüsnüniyet
MADDE 57. — Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler
kaidelerine aykırı hususiyle şunlardır ;
hareketler.
^ Başkalarını veya onların emtiasmı, iş mahsullerini, faa
liyetlerini yahut ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya lüzumsuz
yere incitici beyanlarla kötülemek;
2. Başkasrjım ahlâkı veya malî iktidarı hakkmda hakika
ta aykırı malûmat vermek;
3. Kendi şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faali
yeti veya ticari işleri hakkında yanlış veya yanıltıcı malûmat
vermek veyahut; üçüncü şahıslar hakkında aynı şekilde hare
ket etmek suretiyle rakiplerine nazaran onları üstün duruma
getirmek;
A) Umumi
olarak.
I - Tarifi.

—
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4. Paye, şahadetname veya mükâfat almadığı halde bunla
ra sahip imişcesine hareket ederek müstesna kabiliyete mâlik
bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna müsait
olan yanlış unvan yahut meslekî adlar kullanmak;
5. Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticaret
işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna
müsait bulunan tedbirlere başvurmak, hususiyle başkasının
haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma
vasıtalariyle iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan,
marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak veyahut iltiba
sa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmiyerek, sa
tışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olur
sa olsun elinde bulundurmak;
6. Üçüncü şahısların müstahdemlerine, vekillerine veya
diğer yardımcılarına, onları vazifelerini ihlâle sevk etmek su
retiyle kendisine veya başkasma menfaatler sağlamak maksa
diyle veya bu kabîl menfaatleri sağlamaya elverişli olacak su
rette, müstahak olmadıkları menfaatler temin veya vâdetmek;
7. Müstahdemleri, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri
iğfal suretiyle, istihdam edenin veya müvekillerinin imalât ve
ya ticaret sırlarını ifşa ettirmek veya ele geçirmek;
8. Hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir şekilde elde ettiği ve
ya öğrendiği imalât veya ticaret sırlarından haksız yere fayda
lanmak veya onları başkalarına yaymak;
9. Hüsnüniyet sahibi kimseleri iğfal edebilecek surette lıakikata aykırı hüsnühal ve iktidar şahadetnameleri vermek;
10. Rakipler hakkında da cari olan kanun, nizamname, mu
kavele yahut meslekî veya mahallî âdetlerle tâyin edilmiş bu
lunan iş hayatı şartlarına riayet etmemek.
MADDE 58. — Haksız rekabet yüzünden müşterileri, kreB) Hukuki
disi, meslekî itibarı, ticari işletmesi veya diğer iktisadi menfa- mesuliyet.
atleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlikeye mâruz I - Çeşitli dâvalar.
bulunan kimse:
a) Fiilin haksız olup olmadığının tesbitini;
b) Haksız rekabetin men'ini;
c) Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan
kaldırtmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla
yapılmışsa bu beyanlarm düzeltilmesini;
d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini;
e) Borçlar Kanununun 49 ncu maddesinde gösterilen şart
lar mevcutsa mânevi tazminat verilmesini;
istiyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat ola
rak hâkim, haksız rekabet neticesinde davalının elde etmesi
mümkün görülen menfaatin karşılığına dahi hükmedebilir.
Haksız rekabet yüzünden iktisadı menfaatleri haleldar olan
müşteriler de birinci fıkrada yazılı dâvaları açabilirler.
Ticaret ve sanayi odaları, esnaf dernekleri, borsalar ve ni
zamnamelerine göre âzalarının iktisadi menfaatlerini korumaya
salahiyetli bulunan diğer meslekî ve iktisadi birlikler dahi ken
dilerinin veya şubelerinin azaları bir ve ikinci fıkralar gereğin
ce dâva açmak hakkmı haiz oldukları takdirde (a), (b)" ve (c)
bendlerinde yazılı dâvaları açabilirler.
Birinci fıkranın b ve c bentleri gereğince bir kimse aleyhi
ne verilmiş olan hüküm, haksız rekabete mevzu olan malları,
doğrudan doğruya veya dolayısiyle ondan elde etmiş olan şa
hıslar hakkında da icra olunur.
MADDE 59.
Haksız rekabet fiilî, hizmet veya işlerini II - İstihdam edegördükleri esnada müstahdemler veya işçiler tarafından işlen- nin mesuliyeti.
miş olursa yukarıki maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
—
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III - Basmın mesuliyeti.

IV - Kararın ilâm.

V - Müruruzaman.

VI - İhtiyati
tedbirler.

C) Cezai mesuliyet.
I - Cezayı müstelzim fiiller.
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bendlerinde yazılı dâvalar, istihdam edenlere karşı dahi açıla
bilir.
Yukarıki maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendlerin
de yazılı dâvalar hakkında Borçlar Kanunu hükümleri caridir.
MADDE 60. -— Haksız rekabet basın vasıtasiyle işlenmiş ise,
58 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
yazılı dâvalar, ancak yazı sahibi veya ilân veren aleyhine açıla
bilir ; şu kadar ki :
a) Yazı veya ilân, yazı sahibinin yahut ilân verenin haberi
olmaksızın veyahut rızalarına aykırı olarak yaymlanmışsa;
b) Yazı sahibi veya ilân verenin kim olduğunun bildirilme
sinden imtina olunursa;
c) Başka sebepler yüzünden yazı sahibi veya ilânı verenin
meydana çıkarılması veya aleyhlerine bir Türk mahkemesinde
dâva açılması mümkün olmazsa;
bu dâvalar, yazı işleri müdürü; eğer bir ilân mevzuubahis
ise ilân servisi şefi; yazı işleri müdürü ve ilân servisi şefi göste
rilmemiş veya yoksa naşir; bu da gösterilmemişse matbaacı; aley
hine de açılabilir.
Bu haller dışında, yazı işleri müdürüne, ilân servisi şefine,
naşir ve matbaacıya bir kusur isnadedilebilirse yukarıki fıkrada
yazılı sıraya bakılmaksızın kusurlu olanlar aleyhine dâva açıla
bilir.
58 nci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde ya
zılı dâvalarda Borçlar Kanununun hükümleri tatbik olunur.
MADDE 61.
Mahkeme, dâvayı kazanan tarafın talebiyle,
masrafı haksız çıkan taraftan alınmak üzere hükmün katîleşmesinden sonra ilân edilmesine de karar verebilir, ilânın şekil ve şü
mulünü hâkim tâyin eder.
MADDE 62. — 58 nci maddede yazılı dâvalar, dâvaya hakkı
olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren
bir yıl ve her halde burûarm doğumundan itibaren üç yıl geçmekle
müruruzamana uğrar. Şu kadar ki;ceza kanunları gereğince
daha uzun bir müruruzaman müddetine tâbi olan cezayı müstel
zim bir fiil işlenmiş bulunursa, bu müddet hukuk dâvaları hak
kmda da câridir.
MADDE 63. Dâva açmak hakkını haiz olan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme, mevcut vaziyetin olduğu gibi muhafaza
edilmesine, 58 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent
lerinde yazılı olduğu veçhile haksız rekabetin neticesi olan maddi
durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabetin men'ine ve
yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine ve lüzumlu diğer
tedbirlerin alınmasına Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun
ihtiyati tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir.
MADDE 64. — 1. Elli yedinci maddenin 1, 2, 4, 5, 6, 8 ve 9
ncu bentlerinde yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten
işliyenler;
2. Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edil
mesi için şahsi dununu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faaliyeti ve
işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı malûmat verenler;
3. Müstahdemleri, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri,
istihdam edenin veya müvekkillerinin imalât veya ticaret sırla
rını ifşa etmelerini veya ele geçirmelerini temin için iğfal edenler;
4. istihdam edenler veya müvekkillerden, işçilerinin veya
müstahdemlerinin veyahut vekillerinin, işlerini gördükleri sıra
da cezayı müstelzim olan bir haksız rekabet fiilini işlediklerini
öğrenip de bu fiili menetmiyen veya gerçeğe aykırı beyanları
düzeltmiyenler;
58 nci madde gereğince hukuk dâvasını açma hakkını haiz
bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine ceza mahkemesince bir
—
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aydan bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya ka
dar ağır para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandırılırlar.
Haksız rekabetin men'i hakkındaki kesinleşmiş ilâma rağ
men haksız rekabet fiiline aynen veya tâli değişikliklerle devam
eden kimse altı aydan aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin li
radan on bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûnı edilir ve
suçlu re^en takibolunur.
MADDE 65. — Hükmi şahısların işleri görülürken bir hak- n - Hükmi şahıssız rekabet fiili işlenirse 64 ncü madde hükmü, hükmi şahıs namı- ^
^esulina hareket etmiş veya etmesi gerekmiş olan organın azaları veya
yetleri.
ortaklar hakkında tatbik olunur. Şu kadar ki; para cezası ve
masraflardan hükmi şahıs bu hakiki şahıslarla birlikte müteselsilen mesul olur.
ann

c e s a i

Beşinci Fasıl
Ticari defterler
MADDE 66.
Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve ma- A) Defter tutma
lî durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinmükellefiyeti.
de elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle, işletmesinin
I • Şümulü.
mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa,
diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki
defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur :
1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, en
vanter defteri ve karar defteri;
2. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ti
cari şekilde işletilmek üzere devlet, vilâyet, belediyeler gibi âm
me hükmi şahısları tarafmdan kurulan ve hükmi şahsiyeti bu
lunmıyan ticari işletmeler ile dernekler tarafından kurulan ti
cari işletmeler ve bunlara benziyen ve hükmi şahsiyeti olmıyan
diğer ticari teşekküller, karar defteri hariç yukarıki bentte ya
zılı defterleri;
3. Tacir hakiki şahıs ise karar defteri haricolmak üzere
birinci bentte yazılı defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemi
ne göre sadece işletme defteri.
Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısiyle aldıkları mek
tup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kâğıtlar
la ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve
telgrafnamelerin kopyalarım ve mukaveleleri, taahhüt ve kefa
let ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilâmları gibi belgeleri
muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları mecburidir.
MADDE 67.
Bir tacirin defter tutma mükeÜefiyetini yeri- U - Mesuliyet
ne getirmeye salahiyetli kıldığı kimsenin bu defterlere geçirdiği
kayıtlar, o tacirin kendisi tarafmdan tutulmuş kayıtlar hükmün
dedir.
Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcudolmamasmdan yahut kanuna uygun surette tutulmamasmdan veyahut sak
lanması mecburi olan defter ve kâğıtların gereği gibi saklanma
masından doğan mesuliyet doğrudan doğruya işletme sahibine ve
hükmi şahıslarda idare organının azalarına veya idare işlerine
salahiyetli olan kimselere ve hükmi şahsiyeti olmıyan ticari iş
letme ve tevekküllerde onları idareye salahiyetli olan kimselere
aittir. Bunlar, kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek
bu mesuliyetten kurtulamazlar.
66 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ilâ 3 ncü bentlerinde sayılan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun
şekilde yerine getirmeyip de ikinci fıkraya göre mesul olanlar
yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalaııdırılır.
Defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması halinde, bunları
tutmakla vazifelendirilmiş olan kimseler dahi aynı cezaya mah—

—

4

Sahife. 14825

Safaife: 14826

(Rmai Ğmte)}

9

/TEMMUZ

kûm edilirler. Diğer kanunlarda bulunan cezai hükümler mahfuz
dur.
Hâkimler, noterler, sicil memurları ve diğer memurlar resmî
muameleler dolayısiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine
aykırı hareket ettiğini öğrenince keyfiyeti" müddeiumumiliğe bil
dirmeye mecburdurlar.
III - Saklama
MADDE 68. — Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse
müddeti.
işletmeye devam eden halefleri, defterleri son kayıt tarihinden
ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kâğıtları tarihlerin
den itibaren on yıl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar.
Hakiki şahıs olan tacirin ölümü halinde mirasçıları ve ticareti
terk etmesi halinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gere
ğince saklamakla mükelleftirler. Ancak mirasm resmî tasfiyesi
halinde defter ve kâğıtlar birinci fıkrada yazılı müddetle sulh
mahkemesi tarafından saklanır.
Kolektif ve âdi komandit şirketlerin her ne suretle olursa
olsun infisahı halinde bunlara ait defter ve kâğıtlar, şirket mer
kezinin bulunduğu yerdeki salahiyetli mahkeme tarafından 1 nci
fıkra gereğince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere,
diğer şirketlerin infisahı halinde ise, notere tevdi olunur. Noter
hare ve ücreti şirket mevcudundan ödenir.
Bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kâğıtlar;
yangm, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir âfet sebebiyle ve
kanuni müddet içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarih
ten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu ye
rin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini
istiyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da
emredebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir defterlerini
ibrazdan kaçınmış sayılır.
IV - Tasdik ettirMADDE 69. — 66 nci maddenin 1 ilâ 3 ncü bentlerinde
me ve beyanname yazılı defterler, kullanılmaya başlanılmadan önce tacir tarafınverme mükellefi- d
ticari işletmenin bulunduğu yerin noterine ciltli olarak ibyeti.
raz olunur. Noter sicil tasdiknamesini göstermesini tacirden is
ter ve bu defterlerin her sayfasına sabit mürekkeple sıra nu
marası koyup resmî mühür ile mühürler ve defterlerin kaç say
fadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmî
mühür ve imzasiyle tasdik eder. Bu iş bittikten sonra tasdik et
tiği defterlerin mahiyet ve adedlerini ve bunların kime aidolduğunu tacirin kayıtlı bulunduğu ticaret sicillerine re'sen ve
hemen bildirir.
Her tacir, • tutmaya mecbur olduğu diğer defterlerle tutmak
istediği defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa sa
yılarını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullan
maya başlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur.
Memur, bunlardan birisini tasdik ederek tacire geriverir. Bu
mükellefiyeti hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmiyen
tacirin bu gibi defterleri lehine delil olamaz.
B) Çeşitli defMADDE 70.
Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeterler.
den muameleleri vesikalardan çıkararak tarih sırasiyle ve
I - Yevmiye. «madde» halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defterdir.
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki malûmatı ihtiva et
mesi şarttır:
1. Madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebeler
de mecburi değildir.);
2. Tarih;
3. Borçlu hesap (Toplayıcı hesaplar kullanıldığı takdirde
nihai yardımcı hesabm isminin tasrihi şarttır.);
4. Alacaklı hesap (Toplayıcı hesaplar kullanıldığı takdir
de nihai yardımcı hesabm isminin tasrihi şarttır);
v e
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5. Meblağ (Yardımcı hesaplara taksim edilenler, izahat
sütununda gösterilmek şarttır);
6. Her kaydın dayandığı vesikalarm nevi ve varsa tarih
ve numaraları.
Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı
olur; şu kadar ki, vergi kanunlarına göre müteharrik yapraklı
yevmiye defterinin kullanılmasına müsaade olunduğu takdirde
vergi kanunlarma uygun olmak şartiyle bu defterler de kullamlabilir.
Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebebolmaksızm, on günden fazla geciktirilemez.
Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar
notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (görülmüştür) sö
zü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.
MADDE 71.
Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş 77 - Defteri kebir.
olan muameleleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara
dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplıyan defterdir.
Defterikebirdeki kayıtların en az aşağıdaki malûmatı ihti
va etmesi şarttır :
1. Tarih;
2. Yevmiye defteri madde numarası;
3. Meblâğ;
4. Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.
Yukarıki maddenin üçüncü fıkrası hükmü defterikebir
hakkında da tatbik olunur.
MADDE 72.
Envanter defterine işletmenin açılış tarihin- 777 - Envanter
de ve mütaakiben her iş yılı sonunda çıkarılan envanterler ve . defteri.
bilançolar kaydolunur.
i- Umumi olarak.
Envanter ve bilançonun taallûk ettiği tarihe «Bilanço gü
nü» denir,
îş yılı, altı aydan az, on iki aydan çok olamaz. Kanunda ak
sine hüküm olmadıkça, iş yılı sonu için çıkarılacak envanter ve
bilânçolarm gelecek iş yılının ilk üç ayı içinde tamamlanmış
olması lâzımdır.
Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço; tacir, ko
lektif ve komandit şirketlerde hudutsuz olarak mesul olan bü
tün ortaklar, donatma iştiraklerinde
bütün donatanlar,
ve tacir sıfatını haiz olan diğer şirket ve kurumlarda
idare işlerine salahiyetli olan kimseler tarafından imza
ve notere ibraz olunur. Noterin yapacağı muamele hakkmda 70
nci maddenin son fıkrası tatbik olunur. İmza edilen envanter
ve bilançonun ilâm ve resmî makamlara verilmesi hakkmdaki
hükümler mahfuzdur. "
Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı
olur.
MADDE 73.
Envanter çıkarmak; saymak, ölçmek, tart2. Envanter.
mak ve değerlendirmek suretiyle, bilanço günündeki mevcutla
rı, alacakları ve borçları katî bir şekilde ve müfredatlı olarak
tesbit etmektir.
Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dâhil iktisadi kıy
metleri ifade eder.
Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır. Şu kadar
ki; işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük işlet
meler, envanterlerini listeler halinde tanzim edebilirler. Bu tak
dirde envanter defterine listeler muhteviyatı icmalen kaydo
lunur.
MADDE 74. — Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin
3 Bilanço.
tasnifi ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş hulâsasıdır.
—
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Bilançonun aktif tablosunda; mevcutlarla alacaklar ve var
sa zarar, pasif tablosunda; borçlar gösterilir.
Aktif yekûnu ile borçlar arasındaki fark tacirin işletmeye
tahsis ettiği ana sermayeyi teşkil eder. Ana sermaye de pasif
tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının
yekûnları denkleşir. Yedek akçeler ve kâr ayrı gösterilseler da
hi, ana sermayenin cüzüleri sayılırlar.
4. Açıklık ve doğMADDE 75. — ilgililerin; işletmenin iktisadi ve malî dururuluk esasları.
hakkmda mümkün olduğu kadar doğru bir fikir edinebil
meleri için, envanter ve bilançoların ticari esaslar gereğince ek
siksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde memleket parasma gö
re tanzimi lâzımdır.
Bütün aktifler, en çok bilanço gününde işletme için haiz ol
dukları değer üzerinden kaydolunur. Borsada kote edilen emtia
ve kıymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil edilemiyen
veya ihtilaflı bulunanlar müstesna olmak üzere, bütün alacak
lar da itibari miktarlarına göre hesabedilir.
Pasifler, hususiyle bütün borçlar, şarta bağlı veya vadeli ol
sa bile, itibari değeri üzerinden hesaba geçirilir.
Ticaret şirketleriyle ticaret kurumlarının envanter ve bi
lançoları hakkmdaki hususi hükümler mahfuzdur.
IV - isletme heMADDE 76.
Cütli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı
sabi.
olan işletme hesabı defterinin sol tarafını masraf, sağ tarafını
ı. Defter ve
hasılat lasmı teşkil eder. Masraf kısnuna; satmahnan emtia, hizhulâsa.
met mukabili ödenen paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün
masraflar; hasılat kısmına ise, emtia satışları, hizmet mukaibili
alman paralar ve işletme faaliyetinden doğan diğer hasılat kay
dolunur. Masraf ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki malû
matı ihtiva etmesi şarttır :
1. Sıra numarası;
2. Kayıt tarihi;
3. Muamelenin nev'i;
4. Meblâğ.
Her iş yılı sonunda bir «işletme hesabı hulâsası» çıkarılır.
Buna aşağıdaki maddeler birer kalemde ayn ayrı yazılır :
A) Masraf tablosuna :
1. Çıkarılan envantere göre iş yılı başmdaki emtia mevcu
dunun değeri;
2. Iş yılı içinde satmalman emtianın değeri;
3. Iş yılı içinde yapılan bütün masraflar.
B) Hasılat tablosuna :
1. Iş yılı içinde satılan emtianın değeri;
2. Iş yılı içinde hizmet mukabili ve sair suretle alman pa
ralar ;
3. Çıkarılan envantere göre iş yılı sonundaki mevcudun de
ğeri75 nci madde hükmü işletme hesabı hulâsasına da tatbik
olunur.
2. Emtia envanMADDE 77.
Emtia üzerine iş yapanlar, emtia haraketteri.
lerini işletme hesabının masraf ve hasılat kısımlarında ayrı bir
sütunda göstermiye ve bir emtia envanteri çıkarmıya mecbur
durlar.
Emtia envanteri çıkarmak; satmak maksadiyle alınan veya
imal edilen mallarla iptidai ve hammaddeler ve yardımcı mal
zeme dâhil olmak üzere, emtia mevcutlarını saymak, ölçmek,
tartmak ve değerlendirmek suretiyle katî bir şekilde ve müfre
datlı olarak tesbit etmektir.
Emtia envanteri; muamelelere ait kayıtlarla karıştırılmamak
suretiyle yeniden işe başlama halinde işletme hesabı defterinin
m
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baş tarafına; mütaakiben de her iş yılı kapandıktan sonra, mu
amele kayıtlarını takibeden sayfalara yazılır.
MADDE 78.
Hükmi şahıs olan tacirler tarafından tutu- V - Karar defteri.
lan karar defterine gerek umumi heyet veya ortaklar heyeti, ge
rek varsa idare meclisi tarafından müzakere neticesinde ittihaz
olunan kararlarla toplantıda hazır bulunan azaların adları ve
soyadları ve toplantı günü ile b'eyan edilen rey ve müzakere
lerin tam bir surette bilinmesi için gerekli diğer hususlar geçi
rilir ve bu kararların altı şirket namma imza koymaya salahi
yetli olanlar tarafmdan imza edilir.
MADDE 79.
Ticari defterlerle, saklanması mecburi olan D) Teslim ve
diğer kâğıtların teslimi; miras, şirket ve iflâs işlerinde isteneibras.
bilir. Teslim halinde defter, hesap ve kâğıtların her tarafı ge- I - Teslim müktlrek mahkeme ve gerek ilgililer tarafmdan incelenebilir.
Ufiytti.
MADDE 80.
Muhakeme esnasında muhik bir menfaatin II - İbraz mükümevcudiyeti ispat olunur ve mahkeme ibraz edilmesini sübut
Ufiyeti.
bakımından zaruri addederse yalnız ihtilaflı meseleye mütaallik
kayıtların sureti çıkarılmak vej^a ehlivukuf tetkikatı yaprirılmak üzere mahkeme re'sen veya taraflardan birinin talebi üze
rine bunların birine yahut her ikisine ait defterlerle saklanma
sı mecburi olan kâğıtların ibrazını emredebilir.
ibrazına karar verilen ticari defter, hesap ve kâğıtlar, dâva
ya bakan mahkemeden başka bir mahkemenin kaza dairesi için
de olup da nakil ve ibrazında güçlük bulunduğu takdirde bu
defterlerin kanuna uygun olarak tutulup tutulmadıklarının ve
bunların ibrazını gerekli kılan hal ve keyfiyetin ehlivukuf va
sıtasiyle incelenerek neticesini gösterir bir zabıt varakası tutul
ması ve rapor alınması ve lüzumuna göre suretlerinin çıkarılıp
gönderilmesi ticari defter, hesap ve kâğıtların bulunduğu yer
de ticari dâvalara bakmakla mükellef mahkemeden istenir.
MADDE 81. — Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun, m - Müşterek
muhasebeye muhtaç dâvalarda ihzari muamelelere ait hükümhükümler.
leriyle senetlerin ibrazı mecburiyetine dair olan hükümleri ti
cari işlerde dahi tatbik olunur.
MADDE 82.
Ticari işlerden dolayı tacir sıfatmı haiz olan E) Ticari defterkimseler arasında çıkan ihtilâflarda ticari defterler aşağıdaki Itrin ispat kuvveti.
maddelerde gösterilen şartlar dairesinde delil olarak kabul I - Kati delil.
olunur.
Tasdika tâbi olmıyan defterler ancak 69 ncu madde gereğin
ce tasdika tâbi olup da tasdik edilmiş olan ilgili defterlerle
birlikte delil olarak kabul olunur.
Bir tacirin tuttuğu bütün defterlerin birbirini teyidetmesi
şarttır; aksi takdirde defterler delil olmaktan çıkar.
MADDE 83.
Mahkeme, aşağıdaki hükümler gereğince,
- Yemin.
defter münderecatını sahibi lehine hükme medar görmüşse ka
naatini kuvvetlendirmek için o kaydın doğru olduğuna ve dava
cının halen dâvâlıda yerine getirilmesi gereken hakkı bulundu
ğuna dair defter sahibine tamamlayıcı bir yemin verir.
Taraflardan biri hasmın ticari defterlerinin münderecatını
kabul edeceğini mahkeme huzurunda beyan etmiş iken hasmı
ticari defterlerini ibrazdan imtina ederse, mahkeme, defterlerin
ibrazını istemiş olan tarafa iddiasının sıhhati hakkmda bir ye
min verir.
MADDE 84 — Kanuna uygun olarak veya olmıyarak tu- /// - Sahibinin
tulmuş olan ticari defterlerin münderecatı, sahibi ve halefleri aleyhinde.
aleyhinde delil sayılır. Şu kadar ki; kanuna uygun olan defter
lerde sahibi lehine olan kayıtlar dahi aleyhindeki kayıtlar gibi
muteber olup bunlar birbirlerinden ayrılamaz.
MADDE 85.
Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbi- IV - Sahibinin
rini teyideden ticari defterlerin münderecatı sahibi lehine delil
lehinde.
—

—
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ittihaz olunur; şu kadar ki hasım tarafm keza kanuna uygun
surette tutulmuş olan ve birbirlerini teyideden defterleri buna
aykırı olur veya bu hususta hiçbir kaydı havi bulunmazsa ya
hut iddianın dayandığı kaydın aksi, vesika veya diğer muteber
delillerle ispat edilirse sözü geçen kay dm ispat kuvveti kalmaz.
V - Diğer tarafın
MADDE 86. — Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun
aleyhinde
} p d diğerminki olmaz veya hiç defteri bulunmaz yahut
ibraz etmek istemezse; defterleri muntazam olan tacirin birbi
rini teyideden defterlerindeki kayıtlar, diğeri aleyhinde delil
olur. Hasmı taraf, aleyhinde delil ittihaz olunan kaydın aksini
muteber delillerle ispat edebilir.
0

U

a

Altıncı fasıl

Cari hesap
MADDE 87.
İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarmı ayrı ayrı istemek
ten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem zimmet ve
matlup şekline çevirerek hesabm kesilmesinden çıkacak bakiye
yi istiyebileceklerine dair bulunan mukaveleye cari hesap mu
kavelesi denir.
Bu mukavele yazılı olmadıkça muteber olmaz.
B) Hükümleri.
MADDE 88.
Borçlar Kanununun 115 nci maddesiyle 122
I - Umumi olarak, nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak üzere
cari hesap mukavelesinin hükümleri şunlardır :
1. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça cari hesaba zimmet ve
ya matlup kaydı, zimmet veya matlubu doğuran mukavele ve
ya muameleye mütaallik tarafların haiz oldukları dâva ve mü
dafaa haklarım düşüremez. Mukavele veya muamele iptal edi
lirse ondan doğan kalem hesaptan çıkarılır;
2. Taraflar arasmda cari hesap mukavelesinin akdinden
önce mevcut bir matlup, tarafların rızasiyle cari hesaba kayde
dilirse aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu matlup yenilenmiş
olmaz;
3. Bir ticari senedin cari hesaba kaydı bedelinin tahsil edil
mesi halinde muteber olmak şartiyle vukubulmuş sayılır;
4. Her hesap devresi sonunda zimmet ve matlubu teşkil
eden tutarlar birbirinden çıkarıldıktan sonra tanınan veya hük
men tâyin olunan bakiye, yeni hesap devresine ait bir kalem ol
mak üzere hesaba geçirilir; mukavele sona ermiş veya bakiye
haczedilmiş ise onun ödenmesi gerekir;
5. Cari hesabm matlup kısmma kaydolunan tutarlar için
mukavele veya ticari teamüller gereğince almdıkları günden
itibaren faiz işler.
II - Hususi haller.
MADDE 89. — Yukarıki maddenin 3 ncü bendi gereğince
1. Ticari senetler, cari hesaba kayıt olunup bedeli tahsil edilemiyen ticari senet,
sahibine geri verilerek kaydı silinir.
2. Ücret ve masMADDE 90. — Taraflar arasmda cari hesabm mevcudiyeti,
raflar.
komisyondan ileri gelen ücretin ve her türlü masrafların isten
mesine mâni olmaz.
3. Hesap dışında
MADDE 91.
Takası kabil olmıyan alacaklarla muayyen
kalan alacaklar, bir cihete sarf edilmek veya ayrıca emre amade tutulmak üze
re teslim olunan para ve mallardan doğan alacaklar cari hesaba
geçirilemez.
III - Bakiye.
MADDE 92.
Mukavele veya ticari teamül ile muayyen
i. Tesbiti. hesap devreleri sonunda, cari hesabm kapatılması ve zimmet ile
matlup kalemleri arasındaki farkın tesbit edilmesi lâzımgelir.
Hesap devresi hakkmda mukavele veya ticari teamül yok
sa her takvim yıhnm son günü taraflarca hesabm kapatılması
günü olarak kabul edilmiş sayılır. Tesbit edilen bakiyeyi gös
teren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde
A)

Tarifi ve
şekli.
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noter marifetiyle veya taahhütlü bir mektupla veya telgrafla
itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiş sayılır.
MADDE 93. -— Zimmet ve matlup kalemlerinin birbirinden
çıkarılması neticesinde hasıl olan bakiye için dahi tesbit edildiği günden itibaren faiz işler.
MADDE 94. — Taraflar, üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi hesap devrelerini ve faiz ve komüsyon miktarlaram dahi mukavele ile tâyin edebilirler.
8 nci madde hükmü mahfuzdur.
MADDE 95.
Cari hesaba geçirilen matlup ve zimmet kalemleri ayrümaz bir bütün teşkil eder. Cari hesabın kesilmesinden önce taraflardan hiçbiri, alacaklı veya borçlu sayılamaz. Ta
rafların hukuki durumunu ancak mukavelenin sonundaki hesa
bın kesilmesi tâyin eder.
MADDE 96. — Cari hesap mukavelesi :
1. Kararlaştırılan müddetin bitmesi;
2. Bir müddet kararlaştırılmadığı takdirde taraflardan birinin feshi ihbar etmesi;
3. Taraflardan birinin iflâs etmesi;
ile sona erer.
MADDE 97. — Mukavelede bir müddet tâyin edilip de taraflardan biri ölür veya hacir altına alınırsa her iki taraf ve halefleri on gün önce haber vermek şarti}de cari hesap mukavele
sini feshedebilir. Şu kadar ki; bakiyenin ödenmesi ancak hesa
bın 92 nci maddeye göre kapatılması gereken tarihte istene
bilir.
MADDE 98.
Taraflardan birinin alacaklısı onun hesap
bakiyesini haciz ettirdiği gün hesap kapatılarak bakiye tesbit
edilir.
Bu halde borcundan dolayı haciz tebliğ edilen taraf on beş
gün içinde haczi kaldırtmazsa diğer taraf mukaveleyi feshede
bilir; etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni
kalemler geçirilmek suretiyle ağırlaştırılamaz. Meğer ki; hesa
ba geçirilen kalemler haciz anından önce doğmuş bulunan hu
kuki bir münasebetten ileri gelmiş ola.
Haciz ettiren alacaklı bakiyeden, kendi alacağına takabül
eden kısmının ödenmesini ancak hesabın 92 nci maddeye göre
kapatılması gereken anda istiyebilir.
MADDE 99.
Cari hesabm tasfiyesine, kabul edilen veya
hükmen tâyin olunan bakiyeye veya faiz bakiyelerine, hesap
hata ve zühullerine, cari hesaptan hariç addolunmak lâzımgelen
veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya
mükerrer kayıtlara ilişkin bulunan dâvalar, beş yıl geçmekle
müruruzamana uğrarlar.
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Yedinci fasıl
Ticaret işleri tellâllığı
MADDE 100. — Taraflardan hiçbirine ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem yahut acente gibi bir
sıfatla daimî bir surette bağlı olmaksızın, ücret karşılığında,
ticari işlere mütaallik mukavelelerin akdi hususunda taraflar
arasmda aracılık yapmayı meslek edinen kimseye tellâl denir.
Tellâllar bu fasılda gösterilen baklan haiz ve borçlarla mü
kelleftirler.
Ticari olmıyan işlere dair olan mukavelelerin akdi hususun
da aracılıkla meşgul olan veya ticari bir aracılık işini arızi olarak
üzerlerine alan kimseler hakkında Borçlar Kanununun 404 ilâ 409
ncu maddeleri tatbik olunur.

A) Tarifi.

-
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24 ncü madde hükmü mahfuz kalmak üzere Borçlar Kanu
nunun 409 ncu maddesi hükmü ticaret tellâllığına da tatbik
olunur. Borsa tellâlları hakkmdaki hususi hükümler mahfuz
dur.
B) Hükümleri.
MADDE 101.
Mukavelenin taraflarınca vazgeçilen veya
I - Bordro.
emtianın nev'i dolayısiyle mahallî teamül gereğince lüzum bu1. Yerme mükel- hmmıyan haller dışında tellâl, taraflardan her birine muamele
lefiyeti.
yapıldıktan sonra, tarafların ad ve soyadlarını ve mukavelenin
mevzuu ve şartlarını, hususiyle, emtia veya kıymetli evrak alım
satımlarında bunların nev'ini, miktarını, fiyatmı ve teslim za
manını gösteren ve kendi imzasını taşıyan bir bordro vermeye
mecburdur.
i.
Taraflarca
MADDE 102.
Derhal yerine getirilmesi kararlaştırılmış
imzası.
olmıyan muameleler hakkmda bordrolar taraflara imza ettiril
mek, taraflardan her birine diğer tarafın imzasmı taşıyan bor
dro verilmek lâzımdır. Taraflardan biri bordroyu kabul veya
imza etmekten çekinirse, tellâl derhal diğer tarafa keyfiyeti ih
barla mükelleftir.
Tellâl tarafların bordroya koymuş oldukları imzaların sıh
hatinden mesuldür. Ticari senetlerin alım ve satımına aracılık
ta bulunan tellâl bu senetleri satana aidolan imzamn sıhhatin
den dahi mesuldür.
3. Diğer tarafın
MADDE 103.
Diğer tarafın sonradan bildirileceği kaydısonradan Uldirilihtiva eden bir bordroyu kabul eden kimse, meçhul kalan tamesi.
f sonradan kendisine bildirilince, ona karşı haklı bir itirazda
bulunmazsa, o mukavele ile ilzam olunur. Bordroda gösterilme
miş olan tarafm kim olduğu mahallî teamüle, böyle bir teamül
yoksa halin gereğine göre uygun bir müddet içinde bildirilir.
Bordroda gösterilmemiş olan taraf müddeti içinde bildiril
mez veya bildirilip de aleyhine haklı bir itiraz ileri sürülürse,
bordroyu kabul etmiş olan taraf, mukavelenin yerine getirlmesini bizzat tellâldan istiyebilir. Şu kadar ki tellâlın müracaatı
üzerine mukavelenin ifasını derhal istemezse artık dâvası din
lenmez. Mukaveleyi bizzat yerine getiren tellâl, taraf sayılır ve
diğer tarafa karşı akdin hak ve borçları kendisine aidolur.
II - Numunenin
MADDE 104. — Tellal kendi vasıtasiyle numune üzerine sasaklanması.
tılan emtiadan her birinin tevdi olunan numunesini, malın vasıf
larına itiraz edilmeksizin kabulüne veya muamelenin diğer su
retle bitirilmesine kadar saklamakla mükelleftir.
Taraflar numunenin saklanmasmdan açık olarak vazge
çer veya emtiamn nev'ine göre mahallî teamül gereğince buna
lüzum olmazsa tellal, tevdi edilen numuneyi saklamaya mec
bur değildir.
Tellal ilerde delil olarak kullanmak üzere, tevdi edilen nu
muneye hususi bir işaret koymaya ve ticari teamülün icabın
dan ise bu işareti taraflara imza ettirmeye mecburdur.
IH - Kabza salaMADDE 105.
Tellal, bedeli tahsile veya mukavelede gösMyetsizlik.
terilen sair şeyleri teslim almaya salahiyetli sayılmaz.
IV - Ücret.
MADDE 106.
Muamele yapılınca veya mukavele bir şarta
i. İstemek hakkı bağlı ise şart tahakkuk edince bordroyu vermiş olan tellal
ve müruruzaman
ücretini istemek hakkını haizdir.
Bu hak muamelenin yapıldığı günden itibaren bir yıl ge
çince müruruzamana uğrar. Eğer mukavele yapılmaz veya ta
lik olunduğu şart tahakkuk etmezse, tellal, bu işteki teşebbüs
lerinden dolayı ücret istiyemez.
M. Miktarı.
MADDE 107.
Ücretin miktarı, mukavele ve tarifelere ve
bunlar yoksa mahallindeki ticari teamüle göre tâyin olunur.
3. Borçlu.
MADDE 108.
Tellal ücretini hangi tarafın ödiyeceği mu
kavele veya kanun ile tâyin edilmemiş ise, mahallindeki ticari
teamül nazara alınır; bu da yoksa taraflar bu ücreti yarı yarıya
öderler.
—
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MADDE 109.
Tellal tarafından yapılacak masrafların
4. Masraflar.
ödenmesi kararlaştırılmışsa muamele bitirilmese bile, bu mas
raflar istenebilir.
MADDE 110.
Tarafsızlığı ihlâl edecek derecede âkıdler- 5. Hakkın dü§den birini iltizam eden veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı
^i.
mahiyette bunların birinden kendisine menfaat temin eden
tellalın, ücret ve masrafları istemek hakkı kalmaz.
MADDE 111. — Tellal" kendi aracılığı ile yapılan muamele- V - Yevmiye def
leri bir yevmiye defterine günü gününe yazmaya mecburdur.
Kayıtların tarih sırasiyle yapılması ve 101 nci maddede ya- - Tutma mükelzılı hususları ihtiva etmesi lâzımdır.
lefiyeti.
Her kayıt, günü gününe tellal tarafından imza olunur. Ti
cari defterlerin tasdikine, tutulmasına ve saklanmasına dair
hükümler tellalın yevmiye defteri hakkında da caridir.
Tellal, her zaman taraflardan birinin talebi üzerine aracı
lığını yaptığı muameleler için yevmiye defterinin o işe ait
kısmının bir suretini imzalıyarak vermeye mecburdur.
MADDE 112. — Mahkeme, taraflar arasında çıkan bir dâ- 2. İbraz mecbuvaya ait hususların ispatı için veya diğer her hangi bir dâva
riyeti
zımnında bordro, suret ve diğer ispat edici vesikaların karşı
laştırılması maksadiyle yevmiye defterinin ibrazını tellala
emir ve ondan gereken izahları talebedebilir.
MADDE 113.
Yevmiye defterinin tutulması ve saklan- 3. Mesuliyet.
masiyle ilgili hükümlere aykırı hareket eden tellal hakkında
67 nci madde hükmü tatbik olunur.
MADDE 114.
Ölen veya işten çekilen tellalın yevmiye defTevdi mükelterleri, bulunduğu yerin Noterine tevdi edilir.
lefiyeti.
MADDE 115. — Esnaf arasında aracılık yapan kimseler O) Esnaf arasmhakkmda, bu f asim hükümleri tatbik olunmaz.
aracılık.
—

—
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Sekizinci fasıl
Acentelik
MADDE 116.
Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru A) Umumi olarak.
veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye
I - Tarifi.
dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette
ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya
bunları o işletme adma yapmayı meslek edinen kimseye acente
denir.
Bu fasılda hüküm bulunmıyan hallerde aracılık eden acen
teler hakkında tellallık hükümleri, akid yapan acenteler hak
kında komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmıyan
hallerde vekâlet hükümleri tatbik olunur.
MADDE 117.
Hususi kanunlardaki hükümler mahfuz ol- U - Tatbik sahası.
mak üzere bu fasıl hükümleri şunlar hakkmda da tatbik olu
nur :
1. Mukaveleleri yerli veya yabancı bir işletme hesabına ve
kendi adma akdetmeye daimî olarak salahiyetli bulunanlar,
2. Sigorta mukavelelerinin akdi hususunda aracılık eden
ler,
3. Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi olmı
yan ecnebi ticari işletmeleri nam ve hesabma memleket içinde
muamelelerde bulunanlar.
MADDE 118.
Aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkUl - İnhisar.
ça, müvekkil, aynı zamanda ve aynı yer veya bölge içinde aynı
ticaret dalı için birden fazla acente tâyin edemiyeceği gibi;
acente dahi aynı yer veya bölge içinde, birbirleriyle rekabette
bulunan mütaaddit ticari işletmeler hesabına aracılık yapamaz.
MADDE 119. — Acente, aracılıkta bulunduğu veya akdetti- B) Acentenin
ği mukavelelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi
salâhiyetleri.
hakkı koruyan beyanları müvekkili namına yapmaya ve bun- I - Umumi olarak.
lan kabule salâhiyethdir,
—

—

—
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Bu gibi mukavelelerden çıkacak ihtilâflardan dolayı acente
müvekkili namma dâva açabileceği gibi kendisine karşı da aynı
sıfatla dâva açılabilir.
Bu hükümlere aykırı olan şartlar muteber değildir.
// - Kabza salâMADDE 120.
Müvekkilinin hususi ve yazılı muvafakati
hiyeti.
veya vekâleti olmadan acente, bizzat teslim etmediği malların
bedelini kabza ve- bedelini bizzat ödemediği malları teslim al
maya mezun olmadığı gibi bu muamelelerden doğan alacağı te
cil veya miktarını tenzil dahi edemez.
III - Akid yapma
MADDE 121. — Hususi ve yazılı bir muvafakat olmadan
salâhiyeti.
acente, müvekkili namına mukavele akdine salahiyetli değildir.
Acentelere müvekkilleri adına akid yapma salâhiyetini ve
ren vesikaların acente tarafından tescil ve ilân ettirilmesi mec
buridir.
IV - SalâhiyetMADDE 122.
Acente, salahiyetli olmaksızın veya salâhisizlik.
yeti sınırlarını aşarak müvekkili namma bir mukavele yaparsa
müvekkili mukavelenin akdini haber alır almaz üçüncü şahsa,
akde icazet vermediğini derhal bildirmediği takdirde, icazet
vermiş sayılır. İcazet verilmediği halde acente akitten bizzat
mesul olur.
C) Acentenin
MADDE 123.
Acente, kendisine bırakılan bölge ve tıcaborçları.
t
içinde mukavele uyarınca, müvekkilinin işlerini görme7 - Umumi olarak. y
menfaatlerini korumaya mecburdur.
Acente, bilhassa, müvekkili hesabına saklamakta bulunduğu
emtia veya eşyaya arız olan hasarlardan kusursuz olduğunu
ispat etmedikçe mesuldür.
77 - Haber verme
MADDE 124. — Acente, üçüncü şahısların kabule salahiyetli
borcu.
olduğu beyanlarını, bölgesindeki piyasamn durum ve şartları
nı, müşterilerin malî durumunu ve bu durumda vukubulan de
ğişiklikleri ve yapılan muamelelere mütaallik müvekkilini il
gilendiren bütün hususları ona vaktinde bildirmeye mecbur
dur.
Müvekkilin açık talimatı olmıyan meselelerde acente,
emir alıncaya kadar muameleyi geciktirebilir. Şu kadar ki; işin
aceleliği müvekkilinden sormaya müsait olmaz veya acente en
faydalı şartlar dairesinde harekete mezun bulunursa basiretli
bir tacir gibi kendi görüşüne göre muameleyi yapar.
777 - Önleyici
MADDE 125.
Acente, müvekkili hesabına teslim aldığı
tedbirler.
eşyanın taşınma sırasında hasara uğradığına dair emareler
görecek olursa, müvekkilinin taşıyıcıya karşı dâva hakkını em
niyet altına almak üzere hasarı keşfettirmek ve gereken diğer
tedbirleri almak, emtiayı mümkün olduğu kadar muhafaza ey
lemek veya büsbütün telef olması tehlikesi varsa, Borçlar Ka
nununun 92 nci maddesi gereğince salahiyetli mahkemenin
izniyle sattırmak ve gecikmeksizin keyfiyeti müvekkiline ha
ber vermekle mükelleftir. Aksi takdirde ihmali yüzünden do
ğacak zararı tazmine mecbur olur.
Satılmak üzere acenteye gönderilen emtia çabuk' bozula
cak cinsten olur veya değerini düşürecek değişikliklere mâruz
bulunur ve müvekkilden sormaya vakit müsait olmaz veya
müvekkil izin vermede gecikirse, acente salahiyetli mahke
menin izniyle Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereğince
bu emtiayı sattırmaya salahiyetli ve müvekkilin menfaatleri
bunu gerekli kılıyorsa mecburdur.
IV - ödeme borcu.
MADDE 126. — Acente müvekkiline aidolan paranın gön
derilmesi veya teslim edilmesi lâzımgeldiği zaman bunu yap
mazsa, o andan itibaren faiz ve gerekirse ayrıca tazminat ver
meye mecburdur.
D) Acentenin
MADDE 127.
Acente, işlerini ifa için yaptığı masrafhaklan.
lardan ancak fevkalâde masrafların tazminini istiyebilir.
ı. Fevkalâde masAvanslar hakkmda 22 nci madde tatbik olunur,
—

—

—
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MADDE 128. — Acente fiilen aracılıkta bulunduğu veya
akdettiği muamelelerden ve aracılıkta bulunmamakla beraber bölgesi içindeki şahıslarla müvekkili arasında doğrudan
doğruya yapılan ve inhisar dalı içine giren muamelerden do
layı bir ücret istemek hakkım haizdir.
Müvekkil, doğrudan doğruya yaptığı muameleleri derhal
acenteye bildirmeye borçludur.
MADDE 129.
Acente, mukavelenin yapıldığı tarihte,
mukavele mevzuu bir malın satınalınması, imal edilmesi veya
satılması ise, müvekkilinin malı veya bedeli yahut onun ye
rine diğer bir karşılığı aldığı tarihte ücrete hak kazanır. Bu
hallerde müvekkile isnadedilebilecek bir sebepten dolayı mu
kavele yerine getirilmemiş olsa bile acente ücretin ödenmesi
ni istiyebilir.
Mukavele kısım kısım yerine getirilecekse acente, yerine
getirildiği veya yerine getirilmesi gerektiği nispette ücrete
hak kazanır.
MADDE 130.
Mukavelede hüküm bulunmadıkça ücretin
miktarı acentenin bulunduğu yerdeki ticari teamüle, teamül
yoksa halin icabma göre mahkemece tâyin olunur.
MADDE 131.
Müvekkil, acentenin ücrete hak kazanmış
olduğu muamelelere ait defter kayıtlarının bir suretini hesap
cetveli ile birlikte acenteye vermeye mecburdur.
Acenteye ait alacakların, aksi kararlaştırılmış olmadıkça,
her üç ayda bir defa ve her halde takvim yılının sonunda veya
acentelik mukavelesi sona erdiği zaman, tesbit edilerek öden
mesi lâzımdır.
MADDE 132. — Acente, müvekkilindeki bütün alacakları
ödeninceye kadar acentelik mukavelesi dolayısiyle alıp da ge
rek kendi yedinde gerek hususi bir sebebe binaen zilyed olmak
ta devam eden bir üçüncü şahıs yedinde bulunan menkûl şey
ler ve kıymetli evrak ile emtia senedi vasıtasiyle tasarruf ede
bildiği emtia üzerinde hapis hakkına maliktir.
Müvekkile ait mallar acente tarafmdan mukavele veya ka
nun icabı satıldığı takdirde acente satılan malların bedelini öde
mekten kaçınma salâhiyetini haiz olur.
Müvekkil aciz halinde bulunduğu takdirde acentenin henüz
muaccel olmamış olacakları hakkında da yukarıki fıkralar tat
bik olunur.
Medeni Kanununun 864 ncü maddesinin ikinci fıkra siyle
865, 866, 867 nci maddeleri mahfuzdur.
MADDE 133.
Muayyen olmıyan bir müddet için akdedilmis olan acentelik mukavelesini, taraflardan her biri üç ay önce ihbar etmek şartiyle feshedebilir; mukavele ile bir müddet
tâyin edilmiş olsa dahi muhik sebeplerden dolayı akit her zaman fesih olunabilir.
Müvekkilin veya acentenin iflâs veya ölümü yahut hacir al
tına alınması halinde Borçlar Kanununun 397 nci maddesi tat
bik olunur.
MADDE 134. — Muhik bir sebebolmadan ve üç aylık ihbar
müddetine riayet etmeksizin akdi fesheden taraf, başlanmış işlerin tamamlanmaması yüzünden diğer tarafın uğradığı zararı
tazmine mecburdur.
Müvekkilin veya acentenin iflâs veya ölümü yahut hacir
altına alınması sebebiyle acentelik mukavelesi sona ereıse, iş
lerin tamamen görülmesi halinde acenteye verilmesi gereken
ücret miktarma nispetle tâyin olunacak münasip bir tazminat
acenteye yahut yukardaki hallere göre onun yerine geçenlere
verilir.
—

—

—

—

SahMe: 14835
cre

# - # *i- Ücrete tâbi
muameleler.

Ücrete hak kaeanma zamanı.

3. Ücretin mik-

tan.
i. Ücretin ödeme
zamanı.

III - Hapis hakkı.

JB) Acentem
mukavelesinin
ermesi.
I - Sebepleri.
s

m

a

II - Tazminat
borcu.

SaMfei 14836

(Resmî Ga_ete)'

9

TEMMUZ 1956

Dokuzuncu fasıl

Ticarete mahsus yerler
MADDE 135. — Borsalar, sergi, panayır ve pazar yerleri,
antrepo ve ticarete mahsus diğer yerler hakkındaki hususi hü
kümler mahfuzdur.
İKİNCİ

KİTAP

Ticaret şirketleri
Birinci fasıl

Umumi hükümler
MADDE 136.
Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, ano
nim, limitet ve kooperatif şirketlerinden ibarettir.
B) Hükmi şahısMADDE 137.
Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup
larm ehliyeti. şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde
kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebi
lirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.
C) Tatbik olunaMADDE 138.
Her şirket nevi'ne mahsus hükümler mahcak kanun hü- fuz kalmak şartiyle Medeni Kanunun 45, 47, 48, 49 ncu madkümleri.
deleri ve bu fasılda hüküm bulunmıyan hususlar hakkında Borç
lar Kanununun 520 - 541 nci maddeleri her şirket nev'inin mahi
yetine uygun olduğu nispette, ticaret şirketleri hakkında da tat
bik olunur.
D) Sermaye koyMADDE 139. — Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret
ma borcu.
şirketlerine sermaye olarak :
I - Konusu.
ı Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler;
2. İmtiyaz ve ihtira beratları ve alâmeti farika ruhsatna
meleri gibi sınai haklar;
3. Her nevi gayrimenkuller;
4. Menkul ve gayrimenkullerin faydalanma ve kullanma
hakları;
5. Şahsi emek;
6. Ticari itibar;
7. Ticari işletmeler;
8. Telif haklan, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değeri
olan sair haklar konabilir.
II - Hükmü.
MADDE 140.
Her ortak, usulüne göre tanzim ve imza edilı. Umumi olarak, nıiş şirket mukavelesiyle koymayı taahhüt eylediği sermayeden
dolayı şirkete karşı borçludur.
Sermaye olarak gayrimenkul mülkiyeti veya gavrimenkul
üzerinde mevcut veya tesis edilecek ayni bir hakkın konulması
taahhüdünü ihtiva eden şirket mukavelesi hükümleri, resmî şe
kil aranmaksızın muteberdir.
Sermaye olarak konulması taahlıüdedilen diğer hakların dev
ri kanunen hususi şekillere tâbi olsa dahi şirket mukavelesi, dev
redecek ortağm ayrıca rızasına bakılmaksızın, şirkete alâkalı
mercilerden bu hakların devrini istemek salâhiyetini verir.
Şirket, her ortağın sermaye koyma taahhüdünü yerine ge
tirmesini talep ve dâva edebileceği gibi ifada gecikme sebebiy
le uğradığı zararın tazminini de istiyebilir. Tazminat talebi için
ihtar şarttır.
Ortaklarca sermaye olarak konulması taahhüdedilen hakla
rın muhafazası için kurucular tarafından ortaklar aleyhine ihti
yati tedbir talebedilebilir. Tedbir üzerine açılacak dâvalar için
Usul Kanununda derpiş edilen müddet ancak şirketin tescil ve
ilânı tarihinden itibaren işlemeye başlar.
2. Gecikme faizi.
MADDE 141.
Vaktinde konulmıyan sermaye para ise, 140
nci madde gereğince tazminat hakkına halel gelmemek şartiyle,
sermayenin ödenmesi gereken günden itibaren kanuni faizin de
verilmesi lâzımdır.
A) Nevileri.

—

—

—

—
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MADDE 142.
Sermaye olarak şirkete alacaklarım devret3. Tekeffül.
miş olan bir ortak, alacakları, şirketçe tahsil edilmiş olmadık
ça sermaye koyma borcundan kurtulmuş olmaz.
Alacak müeccel ise, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vâde gü
nünden, muaccel ise şirket mukavelesi tarihinden itibaren bir
ay içinde şirketçe tahsil edilmek 1 azmidir.
Her ne sebeple olursa olsun bu müddet içinde tahsil edile
mediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına
halel gelmemek şartiyle, ortak, müddetin bitiminden itibaren
geçecek günlerin kanuni faizini dahi vermiye mecburdur.
Alacak kısmen tahsil edilmişse yukarıki hükümler tahsil
edilmemiş olan kısım hakkmda caridir.
MADDE 143.
Sermaye olarak konulan ayınlarm değerle4. Karineler.
ri şirket mukavelesinde tesbit edilmemişse konuldukları za
mandaki borsa veya piyasada cari fiyatları, bunlar bulunma
dığı takdirde ehlivukuf tarafmdan biçilecek değerleri, ilgililer
ce kabul edilmiş sayılır.
Mukavelede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, sermaye ola
rak konan malların mülkiyeti şirkete ait ve haklar şirkete tem
lik edilmiş olur.
Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya ta
mamen kâra iştirak suretiyle ifası kararlaştırıldığı takdirde
bu kayıt memur ve müstahdemlere ortak sıfatım vermez.
MADDE 144.
Kanunda aksine hüküm olmadıkça, ortak- s. Faw ve ücret
larm koydukları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri
alma hakkı.
dolayısiyle kendilerine ücret verilmesi şirket mukavelesiyle ka
bul olunabilir.
MADDE 145.
Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklar- E) Ortakların
dan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilanço- şahsi alacaklıları.
su gereğinlce o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilirler. Henüz bilanço tanzim edil
memişse alacaklı bilançonun tanzimi neticesinde borçluya dü
şecek kâr ve tasfiye payı üzerine ihtiyati haciz koydurabilir.
Sermayesi pavlara bölünmüş komandit şirketlerle anonim
şirketlerde alacaklılar, borçlularına ait bulunan hisse senetle
rini haczettirebilirler.
Yukardaki hükümler borçlu ortakların şirket dışındaki mal
larına alacaklıların müracaat hakkını ihlâl etmez.
MADDE 146. Birleşme, iki veya daha fazla ticaret şir- F) Şirketlerin
ketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmabirleşmesi.
larmdan veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut
I - Tarifi.
diğer bir ticaret şirketine iltihak etmesinden ibarettir.
Çeşitli ticaret şirketlerine ait hususi hükümler mahfuz kal
mak şartiyle birleşme hakkında mütaakıp maddelerdeki hü
kümler tatbik olunur.
MADDE 147. Birleşme, yalnız aynı neviden olan şirket
II - Şartlar.
ler arasında caizdir. Su kadar ki, birleşme bakımından kollektif 1. Nevilerin aynı
ile komandit şirketler ve anonim ile sermavesi paylara böolması.
lünmüş komandit şirketler, aynı neviden sayılır.
MADDE 148. — Birleşme için ilgili şirketlerin, mukavelele-t. Karar.
rinin değişmesi hakkındaki usul ve şartlar dairesinde, ayrı ay
rı karar vermeleri ve bu kararın tescil ve ilân olunması gere
kir.
MADDE, 149.
Birleşen şirketlerin her biri, aralarında
3. Bilanço.
tesbit edilecek bir örneğe göre tanzim edilmiş olan bilançosunu
ilân eylemeye ve birleşme sebebiyle varlıkları sona eren şir
ketler ise ayrıca kendilerine ait borçların ne suretle ödeneceği
ne dair tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile birlikte ilâ
na mecburdurlar.
—

—

—

—
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—
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MADDE 150. Birleşme kararı, ilân gününden itibaren üç
y sonra hüküm ifade eder. Şu kadar ki; ilândan önce birleg
şirketler borçlarını ifa yahut borca tekabül eden parayı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yahut muteber diğer
bir bankaya terdi etmiş ve3ahut alacaklılar şirketlerin birleş
mesine razı olmuş ise birleşme kararı ilân gününden itibaren
hüküm ifade eder.
Borç karşılığının bankaya tevdi keyfiyetinin ilânı lâzımdır.
Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri ilândan iti
baren üç ay içinde salahiyetli mahkemeye müracaatla birleş
meye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut
bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar
katîleşmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat
şirket tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez.
S. Külli halefiyet. MADDE 151.
Yukardaki maddede tâyin olunan müddet
içinde itiraz edilmemişse, birleşme muamelesi katîleşir ve kalan
yahut yeni kurulan şirket, ortadan kalkan şirketlerin yerine
geçer. Bunların bütün hak ve borçları, kalan veya yeni kurulan
şirkete intikal eder.
Şirketlerin birleşmesinden yeni bir şirket meydana gelmiş
se, keyfiyetin ayrıca tescil ve ilânı zaruridir.
G) Nevi değişMADDE 152. — Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir
tırme.
ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olma
dıkça, yeni nev'e ait kuruluş merasimine tâbidir; böylece yeni
nev'e çevrilen .şirket eskisinin devamıdır.
III - Hükümleri.
l. Alacaklıların
ıtiraz hakkı.

—

a

en

r

—

İkinci Fasıl

Kollektif Şirket
BİRİNCİ KISIM
Şirketin mahiyet ve kuruluşu
'A) Tarifi.
MADDE 153.
Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı al
tında işletmek maksadiyle hakiki şahıslar arasmda kurulan
ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklılarına
karşı tahdidedilmemiş olan şirket, kollektif şirkettir.
B) Mukavele.
MADDE 154.
Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle
I - Sekli.
tâbidir; şu kadar ki; mukaveledeki imzaların noterce tasdiki de
şarttır.
II - İhtiva edeceği
MADDE 155.
Kollektif şirket mukavelesine aşağıda sayımecburi kayıtlar, lan hususların yazılması mecburidir :
1. Ortakların ad ve soyadlariyle ikametgâhları ve tâbiiyet
leri;
2. Şirketin kollektif olduğu;
3. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi;
4. Şirketin mevzuu;
5. Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüdettiği para
miktarı, para mahiyetinde olmıyan sermayenin değeri ve bu
değerin ne suretle biçilmiş olduğu, eğer şahsi emek bahis ko
nusu ise bu emeğin mahiyet ve şümulü;
6. Şirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadları,
bunların yalnız basma mı, yoksa birlikte mi imza koymaya
mezun oldukları.
Ortaklar emredici hükümlere aykırı olmamak şartiyle şirket
mukavelesine diledikleri kayıtları koyabilirler. Şu kadar ki;
şirket mukavelesinde şirket mevzuunun hudutlarının,açıkça gös
terilmiş olması şarttır.
III - Noksanlıklar.
MADDE 156.
Mukavelesi kanuni şekilde yapılmamış ve
ya mukaveleye konması mecburi olan kayıtlardan biri veya
bâzıları eksik yahut hükümsüz olan bir kollektif şirket, âdi şir
ket hükmünde olup hakkında 158 nci madde hükmü mahfuz
—

—

—

—
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kalmak şartiyle Borçlar Kanununun 520 - 541 nci maddeleri tat
bik olunur.
14 ncü madde hükmü mahfuzdur.
MADDE 157. — Kollektif şirketi kuranlar buna ait şirket
C) Tescü.
mukavelesinin noterlikçe tasdikli bir suretini tasdik tarihin- I - Mükellefiyet.
den itibaren on beş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki ticaret siciline tevdi ile şirketin tescilini talebetmiye
mecburdurlar. Suret, sicil daresince saklanır ve 155 nci madde
gereğince mukaveleye konması mecburi olan kayıtlar ile kanu
nun emreylediği diğer hususlar ticaret siciline tescil ve ilân olu
nur.
MADDE 158. — Tescil mükellefiyeti yerine getirilmeksi- II - Mükellefiyetin
zin şirket namına işlere başlanmış olduğu takdirde ortaklar yerine getirilmegiriştikleri işlerden dolayı üçüncü şahıslara karşı müteselsilen
mesi.
mesuldürler.
Bir kollektif şirket mukavelesi akdolunmaksızın, şirketin
nev'ini gösterir bir kaydı ihtiva etmese bile müşterek bir un
van altmda üçüncü şahıslarla muameleye girişilmesi veya on
lara karşı haksız bir fiil işlenmesi halinde de aynı hüküm ca
ridir.
ÎKÎNCI KISIM
Ortaklar arasmdaki münasebet
MADDE 159. — Ortakların birbiriyle olan münasebetlerinde, mukaveledeki hükümler ve mukavelede hüküm olmıyan hallerde, bu kısımdaki maddeler mahfuz kalmak şartiyle, 136 ilâ
145 nci maddeler tatbik olunur.
MADDE 160. — Ortaklardan her biri ayrı ayrı şirketi idare
hak ve vazifesini haizdir. Şu kadar ki; şirket mukavelesiyle
veya ortakların ekseriyeti ile idare işleri, ortaklardan birine
veya birkaçına yahut hepsine verilebilir.
Ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkındaki hükümler mahfuzdur.
MADDE 161. — idare işleri mukavele ile bir ortağa verilmiş ise, onun idare hak ve vazifesi diğer ortaklar tarafından
tahdidolunamıyacağı gibi kendisi azil dahi olunamaz. Ancak,
muhik sebepler mevcutsa, ortaklardan birinin talebi üzerine
mahkeme kararı ile idare hak ve vazifesi tahdit veya nez'olu
nabilir. Vazifenin yerine getirilmesinde basiretsizlik, ağır ih
mal veya idarede iktidarsızlık gibi haller, muhik sebep sayılır.
MADDE 162. — idare işleri, şirket mukavelesi yapıldıktan
sonra ittihaz edilen bir kararla bir ortağa verilmişse o ortak,
ortaklarm ekseriyeti ile azledilebilir. Ekseriyet hâsıl olmadığı
takdirde, idare işlerine bakan ortağın şirket mukavelesi hü
kümlerini ihlâl ettiği iddiasiyle her bir ortak azil için mahke
meye müracaat edebilir.
MADDE 163. — Şirket işlerinin idaresi, ortakların hepsine
veya birkaçına verilmiş ise bunların herbiri yalnız basma salâhiyetlidir. Bununla beraber şirketi idare ile mükellef olan ortaklardan bâzısı, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uy
gun olmadığını beyan edecek olursa idare hak ve vazifesini
haiz diğer ortaklar ekseriyetle o işi yapabilirler.
Şirket işlerinin idaresi kendilerine verirmiş ortaklarm bir
likte hareket etmeleri şirket mukavelesinde yazılı ise, ortakla
rm gecikmede tehlike görülen haller müstesna olmak üzere her
işte anlaşmaları gerekir. Anlaşamadıkları takdirde keyfiyet
ortaklar umumi heyetine tevdi ve heyetçe verilecek karara gö
re hareket edilir.
MADDE 164. — idare işleri şirket mukavelesiyle bir ortağa verilmişse bu ortak, diğer ortaklarm itiraz ve muhalefeti
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vâki olsa bile, hileye müstenidolmamak şartiyle şirketin idare
si için gereken muameleleri yapabilir.
II - İdare işlerinin
MADDE 165. — Şirketin idaresine giren hususlar, şirket
şümulü.
maksat ve mevzuunu elde etmek için icrası gereken mûtat mua
mele ve işlerden ibarettir. Şirketi idare edenler, şirket men
faatine uygun gördükleri işlerde sulh, feragat ve kabul ile tah
kime dahi salahiyetlidirler. Şu kadar ki; teberruda bulunmak
ve şirket mevzuuna girmiyorsa gayrimenkulleri satmak, satınalmak ve teminat olarak göstermek gibi mûtat iş ve muame
leler dışında kalan hususlarda ortakların ittifakı şarttır.
III - Faiz verme
MADDE 166. — Bir ortak şirketten ödünç aldığı veya şirborcu.
ket hesabma bir yerden tahsil eylediği parayı, aksi kararlaş
tırılmış olmadıkça, vâde gününde veya mümkün olan en kısa
zamanda tediye ve teslim etmiyecek olursa bu vâdenin veya
zamanm geçmesinden itibaren kanuni faizi dahi vermeye
mecbur olur.
C) Murakabe.
MADDE 167. — Bir ortak idare salâhiyetini hâiz olmasa
dahi şirket işlerinin gidişi hakkında bizzat bilgi edinmek ve
şirketin evrak ve defterlerini incelemek ve bunlara göre ken
disi için şirketin malî durumunu gösterecek bir hesap varakası
tanzim etmek hakkını haizdir. Buna aykırı mukavele hüküm
süzdür.
D) Kararlar.
MADDE 168. — Mukavelenin her ne suretle olursa olsun
değiştirilmesine dair olan kararlar ittifakla, diğer kararlar ise
şirket mukavelesinde aksine hüküm olmadıkça, bütün ortak
ların ekseriyeti ile verilir.
E)
Kâr ve zarar.
MADDE 169. — İdare işlerini gören kimse, şirketin hesap
7 - Hesabın tesbiti.
sonundaki bilançosunu esas ittihaz ederek kâr ve zarar
hesabını tanzim ve ona göre her ortağın payım tâyin ve tesbit
eder.
Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen miktarın tâ
yinini şirket mukavelesiyle yahut sonradan ittihaz edecekleri
kararla içlerinden birine veya bir üçüncü şahsa bırakabilirler.
Bu ortak veya üçüncü şahsın bu hususta vereceği kararın hak
kaniyet kaidelerine .aykırı olmaması şarttır. Bu kararın öğ
renilmesinden itibaren üç ayın geçmesi, kâr payının tamamen
veya kısmen alınması yahut başka bir kimseye devredilmesi
zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü
gösteren hallerde; itiraz hakkı düşer.
Kâr ve zararın taksimine dair olan karar hakkaniyet kai
delerine aykırı görüldüğü takdirde mahkemece iptal olunur.
Bu halde kâr ve zararın taksimi hakkında Borçlar Kanunu
nun 523 ncü maddesi hükmü tatbik olunur.
II - Alacağı isteme
MADDE 170. — Her ortak, hesap yılı sonunda tahakkuk
hakkı.
eden kârdan kendisine düşen payı, şirkete ödünç olarak ver
diği paranm ve eğer kararlaştırılmış ise koyduğu sermayenin
faizlerini, şirket mukavelesi gereğince hak ettiği ücreti ve şa
yet kanun ve mukavele hükümlerince yıl sonu bilançosu yapıl
mamış ise bunun yapılmasını ve yapılmış bilançoya göre kâr pa
yı tesbit edilmiş değilse bunun tesbitini şirketten istemek ve
alacaklarını almak hakkını haizdir.
Bu madde ile ortağa tanınmış olan salâhiyetleri kaldırma
veya daraltma neticesini doğuran bütün mukavele şartları hü
kümsüzdür.
777 - Zarar payı.
MADDE 171. — Ortaklar ittifakla karar vermedikçe hiçbir
ortak, sermayesinden eksilen kısmı tamamlamıya zorlanamaz.
Sermayeden eksilen kısım, aksine karar yoksa, ileride hâsıl
olacak kâr paylariyle telâfi olunur.
F) Rekabet
MADDE 172. — Bir ortak, azalarından bulunduğu şirketin
yasağı.
yaptığı ticari işler nevinden bir işi, diğer ortakların muvafa7 Esas.
kati olmaksızın kendi veya başkası hesabına yapamryacağı

9 TEMMUZ 1956
•—rı<

MIHIMI III « P i l

(Resmî GazeteV,

l*WBWPWIIW>ilff|l|IW|IMIIWİIIIIIlllllWhl|'l||i|IMIIWWHII S ll lllll
ll

ll|

l

I

IIIKllMıi

SaMfe: 14841

-»««««»MiaaMi»»»^^

gibi ayın nevi ticari işlerle meşgul bir şirkete mesuliyeti talıdidedilmemiş ortak sıfatiyle de giremez.
Yeni kurulan bir şirkete giren ortağın, daha önce kurul
muş diğer bir şirketin de mesuliyeti tahdidedilmemiş âzasın
dan olduğunu diğer ortaklar bildikleri halde evvelki şirketten
ilişiğinin kesilmesi hususu aralarında açıkça kararlaştırılmazsa, bu hali kabul etmiş sayılırlar.
MADDE 173.
Bir ortak yukarıki hükme aykırı hareket
edecek olursa, şirket, kendisinden tazminat istemekte, veya tazminat yerine o ortağın İçendi namma yaptığı işleri şirket namı
na yapılmış saymakta, üçüncü şahısların hesabına yapmış ol
duğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasını istemek
te serbesttir. Bu hususlardan birinin tercihi diğer ortaklara ait
tir. Bu hak, bir muamelenin yapıldığının yahut ortağın diğer bir
şirkete girdiğinin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her
halde muamelenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonra mü
ruruzamana uğrar.
Yukarıki hükümler, hakları ihlâl edilen ortakların, şirketin
feshini istemek haklarına halel getirmez.

1 1

—

ÜÇÜNCÜ KISIM
Şirketin ve ortaklarm üçüncü şahıslarla olan münasebetleri
MADDE 174. Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile
hükmi şahsiyet kazanır. Aksine mukavele üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür.
MADDE 175.
Şirketi ortaklara ve üçüncü şahıslara karşı
temsil salâhiyet ve vazifesi, tescil ve ilân edilen mukavelede
aksine hüküm olmadıkça, 160 nci madde gereğince şirket işlerini idare hak ve vazifesini haiz olanlara aittir.
MADDE 176.
Şirketi temsile salahiyetli olan kimse, şirketin gayesine dâhil olan her nevi iş ve hukuki muameleleri
şirket namına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak salâhi
yetini haizdir. Bu salâhiyeti tahdideden her şart, hüsnüniyetle
hareket eden üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür.
Ancak şirket mukavelesinin tescil ve ilân edilmiş olan kıs
mına göre şirketin ilzam edilebilmesi için mütaaddit ortaklarm
imzası şart kılınmışsa, bu şart, üçüncü şahıslara karşı da mute
berdir.
MADDE 177.
Şirketi temsil salâhiyetini haiz olan kimseler tarafından, açık veya zımni olarak şirket namma yapılmış
olan muamelelerden dolayı, şirket alacaklı ve borçlu olur.
Bir ortağm şirkete ait vazifelerini ifa dolayısiyle işlediği
haksız fiillerden şirket de doğrudan doğruya mesuldür.
MADDE 178.
Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden
dolayı müteselsilen ve bütün malları ile mesuldürler.
Şirkete yeni giren kimse, girme tarihinden evvel meydana
gelmiş olsa bile şirketin borçlarından, diğer ortaklarla birlikte
müteselsilen ve bütün malları ile mesuldür.
Yukarıki fıkralara aykırı olarak mukaveleye konan şartlar,
üçüncü şahıslar hakkmda hükmüm ifade etmez.
MADDE 179.
Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket mesuldür. Şu kadar ki; şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket her hangi bir se
beple sona ermiş ise, yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket
aleyhine dâva açılabilir ve takip yapılabilir.
Yukarıki hükümler, ortakların şahsi mallarına ihtiyati haciz
koymaya mâni değildir. Bu fıkra hükmünce konulmuş bulunan
ihtiyati hacizler hakkında icra ve iflâs Kanunun 264 ncü mad
desinin birinci fıkrasında derpiş edilen müddet, birinci fıkranın
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ikinci cümlesi hükmünce ortağa karşı dâva veya takibe başlama
salâhiyetinin doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Bunun
la beraber, ihtiyati haciz zabıt varakasının tebliğinden itibaren
kanuni müddet içinde şirkete karşı takibe veya dâvaya başlan
madığı takdirde ihtiyati haciz düşer.
III - İlâm.
MADDE 180.
Yalnız şirket aleyhinde alınmış olan ilâm,
şirket hakkındaki takip semeresiz kalmadıkça veya şirket her
hangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında icra
edilemez.
icra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği tak
dirde alacaklı şirketle birlikte ortakların veya bâzılarının da
doğrudan doğruya iflâsım istiyebilir.
IV - İflâs.
MADDE 181.
Şirketin iflâsı halinde; şirket alacaklıları
ı. Birkeün
alacaklarım almadıkça, ortakların şahsi alacaklıları şirket maliflâsı.
larına müracaat edemezler.
2. Şirketin ve orMADDE 182.
Şirketin iflâsı, ortakların iflâsını gerektirtaklann iflâsı.
mez. Ancak depo kararma rağmen para yatırılmadığı takdirde
alacaklı depo kararmın ortaklara veya içlerinden bâzılarına da
tebliğini ve muktezasmı yerine getirmedikleri takdirde şirketle
birlikte iflâslarına karar verilmesini mahkemeden talebedebilir.
Bu hakkmı kullanmamış olan alacaklmm, şirket masasından
alacağım tamamen alamaması halinde ortakları iflâs yoliyle
dahi ayrıca takip hakkı mahfuzdur.
Ortaklarm mallarına gerek âdi takip gerek iflâs yolu ile mü
racaat olunursa bunların şahsi alacaklıları ile şirket alacaklıları
arasmda bir takaddüm ve imtiyaz hakkı yoktur. Ancak şahsi
alacaklılar arasmda kanunen rüçhan hakkı olanların bu hakları
mahfuzdur.
3. Ortakların
MADDE 183.
Şirketin iflâsı halinde ortaklar, koydukları
haklan.
sermaye ve işlemekte olan faizler için masaya giremezler. An
cak işlemiş faizlerle ücretler ve şirket lehine yaptıkları masraf
lar için her hangi bir alacaklı gibi masaya girebilirler.
V - Takas.
MADDE 184.
Şirkete borçlu olan kimse bu borcunu or
taklardan birinde olan alacağı ile takas edemez.
Bir ortak da şahsi alacaklısına olan borcunu şirketin aynı
şahıstaki bir alacağı ile takas edemez.
Buna mukabil şirketin "bir alacaklısı aynı zamanda ortaklar
dan birinin şahsi borçlusu ise 179 ve 182 nci maddeler gereğin
ce ortağın şirket borcundan dolayı şahsan takibedilebildiği an
dan itibaren gerek şirket alacaklısı ve gerek ortak takas hak
kını haizdirler.
—

—

—

—

—

DÖRDÜNCÜ KISIM
Şirketin infisahı ve ortaklarm ayrılması
A) İnfisah.
MADDE 185.
Kollektif şirketler, 195 nci madde hükmü
I - Sebeplerit mahfuz olmak üzere Borçlar Kanununun 535 ve 536 nci maddei. JJmumi olarak, lerinde ve aşağıda yazılı sebeplerle infisah eder :
1. Konkordato ile neticelenmiş olsa bile şirketin iflâsı;
2. Şirket sermayesinin tamamı veya üçte ikisi zayi olup da
tamamlanmasına veya geri kalan kısmı ile iktifaya ortaklarca
karar verilmemiş olması;
3. Şirketin diğer bir şirket ile birleşmesi;
4. Tescil ve ilân 157 nci maddede gösterilen müddet içinde
veya sonra yapılmamışsa, aradan ne kadar müddet geçmiş olur
sa olsun ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine ve noter
marifetiyle diğer ortaklara münasip bir mehli hâvi ihtarname
gönderilmiş olmak şartiyle mahkemece feshe karar verilmiş
olması;
5. 196 nci madde hükmü mahfuz olmak üzere ortaklardan
birinin iflâsı.
—
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MADDE 186. — Şirket mukavelesinde muayyen bir veya
birkaç sebebe münhasır olmaksızın umumi olarak fesih sebep
lerinden her hangi birinin vücudu halinde şirketin infisah etmiyeceğine dair olan şart muteber değildir. Ancak kanunun
âmir hükümlerine muhalif olmamak kaydiyle muayyen bâzı fe
sih sebeplerinin şirketin infisahını mucibolmıy acağı şirket mu
kavelesinde kabul olunabilir.
MADDE 187.
Haklı sebep, şirketin kuruluşunu mucibolan
fiilî veya şahsi mülâhazaların şirket maksadının husulünü im
kânsız kılacak veya güçleştirecek surette ortadan kalkmış ol
masıdır; hususiyle:
1. Bir ortağın, şirketin idare işlerinde veya hesaplarının

2. İstisnalar.

Muhik sebepler.

—

tanzimi hususunda şirkete ihanet eylemiş olması;
2. Bir ortağın kendisine düşen esas vazife ve borçları ye
rine getirmemesi;
3. B i r o r t a ğ ı n ş a h s i m e n f a a t l e r i u ğ r u n d a
ş i r k e t i n ticaret
unvanını veya mallarını suiistimal etmiş olması;

4. Bir ortağm, uğradığı daimî bir hastalık veya diğer bir
sebepten dolayı, üstüne aldığı şirket işlerini yapmak için lüzum
lu olan kabiliyet ve ehliyetini kaybetmesi;
gibi haller haklı sebeplerdendir.
Bu maddenin 1, 2 ve 3 sayılı bentleri gereğince fesih sebe
bi meydana getirmiş olan ortağın dâva hakkı yoktur.
MADDE 188.
Sermaye koyma borcunun yerine getirilme- £ Hususi haller.
meşinden dolayı fesih dâvası açabilmek için önce ortağa noter a) Sermaye koyvasıtasiyle münasip mehli hâvi bir protesto gönderilmek lâzım- « borcunun yeri
—

m

dir,

MADDE 189.
Mukavelede yazık müddetin sona ermesinden sonra işlere devam etmek suretiyle zımnen uzatılmış bulu
nan veya müddeti bir ortağm hayatı ile tahdidedilmiş olan şir
ketler, muayyen olmıyan müddet ile kurulmuş sayılırlar.
MADDE 190.
Şirket müddetinin uzatılması hakkında ortaklarca ittihaz olunan karara, ortaklardan her hangi birinin
şahsi alacaklısı tarafmdan itiraz olunabilir.
İtirazda bulunabilmek için alacaklının ilâm veya o mahiyetteki vesikaya yahut katîleşmiş icra takibine dayanması ve uzatma kararının ilânı tarihinden itibaren on beş gün içinde itirazm noter vasıtasiyle tebliği için notere müracaat edilmesi şart
tır. Müddetinde bu itiraz yapılmamışsa itiraz hakkı düşer.
Müddetin uzatılması hakkındaki karar tescil ve ilân edilme
miş ise alacakk her zaman bu karara itiraz edebilir.
MADDE 191.
Bir ortağm şahsi alacaklısı, borçlunun şahsi mallarından ve kanunun 145 nci maddesi gereğince şirketteki
kâr payından alacağım alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortağa
düşecek paya haciz koydurmaya ve altı ay önce ihbar etmek ve
hesap yık sonu için hüküm ifade etmek şartiyle, şirketin feshini
istemeye salahiyetlidir.
Mahkemece feshe karar verilmezden Önce şirket veya diğeı
ortaklar borcu öderlerse, fesih dâvası düşer.
MADDE 192.
Şirketin infisahı halinde ortaklar keyfiyeti
tescil ve ilân ettirmekle mükelleftirler, iflâs sebebiyle şirketin
infisahı halinde bu mükellefiyet iflâs memuruna aittir.
Şirketin feshi bir ortağm ölümünden ileri gelmişse tescil ve
ilân dilekçesi, ölünün mirascılariyle birlikte bütün ortaklar, mi
rasçıların iştiraki mümkün olmıyan veya güç olan hallerde
sağ kalan ortaklar tarafmdan verilir.
I
MADDE 193.
Şirketi idareye salahiyetli olanlar, infisah
halindeki şirket nam ve hesabına muamele yapamazlar; aksi
takdirde bu muamelelerinden müteselsilen ve hudutsuz olarak
mesul olurlar. 194 ncü madde hükümleri mahfuzdur.

ne getirilmemesi.
b) Karine.

—

5. Ortaklarm §ahalacaklılarının
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Fesih keyfiyeti usulen tescil ve ilân edilmedikçe bütün or
takların üçüncü şahıslara karşı mesuliyetleri devam eder.
f. Muvakkat
MADDE 194.
Bir ortağın hacir altma alınması veya ifidare.
lasına karar verilmesi halinde, Borçlar Kanununun 537 nci mad
desi hükmü tatbik olunur.
B) Ortaklarm
MADDE 195.
Şirket mukavelesinde şirketin ölen ortağm
şirketten
mirascılariyle devam edeceğine dair hüküm yoksa, mirasçılarla
ayrılması.
diğer ortakların ittifakla verecekleri karar üzerine şirket araI - Haller.
larında devam edebilir. Mirasçılar veya içlerinden biri şirkette
ı. Bir ortağın
kalmaya razı olmazlarsa, diğer ortaklar ölen ortağm payı üzeölümü.
rindeki miras hisselerini razı olmıyan mirasçılara vermek su
retiyle onları şirketten çıkarır ve şirkete devam edebilirler.
Sağ kalan ortaklardan birinin şirketin devamına razı olmaması
sebebiyle ittifak hâsıl olamadığı takdirde şirket infisah eder.
Şirketin, ölen ortağın mirascılariyle diğer ortaklar arasında
kollektif şirket olarak devam edeceği hakkında şirket mukave
lesinde hüküm varsa; mirasçılar kollektif sıfatiyle şirkete de
vam edip etmemekte serbesttirler. Şirketin devamını isterlerse,
diğer ortaklar kabule mecburdurlar. Ancak, kollektif sıfatiyle
şirkette kalmak istemiyen mirasçı varsa, ölen ortağın payından
kendisine düşen miktar ile komanditer olarak şirkete kabul
edilmesini teklif edebilir. Diğer ortaklar bu teklifi kabule mec
bur değillerdir. Mirasçılar şirkete kollektif ortak veya komandi
ter olarak dâhil olup olmıyacaklarını ortağm ölüm tarihinden
itibaren üç ay içinde şirkete bildirmeye mecburdurlar. Keyfiye
tin şirkete bildirilmesine kadar, mirasçılar şirkette komanditer
olarak kalmış sayılırlar. Bu müddet içinde beyanda bulunmamış
olan mirasçılar müddetin hitamından itibaren kollektif ortak sı
fatını iktisabederler.
2. Bir ortağm
MADDE 196. — Ortaklardan birinin iflâsı halinde, müflis
iflâsı.
ortak şirketten çıkarılabilir. Bu takdirde şirket diğer ortaklar
arasmda devam eder ve müflisin payı, masaya ödenir. Şu ka
dar ki; mukavele ile ortaklarm bu hakkı kaldırılabilir.
Haklı sebepler. MADDE 197. — Bir ortağın şahsına ait sebeplerden dolayı
şirketin feshinin istenebileceği hallerde ve mukavelede hüküm
bulunduğu takdirde diğer ortakların ekseriyeti, onun şirketten
çıkarılması suretiyle şirketin devamına karar verebilirler.
Bu kararın noter marifetiyle tebliğinden itibaren üç ay için
de, çıkarılan ortak tarafından iptali diğer ortaklara karşı dâva
edilmediği takdirde bu karar kesinleşir.
4. Feshin ihlan.
MADDE 198. Müddeti belli olmıyan şirketlerde ortaklar
dan biri feshi ihbar ettiği takdirde diğer ortaklar feshi kabul
etmiyerek ortağı çıkarıp şirketin kendi aralarında idamesine
karar verebilirler.
Yukardaki fıkra hükmü, bir ortağm şahsi alacaklısının 190
veya 191 nci maddeler gereğince itiraz veya fesih hakkını kabul
lenmesi hallerinde de caridir. Bu takdirde şirketin idamesine
dair verilen karar alacaklıya tebliğ edilir ve borçlu ortak hesap
yılı sonunda şirketten çıkarılır.
5. İki kişilik
MADDE 199.
Rainiz iki kişiden ibaret bir kollektif şirortaklıkta.
kette, ortaklardan birinin şirketten çıkarılmasını gerektiren
a) Muhik
haklı sebepler mevcut ise, diğer ortağın talebi üzerine mahkesebepler.
me fesih ve tasfiyeye hiıkmetmeksizin şirkete ait bütün iş ve
muameleleri ve şirketin mevcudunu alacak ve borçları ile bera
ber davacı ortağa terk ve tahsise ve ortağın şirketten çıkarıl
masına karar verebilir. Bu halde, çıkarılan ortak hakkmda 204
ncü madde hükmü tatbik olunur.
i) Diğer sebepler. MADDE 200.
iki kişiden ibaret olan bir şirkette ortak
lardan birinin şahsi alacaklısı, 190, 191 ve 198 nci maddelere
göre haiz olduğu itiraz veya fesih hakkım kullanır veya ortak—

—

—

—

—
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lardan biri iflâs ederse, diğer ortak, 199 ncu madde hükümle
rinden faydalanabilir.
MADDE 201. — Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması halinde, ortaklar keyfiyeti tescil ve ilân ettirmekle mükeneftirler.
Bir ortağın ölümü halinde 192 nci maddenin 2 nci fıkrası
tatbik olunur.
Bir ortağın şirketten çıkarılması ve çıkması üçüncü »şahıs
lara karşı ancak tescil ve ilân tarihinden itibaren muteber olur.
Çıkan veya çıkarılan ortak, keyfiyetin tescil ve ilânı tarihi
ne kadar vukubulan şirket muamelelerinden üçüncü şahıslara
karşı mesuldür.
MADDE 202.
Şirketten çıkarılan veya çıkan ortağm payı,
mukavelede aksine hüküm yoksa, çıkmanın talebolunduğu veya ortağın çıkarıldığı tarihteki şirket mevcudu esas tutularak
tâyin olunur.
MADDE 203. — Çıkarılan veya çıkan ortak, yukardaki madde gereğince tâyin olunan payını şirketten ancak nakden ala
bilir.
MADDE 204. — Çıkarılan veya çıkan ortağm 202 nci maddede yazılı esaslara göre tâyin edilecek payı, mukavelede gösterilen tarihte ve mukavelede hüküm yoksa ayrılmadan sonra
ilk yapılacak bilanço zamanında ödenir.
Çıkarılan veya çıkan ortak ayrılma tarihinden önce girişilen
işler tasfiye edilmedikçe şirketteki sermaye payım alamaz.
MADDE 205. —- Çıkarılan veya çıkan ortak, ayrılmadan önce başlamış olan işlerin doğrudan doğruya neticeleri olan hak
ve borçlara iştirak eder.
Çıkarılan veya çıkan ortak, evvelce başlanmış işlerin kalan
ortaklar tarafmdan faydalı sayılacak surette tamamlanmasına
ve bir sonuca bağlanmasına engel olamaz. Şu kadar ki; bahsolunan işlerin derhal tasfiyesi kabil olmadığı takdirde çıkan ve
ya çıkarılan ortak, her hesap yılı sonunda o yıl içinde bitiri
len işlerin hesaplarını ve cari muamelelerin o zamanki vaziye
ti hakkında bilgi verilmesini istiyebilir.
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BEŞİNCİ KISIM
Tasfiye
MADDE 206. — Şirket mukavelesinde başka hükümler bulunmıyan hallerde tasfiye, bu kısımdaki hükümlere göre yapılır.

A) umumi
hükümler.
I - Mukavele
serbestisi.
1. Esas.
MADDE 207. — Tasfiye memurları, tasfiye zamanında or- s. Ortakların katakların tasfiyeye mütaallik ittifakla verdikleri kararlara gö- rarlarına riayet
re hareket ederler.
mecburiyeti.

Tasfiye memurlarının tâyini ve azli veya onlara verilecek
talimatla ilgili kararlara iştirak hakkı, bir ortağın iflâsı ha
linde iflâs idaresine, ölümü halinde mirasçılara ve hacir altma
alınması halinde kanuni mümessile aittir. Mirasçılar bu hu
susta ittifakla bir mümessil tâyin ederler, ittifak hâsıl olmadı
ğı takdirde mümessilin tâyini mahkemeye aittir.
Ortaklarla tasfiye memurları arasında çıkan ihtilâflar, ba
sit muhakeme usulüne göre incelenir. Tasfiye memurları ve
ortaklar dinlenir. Kararın en kısa bir zamanda verilmesi lâ
zımdır. Bu husustaki kararlar katidir.
MADDE 208.
Tasfiye haline giren şirket, ortaklarla olan H - Hükmi şahsimünasebetlerinde dahi tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti, 232 yetin devamı.
nci madde hükmü mahfuz kalmak kaydiyle, tasfiye gayesiyle
—
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III-İflâs.
IV - Şirket alacaklüanmn rüçtan hakkı.
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mahdudolarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret unvanı
nı (tasfiye halinde) ibaresini ilâve suretiyle kullanmakta devam
eder.
MADDE 209. — Bir kollektif şirketin tasfiye halinde bulun
ması, iflâsına engel olmaz.
MADDE 210. — Kollektif şirket alacakMarınrn şirket malları üzerinde ortaklarm şahsi alacaklılarına karşı haiz olduk
ları rüçhan hakları, şirketin infisahından sonra dahi devam
eder. *
MADDE 211. — iflâstan başka hallerde bir kollektif şirketin tasfiyesi, tasfiye memurlarına aittir.

B) Tasfiye
memurlan.
/ - Umumi olarak.
II-Seçim ve
MADDE 212. — Tasfiye memurları şirket mukavelesiyle,
tâyin.
şirketin devamı sırasında veya infisahından sonra ortakların

ittifakiyle seçilir.
Birinci fıkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru
seçilmemişse, bütün ortaklar veya bunlarm kanuni mümessil
leri tasfiyeye memur sayını*. Bununla beraber ortaklardan bi
rinin talebi üzerine aidolduğu mahkeme tasfiye halindeki şir
ket için bir veya birkaç tasfiye memuru tâyin eder. Mahkeme
lüzum görürse dilekçeyi tebliğ ederek diğer ortakları dinleye
bilir.
Gerek ortaklarm seçecekleri gerek mahkemenin tâyin ede
ceği tasfiye memurlarının ortaklardan veya üçüncü şahıslardan
olması caizdir.
III - Azü.
MADDE 213. — Tasfiye memurları şirket mukavelesiyle veı. Tasfiye memu- ya infisahtan önce ortaklarca verilen bir kararla ortaklar araru olan ortaklar, sından seçilmişlerse, diğer ortaklarm ittifakiyle azledilebilira) İnfisahtan
ler; ittifak olmadığı takdirde, ortaklardan her hangi birinin taönce tâyin
lebi üzerine haklı sebeplerden dolayı mahkemece azlolunabiolunanlar.

lirler.

Azil dâvası infisahdan önce dahi açılabilir.
b) İnfisahtan
MADDE 214. — infisahtan sonra ortaklar arasmdan seçisonra tâyin
len tasfiye memurlara, diğer ortakların ittifakiyle azledilebilirolunanlar.
ler. İttifak olmadığı takdirde ortaklardan her hangi birinin ta
lebi üzerine haklı sebeplerden dolayı mahkemece azlolımabilirler.
2. Ortak olmıyan
MADDE 215. — Ortak olmıyan tasfiye memurları, şirket
tasfiye memurları, mukavelesi veya sonradan verilen bir kararla yahut şirketin in
fisahından sonra seçilmiş olsalar bile, her halde ortakların itti
fakiyle azlolunabilirler. İttifak hâsıl olmadığı takdirde, ortak
lardan her hangi birinin talebi üzerine haklı sebeplerden dola
yı mahkemece azlolunabilirler.
Azil dâvası infisahdan önce dahi açılabilir.
3. Mahkemece tâMADDE 216. — Yukarıki madde hükmü, mahkemece tâyin
yin olunan tasfiye edilen tasfiye memurlarının azli hakkında da caridir.
memurları.
IV-Muamele
tarzı.
1. Birlikte
hareket.
2. Tevkil.

3. Temsil.

MADDE 217. — Şirket mukavelesi veya sonradan ittihaz
olunan kararla tasfiye işlerini yalmz başına idareye mezun kıhnmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket ederler.
Yalnız başına harekete mezun iseler, keyfiyet usulü daire
sinde tescil ve ilân olunur.
MADDE 218. — Bir tasfiye memuru vazifesini diğer bir tas
fiye memuruna veya üçüncü şahıslara devredemez. Şu kadar ki,
bâzı muayyen iş ve muameleleri ifa için tasfiye memurları iç
lerinden birini veya bâzılarını yahut başka bir şahsı tevkil ede
bilirler.
MADDE 219. — Tasfiye halinde bulunan şirketi mahkeme
lerde ve hariçte temsil salâhiyeti tasfiye memurlarına aittir.
Tasfiye memurları şirket için faydalı gördükleri takdirde
sulh, feragat, kabul ve tahkime ve hususiyle hakem seçmeye da-
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hi salahiyetlidirler ve zaruret halinde yeni muameleler de ya
pabilirler.
Tasfiye halinde bulunan kollektif şirket namır.a tanzim olu
nan bütün evrak ve senetlerin «Tasfiye halinde bulunan filân
şirketin tasfiye memurları» ibaresi ilâve edilmek suretiyle tas
fiye v.Lmurları tarafmdan imzalanması şarttır.
Bir tasfiye memurunun vazifesini ifa dolayısiyle işlediği hak
sız fiillerden şirket dahi mesuldür.
MADDE 220. — Üçüncü şahıslar tarafmdan yapılacak teklif, icap, ihbar, ihtar ve tebliğ gibi beyanların tasfiye memurlarandan yalnız birine karşı ifası kâfidir.
Şirketin menfaatleri için tehlike umulan hallerde hususiyle
kanun yollarına gidilmesinde tasfiye memurları tek başlarına
hareket edebilirler.
MADDE 221.
Tasfiye memurlarının kanunen haiz oldukları salâhiyetler, ortaklar tarafından ittifakla veya haklı
sebebe dayamlarak mahkemece verilen karar ile daraltılıp genişletilebilir.
Tescil ve ilân olunmadıkça salâhiyetlerin daraltılması, hüs
nüniyet sahibi üçüncü şahıslar hakkında hükümsüzdür.
MADDE 222.
Tasfiye memurlarının tâyin, tebdil ve azilleriyle haiz oldukları salâhiyetlere dair şirket mukavelesinin
hükümleri ve ortaklar veya mahkeme tarafından verilen karar
lar tescil ve ilân olunur.
MADDE 223. — Ortaklar arasmdan seçilen tasfiye memurları, mukavelede veya sonradan verilmiş bir kararda tesbit edil
mediği takdirde, ücret alamazlar.
Ortak olmıyanlardan tâyin edilen tasfiye memurları, ücret
kararlaştırılmasa bile mahkemece halin icabına göre takdir edi
lecek münasip bir ücret istiyebilirler.
MADDE 224.
Kanun, şirket mukavelesi veya iş görme
şartlarını tesbit eden diğer hükümlere aykırı hareket ederek
üçüncü şahısları veya ortaklan zararlandıran tasfiye memurla
rı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsil olarak mesul
tutulurlar.
Tasfiye memurları, tâyin ve istihdam ettikleri kimselerin
kanun, şirket mukavelesi veya iş görme şartlarını tesbit eden
diğer hükümlere aykırı hareketlerinden dolayı da Borçlar Ka
nununun 100 ncü maddesi hükmünce gerek üçüncü şahıslara ge
rekse ortaklara karşı müteselsil olarak mesuldürler.
Bu dâvalar, davacının zararı ve failini öğrendiği tarihten iti
baren iki yüda ve her halde zararı doğuran fiilden itibaren beş
yılda müruruzamana uğrar. Şu kadarki, zararı doğuran fiil bir
suç teşkil ettiği ve Ceza Kanununa göre müddeti daha uzun bir
müruruzamana tâbi olduğu takdirde tazminat dâvasına da o mü
ruruzaman tatbik olunur.
MADDE 225.
Tasfiye memurları, tasfiye halinde bulunan
şirketin bütün mal ve haklarının muhafazası için basiretli bir
iş adamı gibi gerekli tedbirleri almakla ve tasfiyeyi mümkün
olan en kısa zamanda bitirmekle mükelleftirler.
MADDE 226. — Tasfiye memurları, önceden seçilmişlerse şirketin mfisalunipve sonradan ortaklarca seçilmiş veya mahkemece tâyin omrnnıışlarsa seçim ve tâyinlerini mütaakıp şirket işlerini gören kimseleri davet ederek onlarla birlikte, gelmedikleri takdirde yalnız başlarına şirketin malî vaziyetini gösteren bir
envanter ile bir bilanço tanzim ederler. Tasfiye memurları lüzum
görürlerse şirket mallarına değer biçmek için eksperlere müra
caat edebilirler. Tanzim olunan envanter ile bilanço, tasfiye me
murlarının huzuriyle şirket işlerini idare edenler tarafından im
zalanır.
—

—

—

—
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Yalnız basma
hareket.

5.
Salâhiyetlerin
genişletilmesi veya
daraltümm.

V-Tescil ve üân.

VI - Ücret.

VII - Mesuliyet.

C)

Tasfiye isleri.
I-Muhafaza
tedbirleri.

II • Defter tutma
mükellefiyeti.
i- Başlangıç en
vanteri ve
büânçosu.
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2. Defterler.

3. Son bilanço.

4. Saklama
mecburiyeti.
III-Tasfiyenin
gayesi.

IV - Yeni işler.
I.
Esas.
2. İstisna.

7

Malların paraya çevrilmesi.
-

sı. Ayn ayn
sa^,

2. Toptan satı§.
3. Paranın
yatırılması.

VI-Borçların
ödtnmesi.

VII - Ortakların
munzam
ödemeleri.
JIII - Tasfiye
bakıyesinin
dağıtüması.
1. Muvakkat
ödemeler.
2. Son dağıtma
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Envanter ve bilançonun imzasından sonra, tasfiye memurla
rı infisah halinde bulunan şirketin envanterde yazılı bütün mal
ları ile evrak ve defterlerine el koyarlar.
MADDE 227.— Tasfiye memurları tasfiye muamelelerinin
selâmetini sağlamak için gereken defterleri tutmakla mükellef
tirler.
MADDE 228. — Tasfiye sonunda, tasfiye memurları ortak
larm mukavele veya kanun hükümlerine göre sermaye ile kâr
ve zarardaki paylarmı ve diğer haklarını gösteren bir bilanço
tanzim ederek ortaklara tebliğ ile mükelleftirler. Ortaklar bir
ay içinde mahkemeye müracaatla itiraz etmezlerse, bilanço katîleşmiş olur. Bundan sonra ortaklar, kendilerine düşen payları
almaktan kaçındıkları takdirde tasfiye memurları, bu payları
her ortağm namma ayrı ayrı 235 nci maddede gösterilen banka
lardan birine yatırırlar.
MADDE 229. — Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin
saklanması hakkmda 68 nci madde hükmü tatbik olunur.
MADDE 230. — Tasfiye memurları, şirketin devamı zamanında başlanmış olup da henüz neticelendirilmemiş olan iş ve
muameleleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yeri
ne getirmeye, şirketin alacaklarını tahsile ve mevcut mallarım
paraya çevirmeye kısaca, safi mevcudu elde etmeye yarıyan bü
tün iş re muameleleri yapmaya mecburdurlar.
MADDE 231. — Tasfiye memurları tasfiyenin icaplarından
olmıyan yeni bir muamele yapamazlar. Aksi takdirde bu türlü
muamelelerden dolayı ortaklara karşı müteselsilen mesuldürler.
MADDE 232. — Tasfiye memurları, şirketin mevzuunu teş
kil eden muamelelere, her halde ortaklarm ittifakiyle, feshe
mahkemece karar verilmiş olan hallerde ortaklar ittifak ede
mezlerse mahkemenin tasvibiyle muvakkat olarak devam edebi
lirler.
MADDE 233. — Tasfiye memurları infisah halinde şirkete
ait menkulleri, halin icabma göre ya artırma suretiyle veya pa
zarlıkla satabilirler, ittifakla verilen bir kararla ortaklar bas
ka bir satış şeklini tesbit etmedikleri takdirde gayrimenkuller
ancak icra ve iflâs Kanunu hükümleri dairesinde açık artırma
yoliyle satılabilir.
ilgililer arasmda küçüğün veya hacir -altına alınmış bir kim
senin bulunması bu hükmün tatbikine mâm olmaz.
MADDE 234. — Ortaklar ittifakla karar vermedikçe tasfi
ye memurları şirket mallarım toptan satamazlar.
MADDE 235. — Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde
edilen paraların bin liradan fazlasını, Merkez Bankasma ve
Merkez Bankası bulunmıyan yerlerde muteber bir bankaya şir
ket adına yatırmaya mecburdurlar.
MADDE 236. — Tasfiye halinde bulunan bir kollektif şirketin vâdesi henüz gelmemiş olan borçlarmı tasfiye memurları
iskontonun tenzili suretiyle derhal ödemeye ve alacaklılar da bu
ödeme tarzım kabule mecburdurlar.
MADDE 237. — Bir kollektif şirketin mevcudu borçlarmm
tamamına yetmediği takdirde, kalan borçların ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara müracaat edebilirler.
MADDE 238. — Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde tahakkuku muhtemel olan hak ve alacaklarına yetecek miktarı alıkoymak şartiyle mevcut parayı muvakkat olarak
ortaklar arasmda dağıtılabilirler.
MADDE 239. — Şirketin safi mevcudu, esas mukaveleye ve
ya sonradan verilecek karara göre tasfiye memurları tarafmdan
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dağıtılır. Mukavelede aksine hüküm veya ortaklarm kararı ol
madığı halde dağıtma para olarak yapılır.
MADDE 240. — Tasfiye memurları, ortaklara, tasfiye işlerinin vaziyeti hakkında her zaman bilgi ve istedikleri takdirde
bu hususta imzalı bir vesika vermeye mecburdurlar.
Tasfiye memurları tasfiyenin sonunda tasfiye iş ve muamelelerine dair ortaklara hesap vermeye mecburdurlar.
MADDE 241. — Tasfiye memurları, talep üzerine şirkete ve
tasfiyeye ai dolan bütün defterleri ve evrakı tasfiye muamelesinin yapıldığı yerde ortaklara göstermeye mecburdurlar. Ortak
larm bu defter ve evraktan suret almalarına tasfiye memurları
mâni olamazlar.
MADDE 242. — Tasfiyenin sona ermesi üzerine, şirketin ticaret unvanımn sicilden silinmesi için keyfiyet tasfiye memurlan tarafından ticaret siciline tescil ve iâln ettirilir.

IX - Ortaklann
kontrol hakkı,
isteme
hakki.
2

- defterleri

inceleme hakkı.

z

- Tasfiyenin
s<mu

Üçüncü Fasıl

Komandit şirket
BÎRÎNCl KISIM
Şirketin mahiyeti ve kuruluşu
MADDE 243. — Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altın) Tarifi.
da işletmek maksadiyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı or
taklardan bir veya bir kaçının mesuliyeti tahdit edilmemiş ve
diğer ortak veya ortaklann mesuliyeti muayyen bir sermaye ile
tahdidedilmiş olan şirket komandit şirkettir.
Mesuliyetleri mahdut olmayan ortaklara komandite, mesu
liyeti mahdut olanlara komanditer denir.
Komandite ortaklann hakiki şahıs olmalan lâzımdır. Hük
mi şahıslar ancak «komanditer» ortak olabilirler.
MADDE 244. — Bu kısımdaki hususi kaideler mahfuz kal- > «* _
mak şartiyle kollektif şirkete dair (154 - 158) nci maddelerin hühükümler.
kümleri komandit şirketler hakkmda da tatbik olunur.
MADDE 245. — Şirketin komandit olup olmadığı mukavele °>
hükümlerine göre tâyin olunur. Ortaklar tarafından şirkete ve/ - Tefsir.
rilen ad ve vasıf yalnız başına o şirketin nev'ini tâyine esas ola
maz.
Bir şirketin komandit olduğu tâyin edilmediği halde o şir
ket kollektif sayılır.
MADDE 246. — Bir komandit şirket mukavelesine 155 nci II - Konmanditermaddede gösterilen hususlardan başka komanditerlerin ad ve
V
soyadlan ve her birinin koyduklan veya koymayı taahhüdettikkoyma borcu.
leri sermaye miktarlan yazılarak tescil ve ilân ettirilir.
Bir komanditer şahsi emeğini ve ticari itibarını sermaye ola
rak koyamaz.
A

B

r

w

;

o l u m r

M u k a v d e

l e n n

serma

e

İKİNCİ KISIM
Ortaklar arasmdaki münasebetler
MADDE 247. — Komandit şirkette ortaklann birbirleriyle ) Mukavde
olan münasebetleri mukavele ile tâyin olunur. Mukavelede bu- serbestisi.
lunmıyan hususlar da bu kısımda yazdı hükümler, mahfuz kal
mak şartiyle kollektif şirketlere dair olan 159 - 173 ncü madde
ler hükümleri tatbik olunur.
MADDE 248. — Komanditerler, şirket işlerini görmeye me- B) Komanditerzun ve mecbur olmadıklan gibi idare hakkını haiz olanların saJenm hukuki
lâhiyetleri dâhilinde gördükleri işlere de engel olamazlar. Şu kavaziyeti.
dar ki, idare hakkım haiz olanların salâhiyetleri dışmda kalan
I-îdare,
hususlar hakkında rey verebilirler.
A

3^:14850
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MADDE 249.
Her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saat
leri içinde şirketin envanteriyle bilanço muhteviyatını ve bun
ların sıhhatini incelemeye mezundur. Bu incelemeyi bizzat ya
pabileceği gibi ekspere de yaptırabilir. Eksperin şahsı hakkın
da bir itiraz dermeyan edilirse komanditerin talebi üzerine mah
keme tarafmdan ehlivukuf tâyinine karar verilir. Bu karar ka
tidir.
Önemli sebeplerin bulunması halinde, mahkeme, komandite
rin talebi üzerine şirketin işlerinin ve mevcudunun bizzat veya
ekisper marifetiyle incelenmesine her vakit izin verebilir.
Yukarıki fıkralar hükümlerine aykırı mukavele şartları mu
teber değildir.
III - Rekabet yasağı
MADDE 250.
Kollektif ortaklarm şirket mevzuunu teşkil
eden muamelelerin aynını yapanuyacaklarma dair olan 172
nci madde hükmü komanditerler hakkında tatbik olunmaz. An
cak komanditerler, şirket konusunu teşkil eden işlerle uğraşa
cak bir işletme açar veya böyle bir işletme açan bir şahıs ile or
tak olur veyahut bu mahiyette bir şirkete dâhil olurlarsa koman
dit şirketin evrak ve defterlerini incelemek hakkını kaybeder
ler.
IV - Kâr ve zarar.
MADDE 251.
Komanditerler, iş yılı sonunda tahakkuk
1. Umumi olarak, eden kâr paylarını ve mukavelede kararlaştırılmış olan faizleri
nakden alırlar. Fakat koydukları sermayeler her hangi bir se
beple azalmış ise noksanı tamamlanmtcaya kadar kâr ve faizi istiyemezler. Şu kadar ki; gelecek yıllarda elde edilecek kâr pay
larından sermayenin noksanı tamamlandıktan sonra artan kı
sımdan ilk önce evvelki yıllara ait birikmiş faizler ödenir.
2. Gerivenlmesi
MADDE 252. — Komanditerler önce aldıkları ve usulüne
mecburi olmıyan
göre tahakkuk ettirilmiş faiz ve kâr paylarmı şirketin sonradan
faizler ve kâr
vukubulan zararını telâfi için gerivermeye mecbur tutulamazlar,
// - Murakabe.

—

—

—

payları,
a) Usulüne göre
tahakkuk ettiril
miş olanlar.

MADDE 253.
Komanditerler, şeklen muntazam ve kâr
gösteren bir bilançoya göre hüsnüniyetle aldıkları ve fakat usulsüz tahakkuk ettirilmiş kâr paylarmı veya mukavele ile kabul
edilmiş olan faizleri gerivermeye mecbur tutulamazlar.
F - Âzahgm
MADDE 254.
Komanditer, şirketteki payım başkasına
intikali.
devredebilir. Fakat devre diğer ortaklar muvafakat etmemiş1. Devir halinde, lerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü tatbik olunur.
2. Ölüm halinde.
MADDE 255.
ölen bir komanditerin yerine mirasçıları ge
çer.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Şirketin ve ortaklarm üçüncü şahıslarla olan münasebetleri
A) Tatbik oluMADDE 256.
Şirket ve ortakların üçüncü şahıslarla olan
nacak hükümler,
münasebetlerinde, bu kısımdaki hususi kaideler mahfuz kalmak
şartiyle kollektif şirkete dair 174 - 184 ncü maddelerin hüküm
leri tatbik olunur.
B) ŞirketinMADDE 257.
Komandit şirketlerin idare ve temsili kotemsüi.
mandite ortaklara aittir, idare hakkının ve temsil salâhiyetinin
hududu kollektif şirketler hakkındaki hükümlerle muayyendir.
Komanditer ortaklar, şirketi temsil ve idare salâhiyetini ha
iz değildirler. Şu kadar ki, şirket mukavelesinde aksine hüküm
olmamak şartiyle komanditer ortak; yalnız ticari mümessil, ti
cari vekil veya ticari memur olarak tâyin edilebilir.
C) Komanditer
MADDE 258.
Bir komanditerin mesuliyeti koyduğu veyaortağm mesuliyeti, hut taahhüdeylediği sermaye miktarını aşamaz.
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş
olmlar.

—

—

—

—

—

—

I - Umumi olarak.
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MADDE 259.
Adı şirket unvanına dâhil olan komanditer,
üçüncü şahıslara karşı komandite bir ortak gibi mesul sayılır.

II - İstisnalar.
i- Adı §irket
unvanına dâhil
olan komanditer.
MADDE 260.
Ticari mümessil, ticari vekil veya ticari me- - §
namma
mur olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin şirket namma muamelede bulumuamelelerde bulunan komanditer ortak, bu muamelelerden dokomanditer.
—

s

i r k e t

—

n

a

n

layı hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı komandite ortak
gibi mesul olur.
Komanditerlerin işlerin idaresine müdahaleyi tazammun etmiyecek veçhile rey ve nasihat vermeleri ve işrketin iş ve mua
meleleri üzerinde haiz oldukları murakabe haklarını kullanma
ları ve kanımda yazılı ballerde idare işlerini gören kimselerin
tâyin re azillerine iştirak eylemeleri ve şirket içinde tâli hizmet
ve memuriyetlerde istihdam edilmeleri, komanditer vasfma ha
lel vermez.
MADDE 261.
Komanditerler, koymayı taahhüdettikleri
• Alacaklıların
sermayelerin zimmetlerinde kalan kısmına kadar şirketin ala- vaziyeti.
caklılarma karşı mesuldürler. Fakat alacaklılar şirket infisah - Takip imkânı.
halinde bulunmadıkça veya şirket aleyhine vukubulan icra taki
batı semeresiz kalmış olmadıkça komanditerlere müracaat ede
mezler.
Şirketin iflâsı halinde alacaklıların haiz oldukları haklar iflâs
masasına geçer.
Komanditerler, şirkete koymayı taahhüdettikleri sermayeyi
aşan bir miktar ile mesuliyeti üzerine aldıklarını yazı ile beyan
veya ilân etmişlerse üçüncü şahıslara veya beyanın muhatabına
karşı bu meblâğ miktarmca mesul olurlar.
MADDE 262. — Bir komanditer sermayesini, 252 ve 253 ncü & Sermayenin
madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, gerek doğrudan doğazalması.
rüya ve gerek faiz veya kâr payına mahsup için dolayısiyle ta
mamen veya kısmen geri alamıyacağı gibi sermayesi her hangi
bir sebeple azalmışsa noksanı tamamlanmcaya kadar faiz veye
kâr payını almaktan memnudur. Aksi halde komanditer aldığı
para kadar şirket alacaklılarına karşı 261 nci maddenin birinci
fıkrası gereğince mesul olur.
MADDE 263.
Bir komandit şirketin iflâsı halinde şirket
3. İflâs.
alacaklıları alacaklarını almadıkça ortaklarm şahsi alacaklıları a) Şirketin iflâsı.
şirket mallarına müracaat edemezler.
Komanditerlerin koydukları sermaye dahi, şirket alacaklıla
rının birinci fıkrada yazılı olduğu gibi tercihan haklarım elde
edecekleri mallardan sayılır.
MADDE 264.
Şirketin mevcudu şirket alacaklılarına yet- b) Komanditemiyecek olursa, bu alacakhlar geri kalan alacaklarından dolayı
mesuliyeti.
komanditelerin şahsi mallarına müracaat edebilir.
Ortaklarm şahsi mallarına müracaat halinde şirket alacaklı
larının, ortaklarm şahsi alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yok
tur.
MADDE 265. — Şirket ve iflâs halinde masası veya şirket c) Komanditerin
alacaklıları, iflâs etmiş bir komanditerin masasma müracaat
iflâsı.
ederlerse, bunlarm, müflis komanditerin şahsi alacaklılarına
karşı rüçhan hakkı yoktur.
MADDE 266.
Şirketten alacağı olan bir şahsın, sermaye
4. Takas.
borcunu henüz yerine getirmemiş veya koyduğu sermayeyi geri
almış bir komanditere borcu varsa, bu şahıs, şirketteki alaca
ğını komanditere olan borcu ile takas edebilir. 184 ncü madde
hükmü mahfuzdur.
1 1 1

—

1

—

—

l e r i n

—
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Şirketin infisahı, tasfiyesi ve nev'inin değiştirilmesi
A) Tatbik oluMADDE 267. — Kollektif şirketlerin infisahına ve tasfiyenacak hükümler, sine ve ortaklarm şirketten çıkma ve çıkarıhnasma dair olan
185 - 242 nci maddeler hükümleri komandit şirketlerde de tat
bik olunur. Şu kadar ki, şirket mukavelesinde aksine bir hüküm
bulunmadıkça komanditerin ölümü veya vesayet altma alınma
sı şirketin infisahını mucibolamaz.
B) Nev'in
MADDE 268.
Bir kollektif şirket tasfiye edilmeksizin, büdeğiştirümesi.
tün ortaklar tarafından ittifakla verilecek ve ticaret siciline
tescil ve ilân edilecek bir kararla komandit şirkete çevrildiği
takdirde eski ortaklardan komanditer sıfatını kazananlar üçün
cü şahıslara karşı bu sıfatı ancak keyfiyetin tescil ve ilân tari
hinden sonra vukubulan işlerden dolayı dermeyan edebilirler.
Bir komandit şirket tasfiye edilmeksizin bütün ortaklar ta
rafmdan ittifakla verilecek ve ticaret siciline tescil ve ilân edi
lecek bir kararla kollektif şirkete çevrildiği takdirde komanditer
sıfatını kaybeden ortakların mesuliyeti hakkında 178 nci mad
de hükmü tatbik olunur.
—

Dördüncü Fasıl

Anonim şirket
BlRlNCt KISIM
Şirketin mahiyeti ve kuruluş şekilleri
A) Umumi
MADDE 269.
Anonim şirket, bir unvana sahip, esas serhükümler.
mayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından doI - Tarifi.
layı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirkettir.
Ortaklarm mesuliyeti, taahhüdetmiş oldukları sermaye pay
ları ile mahduttur.
II - Hususi kanun- MADDE 270. — Hususi kanunlarla kurulan anonim şirketlar ile kurulan ler, kuruluş kanunlarında aksine hüküm olmadıkça, bu faslın
—

anonim şirketler,

hükümlerine tabidirler.

III-Mevzu ve
MADDE 271.
Anonim şirketler, kanunen yasak olmımaksat.
yan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilirler.
—

Şu kadar ki; esas mukavelede şirket mevzuunun hudutları
nın açıkça gösterilmiş olması şarttır.
IV - Sermaye
MADDE 272. Hususi kanunlarda aksine hüküm olmadıkmiktan.
ça esas sermaye miktarı beş yüz bin Türk lirasından aşağı ola
maz.
V-Devletin
MADDE 273. — Anonim şirket iktisat ve Ticaret Vekâlekontrölu.
tince verilecek izinle kurulur.
—

1. Kuruluşa izin.
2. Murakabe.

MADDE 274.
Anonim şirketlerin muameleleri, bir nizam
name ile tâyin olunacak şekilde ilgili vekâlet tarafından mura
kabe edilir.
Şirketin maksat ve mevzuuna aykırı veya âmme kanunları
gereğince şirketin feshini icabettiren hal ve muameleleri tahak
kuk eden şirket aleyhine, ilgili vekâlet tarafından fesih dâvası
açılabilir.
3. Amme hükmi
MADDE 275.
Devlet, vilâyet, belediye gibi âmme hükmi
şahıslarının
şahıslarından birisine esas mukaveleye dercedilecek bir kayıtla
iştiraki.
pay sahibi olmasa dahi, mevzuu âmme hizmeti olan anonim şir
ketlerin idare ve murakabe heyetlerinde temsilci bulundurmak
hakkı verilebilir.
Yukarıki fıkrada yazılı şirketlerde paj sahibi olan âmme
hükmi şahıslarının idare meclis ve murakabe heyetlerindekı
temsilcileri ancak bunlar tarafmdan azlolunabilir.
—

—

r
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Âmme hükmi şahıslarının, şirket idare meclisi ve murakabe
heyetleriııdeki temsilcileri, umumi heyet tarafından seçilen aza
ların hak ve vazifelerini haizdirler. Şu kadar ki, bunlar; idare
meclisi âzası sıfatiyle pay senetleri tevdi etmek mükellefiyetin
den muaftırlar. Âmme hükmi şahısları şirket idare meclisi ve
murakabe heyetleriııdeki temsilcilerinin bu sıfatla işledikleri
fiil ve yaptıkları muamelelerden dolayı şirkete ve onun alacaklılariyle pay sahiplerine karşı mesuldür. Hükmi şahsm rücu
hakkı mahfuzdur.
MADDE 276. — Anonim şirketler, ya tedrici veya âni şekilB) Kuruluş.
de kurulur.
I-Çeşitleri.
Âni kuruluş, şirket paylarını n kurucular tarafından tama
men taahhüdedilmesiyle olur.
Tedrici kuruluş, bir kısım payların kurucular tarafından taahhüdolunması ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edil
mesi suretiyle olur.
MADDE 277. — Bir anonim şirketin kurulması için şirket- II-Kurucular.
te pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şarttır®y MADDE 278. — Esas mukaveleyi tanzim ve imza eden ve
fsermaye olarak esas mukavelede muayyen parayı veyahut para
dan başka bir şeyi koymayı taahhüdeden pay sahipleri kurucu
sayılırlar.
Tedrici kuruluşta, esas mukaveleyi tanzim ve imza etmeksi
zin pajradan başka bir şeyi sermaye olarak koyan pay sahipleri
de kurucu sayılırlar.
Kurucular yukarıki fıkralarda yazılı muamelelerden birini,
üçüncü bir şahsm hesabma yaptıkları takdirde bu şahıs da ku
ruluştan doğan mesuliyetler bakımından kurucu sayılır.
Bu üçüncü şahıs, kendi hesabma iş gören kimsenin bildiği veya
bilmesi gereken bir vakıayı kendisinin bilmediğini ileri süre
mez.
MADDE 279. — Esas mukavelenin yazılı şekilde yapılması
III-Esas
ve bütün kurucuların imzalarının noterce tasdik edilmiş bulun- mukavele..
ması şarttır.
Esas mukaveleye aşağıdaki hususlar yazılır :
1. Şirketin ticaret unvaniyle merkezinin bulunacağı yer;
2. Şirketin maksadiyle mevzuunu teşkil eden muamelelerin
nev'i ve mahiyeti;
3. Şirketin esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari
kıymeti, ödeme suret ve şartları;
4. Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve mallarla
bunlara mukabil verilecek hisse senetlerinin miktarı ve mevcut
bir işletmenin veya bâzı aynıların devir alınması bahis mevzuu
olduğu takdirde onun bedeli ve kurucular tarafından şirketin
kurulması için şirket hesabına satmalınan diğer şeylerin be
delleriyle şirketin kurulması hususunda hizmetleri görülenlere
verilmesi gereken ücret veya tahsisat yahut mükâfatın miktarı;
5. Kurucularla idare meclisi âzalarma ve diğer kimselere
şirket kazancından sağlanacak hususi menfaatler;
6. Şirket işlerini idare ve murakabe ile mükellef olanla
rın ne suretle seçilecekleri ve bunlarm hak ve vazifeleri ve
imza koymaya salahiyetli olanlar;
7. Umumi heyetlerin ne suretle davet edileceği; toplantıla
rın vakti ve rey verme ile müzakere icrası ve karar verilmesi
hususlarının tâbi olduğu kayıt ve şartlar;
8. Şirket bir müddet ile tahdidedilmişse bu müddet;
9. Şirkete ait ilânların ne suretle yapılacağı;
10. Âni kuruluş halinde, her ortağm taahhüdettiği serma
yenin nevi ve pay miktarı.
1

2

a

Tarı

l

m
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MADDE 280.
Geçen maddede yazılı esas mukavele, şir
ket esas sermayesinin yüzde onunun tediye veya temin edildi
ğini gösteren bir vesika ile birlikte iktisat ve Ticaret Vekâle
tine verilerek şirketi kurmak için izin almır.
iktisat ve Ticaret Vekâleti esas mukavelelerin kanunun
müfessir hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek izinden im
tina edemez.
C) Tedrici
MADDE 281. — izin alındıktan sonra şirket tedricen kurukuruluş.
lacak olursa kurucular şirketin maksat, mevzu ve müddeti ve
/ - İştirake davet, esas sermayenin miktariyle her payın kıymetini, kurucu veya
1. İzahname.
idare meclisi azalarına veya diğer kimselere sağlanan hususi
menfaatleri ve sermaye olarak konan aynıları ve bu aymlar mu
kabilinde verilecek karşılığı ve mevcut bir işletmenin veya
bâzı aynıların devir alınması esas mukavele hükümlerinden
ise onun bedelini ve kuruluş umumi heyeti toplantılarımn ye
riyle icra suretini gösteren bir izahname tanzim ederek halkı
iştirake davet için ilân ettirirler.
2. Sirküler.
MADDE 282.
Kurucular, halkı şirket sermayesine iştira
ke davet için 281 nci maddede yazılı izahnameyi, sirküler ve di
ğer yayın vasıtalariyle de halka bildirebilirler. Bu takdirde
izahnamenin ilân edildiği gazetelerin numara ve tarihlerinin
gösterilmesi lâzımdır.
II-İştirak
MADDE 283. — Şirket sermayesine iştirak talebi, iki nüsha
taahhütnamesi.
taahhütnamesi tanzimi ile olur.
a) ^Muhtevası
iştirak taahhütnamelerine, 281 nci maddede yazılı izahnamenin muhtevası ve iştiraki taahhüdedenlerin ad ve soyadlariyle
ikametgâhları ve almayı taahhüdettikleri payların yazı ile ifa
de edilen miktarı ve taahhüt günü, esas mukavelenin veya izah
name münderecatmm kabul edilmiş olduğu ve muayyen müd
det içinde şirket kurulmadığı takdirde taahhüdün düşeceği ya
zılır.
iştirak taahhütnamesinde yazılı hususlar ile esas mukavele
veya izahname münderecatına vukuf hasıl edildiğini bildiren
ve imzası noterce tasdik edilmiş olan bir mektupla kuruculara
veya bunlardan birine yapılacak müracaatlarla dahi iştirak ta
ahhütleri kabul edilebilir.
imzaları noterce tasdik edilmiş olan iştirak taahhütname
lerinde gayrimenkul mülkiyeti veya gayrimenkul üzerindeki
aynî hakların sermaye konulmasma ait taahhütler resmî şekil
aranmaksızın muteberdir.
b) Şekil
MADDE 284.
iştirak taahhütnameleri yukarıki maddede
noksanlığı.
yazılı şekilde tanzim edilmediği veya iştiraki talebeden tarafm
dan bâzı kayıt ve şartlar ilâve edildiği surette taahhüt hüküm
ifade etmez. Şu kadar ki, bu suretle iştiraki taahhüdeden kim
se kuruluş umumi heyetinin ilk toplantısında hazır bulunur ve
yahut sonradan pay sahipliğine ait hakları kullanır ve vazife
leri yerine getirirse kayıt ve şartlardan âri ve şekline uygun
bir taahhütname ile şirkete bağlı sayılır.
2. Bükümleri.
MADDE 285. Esas sermayeye tekabül eden payların mua) Taahhüdün vazaadan âri olarak tamamen taahhüdedilmiş ve her payın en
mahiyeti.
dörtte biri ve karşılığı kısmen ayın ve kısmen para olarak
taahhüdedilmiş olan sermaye paylarının ise para kısmının dört
te biri ödenmiş olmak şarttır.
Sermaye olarak paradan başka iktisadi bir değer veya men
kul mal konulması taahhüdü, şirketin hükmi şahsiyet kazandı
ğı tarihten itibaren onlar üzerinde malik sıfatiyle doğrudan
doğruya tasarruf edebileceğinin ve gayrimenkul üzerindeki mül
kiyet veya sair aynî hakların sermaye olarak konulması taahhü
dü ise, bu hakların şirketin hükmi şahsiyet kazanmasiyle bera
ber tapu sicüine tescil edileceğinin kabul edilmiş olması de
mektir.
IV-hin.
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MADDE 286.
İtibari kıymetlerinden aşağı bir bedel ile,
V Payların
hisse senedi çıkarılamaz.
bedeli.
Senetlerin itibari kıymetlerinden yüksek bir bedelle çıkarıl
maları esas mukavelede bu hususta bir hüküm bulunmasına ve
ya bunun umumi heyet tarafından karar altına alınmasına bağ
lıdır.
MADDE 287.
Payların kanunen ödenmesi gereken bedel- c) tik taksit.
lerinin taahhüt anmda ödenmesi şart kılınmadığı takdirde iş
tirak taahhütleri kurucular tarafmdan kabul edildikten sonra
kurucular iştiraki taahhüdedenlere taahhütlü mektup göndere
rek ve gazetelerle ilân ederek tizerine aldıkları paylara ait be
dellerin muayyen bir müddet içinde ödenmesini ihtar ederler.
İştiraki taahhüdedenlerin bu müddet içinde bedelleri öde
memeleri takdirinde kurucular onların şirketle olan ilgilerini
kesmek veya kendilerini taahhüdün ifasma icbar etmek hakkı
nı haizdirler." İştiraki taahhüdedenlerin ilgileri kesildiği takdir
de yerlerine geçecek kimseler tarafmdan paylarm bedeller öden
medikçe şirket kurulamaz.
MADDE 288. — Gerek taahhüt anında gerek sonradan ödend) Tevdi.
mesi şart kılman pay bedellerinin iştiraki taahhüdedenler ta
rafmdan T. C. Merkez Bankasına veya diğer muteber bir ban
kaya tevdi edilmesi lâzımdır. Tevdi edilen bedeller, şirketin tes
cil ve ilân edildiğine dair idare meclisince ticaret sicil memurlu
ğundan almacak ilmühaberlerin ibrazı üzerine şirkete verilir.
Bankaya^tevdi edilen bedeller kuruculara verilemez. Şirket vü
cut bulmadığı takdirde tevdi edilen bedeller onları tevdi eden
lere geri verilir.
MADDE 289.
Esas sermayenin tamamına iştirak taalıIII-Kuruluş
hüdedildikten ve paylarm 287 nci maddede muayyen bedelle- umumi heyeti.
TI ödendikten sonra on gün içinde, kurucular her pay sahibine l- tik toplantı.
taahhütlü mektup göndererek ve gazetelerle ilân ederek kuru- a) Toplantıya
luş umumi heyetini toplantıya davet ederler. Davet mektudavet.
bunun toplantı gününden en az on beş gün önce gönderilmesi
ve aşağıda yazılı hususları havi gündemin bildirilmesi şarttır:
1. Paylarm bütününe iştirak taahhüdolunduğunun ve bun
ların 287 ntei maddede muayyen bedellerinin ödendiğinin tesbiti;
2. Sermaye olarak gösterilen ayınların ve eğer şirketin
mevcut bir işletmeyi veya bâzı ayınları satmalması esas muka
vele şartlarından ise bu işletmenin veya ayınların değerini biç
mek için ehlivukuf tâyini;
3. Kuruculara şart kılman hususi menfaatlere dair teklif
lerin karara bağlanması;
^ 4. îdare meclisi âzalarının ad ve soyadları iştirak taahhütnamelerindeki izahnamede gösterilmediği halde bu azaların
seçilmesi;
5. Murakıpların seçilmesi;
6. Kurucuların şirketi kurmak için giriştikleri taahhütlerle
yaptıkları muamele ve masrafların kabulü.
MADDE 290.
Kuruluş umumi heyeti yukarıki maddede °) Kararlar.
yazık hususları müzakere edip karara bağlar.
Nakdî sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahipleri
hazır bulunmadıkça müzakere yapılamaz.
Her pay, sahibine bir rey hakkı verir.
Kararlar mevcut reylerin ekseriyetiyle verihr.
MADDE 291.
Ayın nevinden sermaye koyan kimse bu- c) Rey hakkından
nun değerinin biçilmesinde ve kendilerine hususi menfaatler mahrumiyet.
sağlıyan kurucu ve diğer pay sahipleri, bu menfaatlerin tasvi
bine ait müzakerede rey kullanamazlar.
MADDE 292.
İdare meclisi azalan şirket esas mukavele- d) İlk idare mecsiyle tâyin edilmedikleri takdirde, taahhüt sahipleri arasından l ve murakabe
kuruluş umumi heyetince seçilirler.
heyetinin seçimi.
—
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i l k murakıpların tâyini umumi heyete aidoiup bunların esa
mukavele ile tâyinleri caiz değildir.
e) Bilirkişilerin
M A D D E 293. — Kuruluş umumi heyetinin, aynı olan serseçimi.
mayelerin ve devralınacak işletmenin veya aynıların değerleri
ni biçecek bilirkişiyi tâyin edebilmesi için, nakdî sermayenin
en az üçte ikisini temsil eden pay sahiplerinin hazır olmaları
şarttır. Kararlar ekseriyetle verilir. Müzakere nisabı temin
edilemediği takdirde bilirkişi, kurucuların talebi üzerine mah
kemece tâyin olunur.
2. İkinci toplantı.
M A D D E 294. — Yukarıki madde gereğince tâyin olunan
a) Toplantıya bilirkişi gereken raporları tanzim edip verdikten sonra kurudavet.
cular tarafmdan kuruluş umumi heyeti 289 ncu maddede yazılı
müddet içinde ve aynı şekilde yeniden toplantıya davet olunur.
Davet mektuplarına bilirkişi raporunun birer sureti bağlanır.
b) Kararlar.
M A D D E 295. — Umumi heyetin ikinci toplantısmda, 290
nci maddede yazılı toplantı nisabının mevcudolduğu anlaşılırsa,
bilirkişi raporları okunup incelendikten ve lüzumunda ayın
nev'inden sermaye koyan kimselerin ve devralınacak işletmenin
veya aynıların sahibinin izahları dinlendikten sonra 281 nci
maddede yazık izahnamedeki değerlerin aynen kabul veya red
dine yahut ilgililerin muvafakatiyle değiştirilmesme 290 nci
maddede gösterilen ekseriyetle karar verilir.
c) Toplantının
M A D D E 296. — Bilirkişi raporunun okunup incelenmesi için
tahkı.
yukarıki madde gereğince toplanan kuruluş umumi heyetinde
290 nci maddede yazılı nisap hâsıl olmadığı takdirde 297 nci
maddede yazık olduğu veçhile bir zabıt tanzim olunarak top
lantı bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet kurucular tarafından
toplantıda bulunmıyan her pay sahibine taahhütlü mektuplarla
bildirilir ve gazetelerle de ilân olunur.
d) Devlet komiM A D D E 297. — Kuruluş umumi heyetlerinin verdikleri kaserleri ve kararla- rarlarm muteber olması için toplantılarda iktisat ve Ticaret
rint muteberlik Vekâletinden bir komiser bulunması ve komiserin zabıtların kaşarh.
nun a uygun bir şekilde tutulmasına nezaret ve zabıtları reyi
ni kullanan pay sahipleriyle birlikte imza etmesi şarttır. Bu
zabıtlara, verilen kararların mahiyet ve neticeleriyle muhalif
kalanların muhalefet sebepleri yazılır.
4. Sağlanabilecek
M A D D E 298. — Kurucuların şirketi kurdukları sırada sarf
hususi menfaatler, ettikleri emeğe karşılık olarak para ve bedelsiz hisse senedi al
mak gibi bir suretle şirket sermayesinin azalmasmı nîucibolacak bir menfaatin kendilerine tahsisi hakkında esas mukaveleye
dercedecekleri şartlar hükümsüzdür. Ancak hâsıl olan kazanç
tan 466 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile
pay sahipleri için yüzde 5 k â r payı ayrıldıktan sonra kalanın
onda birini kendilerine tahsis edebilirler. Kuruculara zikri ge
çen menfaatler için verilecek senetlerin nama yazılı olması
lâzımdır.
V-Kurulusun
M A D D E 299. — Kurucular, 290 ve 295 nci maddelerde yatamamlanması.
_ muamelelerin ifasından on beş gün sonra anonim şirketin
i. Mahkemenin kurulması için gereken şartların ifa edildiğine dair bir beyanvazifesi.
name ile esas mukaveleyi, payların kanunen ödenmesi gereken
bedellerinin bankaya yatırıldığını bildirilen banka vesikasını,
kuruluş umumi heyet zabıtlarını, ayın nev'inden sermayeye ve
şirketçe devralınması kararlaştırılmış işletme veya ayınlara ait
değer biçme raporunu ve şirketin mevzuu imtiyaza dayanıyor
sa imtiyaznameyi veya noterce tasdikli örneğini şirket merke
zinin bulunduğu yerdeki mahkemeye verirler.
Mahkeme, bu vesikaları inceler, lüzum görürse kurucuları
dini ivebileceği gibi kanuni şartların yerine getirilip getirilme
diği hususunda tahkikat da yapar.
Bilirkişilerin verdiği rapordan veya diğer emm ar elerden,
tevdi olunan beyanname ile vesikalar ve sair varakaları^ doğru,
z ı
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olmadığı veya eksik olduğu yahut ayın nev'inden sermaye ola
rak konan veya devralman şeyler için verilen karşılığın aşın
derecede fazla olduğu açıkça anlaşıldığı ve ilgililere noksanları
tamamlamak için fırsat verilmesine rağmen noksanlar ikmal
edilmediği takdirde mahkeme tasdik talebini reddeder. B u ka
rar temyiz olunabilir.
Kanuni şartlara riayet ve noksanlar ikmal edildiği takdir
de mahkeme en geç bir ay içinde şirketin kuruluşunu tasdik
eder. B u karar katidir.
Tasdik edilen bir şirketin sonradan butlanı iddia edilemez;
şu kadar k i ; şirketin kurulmasında kanun veya esas mukave
le hükümlerine riayet olunmamak suretiyle alacaklılann veya
pay sahiplerinin menfaatleri önemli tarzda tehlikeye düşürül
müş veya ihlâl edilmiş olursa ilgili alacaklı veya pay sahip
lerinin talebi üzerine mahkemece şirketin kurulmamış sayıl
masına karar verilir. Dâva açıldıktan sonra mahkeme bir tara
fın talebi üzerine lüzumlu tedbirleri alabilir.
Dâvanın, şirketin tescil ve ilânından itibaren bir aylık hak
düşüren bir müddet içinde açılması şarttır.
M A D D E 300. — Tasdik edilen şirket, merkezinin bulunduŞirketin tescil
ğu yer ticaret siciline tescil ve ilân olunur.
*^ Tescil ve ilân edilecek hususlar şunlardır :
1. Esas mukavelenin tarihi;
2. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi;
3. Şirketin maksat ve mevzuu ve varsa müddeti;
4. Esas sermayenin miktarı ve buna mahsuben ödenen
meblâğ ve hisse senetlerinin itibari kıymeti;
5. Hisse senetlerinin nevileri, hâmiline veya nama yazılı
oldukları ve muayyen hisse senetlerinin bahşettikleri imtiyazlar;
6. Ayın nev'inden sermaye ve devralman malî kıymetlerle
işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
kuruculara sağlanan hususi menfaatlerin mahiyet ve değerleri;
7. Şirketin ne suretle temsil olunacağı;
8. idare meclisi âzalariyle şirketi temsile salahiyetli kim
selerin ad've soyadları, ikametgâhları ve tâbiyetleri;
9. Şirketin yapacağı ilânların şekli ve eğer esas mukavele
de de bu hususta bir hüküm varsa idare meclisi kararlarının pay
sahiplerine ne suretle bildirileceği.
Şubeler; merkezin sicil kaydma atıf yapılmak suretiyle bulunduklan yer ticaret siciline tescil olunurlar.
M A D D E 301. — Şirket ticaret siciline tescil ile hükmi şah- 3. Hükmi şahsiyet
siyet kazamr.
iktisabı.
Tescilden önce şirket namma muamele yapanlar bu muame- )
Kuruluştan
lelerden şahsan ve nıüteselsilen mesuldürler. Ancak, bu gibi ta- önceki muameleler.
ahhütlerin, ileride kurulacak şirket namma yapıldığı açıkça
bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline kaydından sonra üç aylık
bir müddet içinde bu taahhütler şirket tarafmdan kabul olunmuşsa, yalnız şirket mesul olur.
Kurucular şirketi kurmak için yaptıkları muamele ve giriş
tikleri taahhütlerden üçüncü şahıslara karşı mesuldürler. Şir
ket hükmi şahsiyet kazandıktau sonra, kurucular kuruluş mas
raflarından dolayı şirkete rücu edebilirler. Şirketin kurulması
her hangi bir sebepten dolayı kabil olmadığı takdirde bu mas
raflar kuruculara aidolup pay sahiplerine rücu haklarj. yoktur
Masrafların şirketten almabilmesi, bunların, kuruluş umumi
heyetince tasdik edilmesine bağlıdır.
M A D D E 302. — Şirketin tescilinden önce paylarm devri şir- b) Kuruluştan
kete karşı hükümsüzdür.
önce paylar üze
v e
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D) Ani kuruluş.
MADDE 303. — Muayyen şahıslar bütün payları aralarında
î. Usul.
taksim etmek suretiyle bir anonim şirket kurabilirler.

Bu suretle ortaklar 285 nci madde ile 289 ncu maddenin 4
ve 5 numaralı bentleri hükümlerini yerine getirdiklerini gös
termek üzere 279 ncu maddede yazılı hususları havi bir e s a 3 mu
kaveleyi aynı maddede yazılı şekilde tanzim ederler. Ayın nev'inden sermaye konması veya şirketin mevcut bir işletmeyi veya
bâzı aynıları devralması şart kıhnmış ise, bunların değerlerini
biçecek bilirkişi mahkemece tâyin olunur.
II-Halka
MADDE 304. — Ani olarak kurulan anonim ortaklığın pay
müracaat.
sahipleri ortaklığın tescilinden sonra beş yıl içinde halka mü
racaat suretiyle paylarım elden çıkarmak isterlerse 281, 282,
283 ve 284 ncü maddeler hükümlerine riayet etmeye mecbur
durlar.
E) Kuruluştan
MADDE 305. — 299 ncu maddede yazılı beyanname ile vesidoğan mesuliyet. _a
ij. evrakın hakikat hilafı tanzim edilmiş olmasından
I- Haller.
doğan zararlardan kurucularla bu vesika ve varakaların tanziı. Vesikaların raine iştirak edenler müteselsilen mesuldürler ve haklarında Cedoğru olmaman. Kanununun 350 nci maddesi tatbik olunur.
2. Esas sermaye
MADDE 306. — Esas sermaye tamamiyle taahhüdolumnahakkmda yanlış
veya karşılığı kanun hükümleri gereğince ödenmemiş iken
beyanlar.
taahhüdedilmiş veya yerme getirilmiş gibi gösteren kurucular
la, bu fiilde kendilerine iştirak edenler, bu payları kendi hesap
larına almaya ve karşılığını müteselsilen ödemeye mecburdur
lar.
3. Aym nev'inMADDE 307. — Konan ayın nev'inden bir sermaye veya
den sermayeye deviralınması kararlaştırılan bir işletmeye veya bâzı aynılara
değer biçümesinde değer biçilmesinde hile kullanan kurucularla, bu fiilde kendile
re.
iştirak edenler, şirketin bu yüzden uğradığı zararı müte
selsilen tazmin ile mükelleftirler ve haklarında Türk Ceza Ka
nununun 343 ncü maddesi tatbik olunur.
4. tik idare mecMADDE 308. — Hk idare meclisi âzalariyle murakıpler, şirlisi ve murakabe ketin kurulmasında yolsuzluk vâki olup olmadığını incelemekle
heyeti âzalarının mükelleftirler. Bu hususta ihmalleri anlaşılır ve bu yüzden hâihmali.
sil olan zarar karşılığı tazminat kuruculardan almamamış bu
lunursa, inceleme işini ihmal eden idare meclisi azaları ve mu
rakıpler, müteselsilen mesul olurlar ve haklarmda Türk Ceza
Kanununun 230 ncu maddesi tatbik olunur.
II- Müşterek
MADDE 309. — Şirketin 305, 306, 307 ve 308 nci maddelerde
hükümler.
yazılı fiillerle ızrar edilmesi halinde, bundan, dolayısiyle zarar
ı. Tazminat gören pay sahipleri ve şirket alacakhlarmm dâva hakları vartalebi.
dır. Ancak, hükmolunacak tazminat şirkete verilir.
Şirketin iflâsı halinde pay sahiplerinin ve şirket alacaklıla
rının haiz oldukları haklar iflâs idaresine aidolur. Bu hususta
icra ve iflâs Kanununun 245 nci maddesi hükmü caridir.
Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde şirket merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinde dâva açılabilir.
Mesul olan kimselere karşı tazminat istemek hakkı davacı
nın zararı ve mesul olan kimseyi öğrendiği tarihten itibaren iki
yıl ve her halde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinden itiba
ren beş yıl geçmekle müruruzamana uğrar. Şu kadar ki; bu
fiil cezayı müstelzim olup Ceza Kanununa göre müddeti daha
uzun müruruzamana tâbi bulunuyorsa tazminat dâvasına da o
müruruzaman tatbik olunur.
2. İbra.
MADDE 310. — Kurucuların ve idare meclisi âzalarının ve
murakıplerin, yukarıki maddeler gereğince tâbi oldukları mes
uliyetler, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedik
çe sulh ve ibra suretiyle ıskat edilemez. Bu müddetin geçme
sinden sonra sulh ve ibra ancak umumi heyetin tasdikiyle ta
mam olur. Bununla beraber esas sermayenin onda birini temsil
eden pay sahipleri sulh ve ibranın tasdikine muhalif iseler,
sulh ve ibra umumi heyetçe tasdik olunamaz.
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MADDE 311. — Bir işletme, tesisat veya başka mal ve hak- F) Kanuna
larm esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında
hüe.
şirketçe devralınmasına dair, şirketin tescilinden itibaren iki
yıl içinde yapılacak mukaveleler umumi heyetçe tasdik ve ti
caret siciline tescil edilmedikçe muteber olmaz. Bu gibi mu
kavelelerin tasdik ve tescilinden önce bunların ifası maksadiy
le yapılmış olan tasarruflar dahi muteber olmaz.
Umumi heyet kararını vermeden önce idare meclisinin ta
lebi üzerine, mahkemece tâyin edilecek bilirkişi, şirket tarafm
dan devralınacak şeylerin değerini biçerek rapor verir.
Müzakere hakkında 295 nci madde tatbik olunur. Şu kadar
ki; esas sermayenin en az yarısmı temsil eden pay sahipleri
hazır bulunmadıkça müzakere yapılamaz. Karar, mevcut rey
lerin ekseriyetiyle verilir.
Umumi heyetin tasdik kararından sonra, idare meclisi, mu
kavelenin aslını veya noterlikçe tasdikli bir suretini, bilirkişi
raporu ve diğer vesikalarla birlikte tescil edilmesine müsa
ade edilmesi için aidolduğu mahkemeye tevdi eder. Mahkeme,
299 ncu maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarına göre incelemelerde
bulunarak kararım verir.
Mukavele tarihi, umumi heyetin tasdik kararının tarihi,
iktisabedilecek şey, bunun kimden iktisabolunacağı ve veri
lecek karşılık, ticaret siciline tescil ve ilân edilir.
Bu halde 305 - 310 ncu maddelerin hükümleri de tatbik
olunur. Şirketin iştigal mevzuuna giren veya cebri icra yoliyle
iktisabedilen şeyler hakkında bu madde hükmü tatbik olun
maz. Şu kadar ki; şirketin iştigal mevzuunu kolaylaştırmak ve
ya mümkün kılmak için vukubulan iktisaplar bundan müstes
nadır.
İKİNCİ KISIM
idare Meclisi
MADDE 312. — Anonim şirketlerin esas mukavelesiyle tâyin
veya umumi heyetçe hıtihabedilmiş en az üç kişiden ibaret bir
idare meclisi bulunur.
idare meclisi pay sahibi âza ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmıyan kimseler âza seçildikleri takdirde bun
lar pay sahibi sıfatnıı kazandıktan sonra işe başnyabilirler.
Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi âzası olamaz. Fa
kat hükmi şahsm temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisine
âza seçüebilirler.
275 nci madde hükmü mahfuzdur.
MADDE 313. — idare meclisi azalarından her biri, itibari
kıymetleri esas sermayenin en az yüzde birine muadil miktarda hisse senetlerini şirkete tevdie mecburdur. Şu kadar ki; esas
sermayenin yüzde biri 5 000 lirayı aşarsa fazlasının tevdii mec
buri değildir. Tevdi olunan hisse senetleri azanın umumi he
yetçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete karşı mer
inin hükümde olup başkalarına devrolunamaz ve şirketten gerialınamaz.
idare meclisinin muvafakatiyle rehin makamında olan hisse
senetleri, bir üçüncü şahıs tarafmdan da tevdi edilebilir.
275 nci madde hükmü mahfuzdur.
MADDE 314. — İdare meclisi azaları en çok üç yıl müddetle
seçilirler. Esas mukavelede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.
275 nci madde hükmü mahfuzdur.
MADDE 315. — 275 nci madde hükmü mahfuz olmak üzere bir âzalik açılırsa idare meclisi kanuni şartlan haiz bir kim-
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seyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tas
vibine arz eder. Bu suretle seçilen âza umumi heyet toplantısı
na kadar vazifesini yapar.
îdare meclisi azalarından biri iflâsa tâbi kimselerden olup
da iflâsına karar verilir veya hacir altına alınır yahut âzalık
için lüzumlu kanuni vasıfları kaybederse, vazifesi sona ermiş
olur. Ağır hapis cezasiylc veya sahtekârlık, emniyeti suiistimal,
hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkûmiyet halinde
dahi hüküm aynıdır.
III-Azil.

MADDE 316. — îdare meclisi azalan esas mukavele ile tâyin edilmiş olsalar dahi umumi heyet karariyle azlolunabilirler. Azlolunan âzanm tazminat talebine hakkı yoktur.
275 nci madde hükmü mahfuzdur.
MADDE 317.
Anonim şirket idare meclisi tarafından
idare ve temsil olunur.

B) İdare ve
temsil.
I - Umumi olarak
1. Esas.

—

MADDE 318. — İdare meclisi her yıl azaları arasından biı
reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir
reisvekili seçer.
îdare meclisi, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz oluna
cak hususlan hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle
bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının
tatbikme nezaret etmek üzere, azalardan lüzumu kadar komite
veya komisyon kurabilir.
Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur.
3. Vazifelerin
MADDE 319.
Esas mukavelede idare ve temsil işlerinin
azalar arasındaki idare meclisi azaları arasmda taksim edilip edilmiyeceği ve taktaksimi.
sim edilecekse bunun nasıl yapılacağı tesbit olunur. îdare mec
lisinin en az bir azasına şirketi temsil salâhiyeti verilir.
2. Teşkilât.

—

Esas mukavele ile temsil salâhiyetinin ve idare işlerinin hep
sini veya bâzılarını idare meclisi âzası olan murahhaslara veya
pay sahibi olmaları zaruri bulunmıyan müdürlere bırakabilmek
için umumi heyete veya idare meclisine salâhiyet verilebilir.
Bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 317 nci madde hükmü
tatbik olunur.
Azaların ihtiMADDE 320. — îdare meclisi âzalarının şirket işlerinde
mam derecesi. gösterecekleri dikkat ve basiret hakkmda Borçlar Kanununun

4.

7/ - Temsil

salâhiyeti.
ı. Vüsat ve
şümulü.

528 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur.
MADDE 321.
Temsile salahiyetli olanlar şirketin maksat
e mevzuuna dâhil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri
şirket adına yapmak ve şirket unvanını kullanmak hakkmı haizdirler.
Temsil salâhiyetinin tahdidi, hüsnüniyet sahibi üçüncü şa
hıslara karşı hüküm ifade etmez. Ancak temsil salâhiyetinin
sadece merkezin veya bir şubenin işlerine hasrolunduğuna ve
ya müştereken kullanılmasma dair tescil ve ilân edilen tahdit
ler muteberdir.
Anonim şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber ol
ması için, aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça temsile sa
lahiyetli olanlardan ikisinin imzası kâfidir.
Temsile salahiyetli olanlar «tarafından yapılan muamelenin
esas mukaveleye veya umumi heyet kararma aykırı olması, hüs
nüniyet sahibi üçüncü şahısların o muameleden dolayı şirkete
müracaatma mâni olamaz.
Temsile veya idareye salahiyetli olanlarm vazifelerini yap
tıkları sırada işledikleri haksız fiillerden anonim şirket mesul,
olur. Şirketin rücu hakkı mahfuzdur.
—

y

MADDE 322. — Şirket namma imza salâhiyeti olanlar, şir- 2. İmza sekli.
ketin ;unyamnı ilâve etmeye mecburdurlar. Bu imzalar hakkın
da 42 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunur.
MADDE 323,
İdare meclisi, şirketi temsile salahiyetli k i m 3. Tescil.
seler,),» tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirir. Temsil salâ
hiyetine mütaallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş suretinin
de sicil memuruna verilmesi lâzımdır.
MADDE 324. — Son yıllık bilançodan esas, sermayemu, yaM-idare
rısmııı karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal top- vazifelen.
1 anarak durumu umumi heyete bildirir.
- S^ketin malî
Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran' cma- durumunun bonulreler mevcutsa klan; m'eclisi aktiflerin satış fivatiarı esas 6İhalinde.
Mak üzere b i r ara bilançosu tanzim eder. Esas Sermayenin-' üçte
ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermâyenin
taniaittlamiıasma veya kalan üçte; bir sermaye- ile iktifaya- ka
rar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. -Şirketinaktiflei'i §irket alacaklılarının alacaklarını İcarşılamaya yetmediği
takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye büdirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflâsına hükmpr
deıvŞu kaçlar ki; şirket, durumunun ıslahı mümkün görülüyor
sa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme-if
lâs-kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi
veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının muhafazası için
lüzumlu tetbirleri alır.
MA.DDE 325.
İdare meclisi; lüzumlu dqfterleri,.t,ııtınak ve 2. Defter tutma
auuayyen müddet içinde geçen iş yılma ait bilançoyu kanuni hümükellefiyeti.
kümleri gereğince tanzim .ve umumi heyet toplantısından en az a) Pmumi olarak
on beş g ü n önce pay sahiplerinin tetkikme arz etmekle mükel
leftir.
MADDE 326.
Tacirlerin tutmaya mecbur oldukları defl>) Husu&i
terlerden başka idare meclisi aşağıdaki defterleri de tutmakla defterler.
mükelleftir:
,1. Pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvaıılariyle ika
metgâhlarının ve şirketin kurulması anında konan yahut sonra
dan tedricen çoğaltılan sermayeye tekabül eden paylar için ya
pılan'tediyelerin yazılmasına mahsus (Pay sahipleri defteri);
2. Umumi heyet zabıtlarının yazılmasına mahsus; (Top
lantı ve müzakere defteri);
'3: 'İdare meclisinin toplantı ve müzakerelerinin yazılması
na mahsus; (İdare meclisi kararlar defteri):
' MADDE 327.
îdare meclisi her is vılı sonunda 325' nci 3. Yıllık raporun
maddede yazılı bilançodan başka şirketin ticari, malî ve ikfîsatanzimi.
di duruınunu ve yapılan muamelelerin hulâsasını gösteril' bir
rapor tanzimine ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi
teşkil edecek miktarın tâyinine dair, teklif varakasnıı.hjazıclamıya-mecburdur. Rapor ve teklif varakası, umumi heyet top
lantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz
olunur.
MADDE 328.
Memur ve müstahdemlerin tâyini umumi 4. Memur ve
heyete. ı&idolduğuna dair esas mukavelede b i r kayıt yoksa, ida- müstahdemlerin
re .meclisine aittir.
tâyini.
MADDE 329. — Şirket, kendi hisse senetlerini temellük ecfrK 5. Şirketin kendi
mi^eceği gibi rehin olarak da kaoul edemez. Bu senetlerin te- Jıim>Aewtt&»ni
nıeîlükü yeya rehin alınması neticesini doğuran akitler hüküm«Mnw,
şü?dür,- Şu.kadar ki; aşağıda gösterilen akitler bu hükümden
müstesnadır :
1. Hisse senetleri şirketin sermayesinin azaltıl masına dair
bîr karara dayanüarak devralmmışsa;
2. Hisse senetleri şirketin kurulması veya esas seımayesijıin
çoğaltılması dolayısiyle vâki olan iştirak taahhüdünden başka
bir sebepten doğan şirket alaçaklarmm ödenmesi maksadiyle
devralınmişsa.
—
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3. Hisse senetleri bir mamelekin veya işletmenin borç ve
alacaklariyle beraber temellük edilmesi neticesinde şirkete geç
mişse;
4. Hisse senetlerinin devir veya rehin alınması keyfiyeti
esas mukaveleye göre şirket konusuna giren muamelelerden ise;
5. Hisse senetleri idare meclisi azaları, müdürler ve me
murlar tarafmdan kendilerine bu sıfatla düşen mükellefiyetlere
karşı rehin olarak yatırılmış ise;
6. Temellük ivazsız ise.
Devralman hisse senetleri, 1 numaralı bentte yazık halde
derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabıt ticaret sicilline
verilir. Diğer hallerde bu senetler ilk fırsatta tekrar elden çı
karılır.
Bu muameleler yıllık raporda gösterilir. Şirketçe devralı
nan paylarm umumi heyette temsili caiz değildir.
IV - İdare meclisi
MADDE 330. — Esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça
toplantıları.
idare meclisinin bir karar verebilmesi için, azaların en az ya1. Kararlar. rısmdan bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut
azaların ekseriyetiyle verilir. Azaların yekdiğerine niyabetle
rey vermeleri caiz değildir. Reyler müsavi olduğu takdirde key
fiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi müsavilik olursa
bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır. İdare meclisinin mü
zakereleri azalar arasından veya dışardan seçilen bir kâtip ma
rifetiyle muntazaman zaptolunur. Zabıtların hazır bulunan aza
lar tarafmdan imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa
muhalefet sebeplerinin zapta yazılması ve rey sahibi tarafmdan
imzalanması lâzımdır.
Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare mec
lisi karârları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yap
tığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri almmak suretiyle
de verilebilir.
Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağ
lıdır.
2. azaların
MADDE 331. — îdare meclisi toplantılarında azalar, şirkehaklan.
ti temsile ve şirket işlerini görmeye memur olan kimselerden iş
lerin gidişi veya muayyen bâzı işler hakkmda izahat istemek
hakkım haizdirler. îdare meclisi, defter ve dosyaların kendisi
ne ibrazma dahi karar verebilir.
Her âza, idare meclisinin toplantıya davet edilmesini reisten
yazılı olarak istiyebilir.
3. Müzakerelere
MADDE 332. — îdare meclisi azaları şahsi menfaatlerine
iştirak edilmemesi, veya 349 ncu maddede sayılan yakmlarmm menfaatlerine taal
lûk eden hususlarm müzakeresine iştirak edemezler. Böyle bir
husus müzakere konusu olunca, ilgili âza, ilgisini kurula bildir
meye ve keyfiyeti o toplantmm zaptma yazdırmaya mecburdur.
330 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki halde bu cihet teklifi tes
bit eden kâğıda yazılır.
Bu hükümlere aykırı hareket eden âza, ilgili olduğu mua
mele yüzünden şirketin husule gelen zararını tazmine mecbur
dur.
V - Meclis azalanMADDE 333. — Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı
nm hukuki
takdirde idare meclisi âzalarma her toplantı günü için bir ücret
durumu.
verilir. Ücret miktarı esas mukavelede tâyin edilmemişse umumi
ı. Huzur hakkı, heyetçe tâyin olunur.
2. Hareket serMADDE 334. — îdare meclisi âzalarmdan biri umumi heyetbestîsinin tahdidi, ten izin almadan kendi veya başkası namma bizzat veya dolaa) Şirketle mu- yısiyle şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamele yapaamele yapmak maz. Aksi takdirde şirket yapılan muamelelerin bâtıl olduğunu
yasağı.
iddia edebilir. Aynı hak diğer taraf için mevcut değildir.
Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur.

§ TEMMUZ 1956

(Resmî G*»i*\

MADDE 335. — İdare meclisi azalarından biri umumi beyetin müsaadesini almaksızm şirketin konusuna giren ticari
muamele nevinden bir muameleyi kendi veya başkası hesabı
na yapamayacağı gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir
şirkete mesuliyeti tahdidedilmemiş olan ortak sıfatiyle de gi
remez. Bu hükme aykırı harekette bulunan idare meclisi âzasın
dan şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan mu
ameleyi şirket namma yapılmış addetmekte ve üçüncü şahıslar
hesabına akdolunan mukavelelerden doğan menfaatlerin şirke
te aidiyetini talebetmekte, serbesttir.
Bu haklardan birinin tercihi birinci fıkra hükmüne aykırı
harekette bulunan azadan başka azalara aittir.
Bu haklar, zikredilen ticari muamelelerin yapıldığım veya
hut idare meclisi âzasımn diğer bir şirkete girdiğini sair azala
rın öğrendikleri tarihten itibaren üç aylık ve herhalde vukularmdan itibaren bir yıllık müruruzamana tâbidir.
MADDE 336. — İdare meclisi azaları şirket namma yapmış
oldukları mukavele ve muamelelerden dolayı şahsan mesul olamazlar. Ancak aşağıda yazılı hallerde gerek şirkete gerek mün
ferit pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı müteselsilen
mesuldürler:
1. Hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri ta
rafından vukubulan ödemelerin doğru olmaması;
2. Dağıtılan ve ödenen kâr paylarının hakiki olmaması;
3. Kanunen tutulması gereken defterlerin mevcudolmaması veya bunların intizamsız bir surette tutulması;
4. Umumi heyetten çıkan kararlarm sebepsiz olarak yeri
ne getirilmemesi;
5. Gerek kanunun gerek esas mukavelelerinin kendilerine
yüklediği sair vazifelerin kasden veya ihmal neticesi olarak ya
pılmaması.
Beş numaralı bentte yazılı vazifelerden birisi 319 ncu mad
de gereğince idare meclisi azalarından birine bırakılmışsa, mes
uliyetin ancak ilgili azaya yükletilmesi lâzımgelip o muamele
den dolayı müteselsilen mesuliyet cari olmaz.
MADDE 337.
Yem seçilen veya tâyin olunan idare meclisi azaları, seleflerinin belli olan yolsuz muamelelerini murakiplere bildirmeğe mecburdurlar. Aksi halde seleflerinin mesilliyetlerine iştirak ederler.
MADDE 338.
Yukarıki maddeler gereğince müteselsil
mesuliyeti mucıbolan muamelelerde bir kusuru olmadığını ispat
eden âza mesul olmaz; hususiyle bu muamelelere muhalif rey
vermiş olup keyfiyeti müzakere zaptına yazdırmakla beraber
murakıplere hemen yazılı olarak bildiren veyahut mazeretine
binaen o muamelenin müzakeresinde hazır bulunmıyan âza da
hi mesul değildir.
MADDE 339. — Şirketin hali hazırdaki durumu hakkmda,
her ne şekilde olursa olsun, yanlış zehap uyandıracak desiseler
kullanmak veya hakikate aykırı beyanda bulunmak suretiyle
üçüncü şahısları aldatan idare meclisi âzası sebebiyet verdiği
zarardan şahsen mesul olur.
MADDE 340. -— 336 ve 337 nci maddelerin hükümleri gereğince idare meclisi azalarına yükletilen mesuliyet hakkmda
309 ncu madde hükmü de tatbik olunur.
—

—
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Rekabet
yasağı.

3. Mesuliyet.
a) Haller.

b) Yeni tayin
edilen âealarm
mesuliyeti.
c) Mesuliyetten
kurtulma hali.

d) Yankş
beyanlar.

Ortakların ve
şirket alacaklüan-

e)

nm tazminat dâ

vasına ait diğer
hükümler.
MADDE 341. — Umumi heyet; idare meclisi azaları aley- f) Şirket nammm
hine dâva açılmasına karar verirse yahut dâva açılmamasına
açılacak dâva.

karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden
pay sahipleri dâva açılması reyinde bulunursa, şirket, bu ka-
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rnr T-eyıı talep tan hinden itibaren bir a} içinde dâva açmaya
mfclıurdnr. Bu müddetin geçi rıImesiylc dâva hakkı düşmez.
Murakıplorin ve alacaklıların vekilinin mesuliyeti hakkındaki
İti ıküml ol* nnalı fuzdu w
Şirket'ilanıma'dâva açmak, murakıplere aittir. Ancak az
limin reyîylc dâva açılması halinde, azlık, murakıpler dışında
bir'.vekil tâyin- edebilir. Dâva açılması reyinde bulunan pay
Sahipleri hisse senetlerini şirketin zarar ve ziyanına karşı temi
nat olara'k dâvanın sonuna kadar merinin kalmak üzere mute
ber bir bankaya yatırmaya mecburdurlar.'Dâvanın reddi halin
de pay'sahipleri yalnız şirkete karşı tazminat ile mükelleftirler.
VI - Müdürler.
MADDE .342. — Şirket muamelelerinin icra safhasına taalı. Mesuliyet. İlık eden" 'kısmı, esas mukavele veya umumi heyet veya idare
meclisi kaVariyle idare meclisi âzasından veya ortaklardan
olmıyan b'ir müdüre tevdi edildiği'takdirde; müdür; kanun ve
ya esas mukavele yahut ış görme' şartlarını tesbit eden diğer
hükiüııierle yükletilen mükellefiyetleri, gereği gibi veya hi_
yerine getirmemiş olması halinde idare meclisi azasının mesuİiyıetlürine ait hükümler gereğince, şirkete, pay sahiplerine ve
şirket alacalıda nn-a- karşı mesul olur. Bu esasa aykırı bL
şartın esas mukaveleye konması veya müdürün idare meclisi
nin emari ve nezareti altında bulunması mesuliyeti bertaraf ede
mez.
2. Tâyini ve azli.
MADDE 343.
Müdürler aksine Gsas mukavelede hüküm
olmadığı-takdirde idare meclisince tâyin, ve azlolunur. Tâyin ve
azil keyfiyeti, idare, meclisince tescil vc ilân ettirilir. 315 nci
luaddenin birinci fıkrası hükmü de tatbik olunur.
3. Vazife
MADDE 344. — Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı
müddeti.
takdirde, müdüdjejf, idare meclisi âzalarının vazife müddetlerini
•aşan, ,tür, zaman için tâyin olunamazlar ve onlar gibi her zaman
azlolunabiliıier. Pay sahipleri arasından seçilen müdür sebep
siz, azli iddiasiyde tazminat istiyenıcz.
4. Vazifenin
MADDE 345. — Müdürler, çeşitli bâzı muayyen muameledevredilmemesi.
leri ifaya mezun olmak üzere başkalarını tevkil edebilirler;
fakat müdürlük vazifesini devredemezler.
A
menlisi
MADDE 346.
İdare meclisi azaları, müdürlerin sebebiyet
faalapatw> yerdikleri zararlardan mesul değildirler. Şu kadar ki; idare
Ynföytfyçti.
meclisi azalma ehil olnuyan müdürler tâyin etmek veya onla
rın şirket için zararlı olan iş ve muamelelerine kargı müsama
ha göstermçk veya idare meclisinin salahiyetli olmadığı-husus
lara müdürleri mezun kılmak suretiyle sebebiyet verdikleri
zararlardan dolayı şirkete karşı 336 nci madde hükmünce me
suldürler; 33Ş nci madde gereğince bu baptaki kusura iştirak
etmediği sabit olan âza, mesul olmaz.
—

—

t

ÜÇÜXCÜ KISIM
Murakıpler
I-SeeJifi-ve azil.
MADDE 347.
Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak
i. Umumi olarak, .üzere bir veya daha çok murakıp bulunur. Birden çok olan
murakıpler bir heyet teşkil ederler.
Murakıpler, pay sahibi olan ve olmıyanlar arasından ilk de
fa jbir yıl için kuruluş umumi heyeti ve sonradan on çok üç yıl
için umumi heyet tarafından seçilirler.
Murakıp bir ise. onun, birden çok ise, yansından bir fazlasınm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lâzımdır.
Müddetleri biten mu rakiplerin tekrar seçilmeleri caizdir.
Murakıpler aynı damanda- idare meclisi âzalıklarma seçilemiyecekleri gibi şirketin memuru dahi olamazlar. Vazifeleri bi
ten üdare meclisi azaları, umumi heyetçe ibra edilmedikçe' muikkipliğe seçil ome'zletv
—
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MADDE 348. — Umumi heyet bâzı muayyen hususla mı tet- s. Hususi olarak.
kik ve teftişi için lüzumu halinde husnu murakıp sw;ebiliv„
Umumi heyetin toplantı vaktinden, ılibarcı.. on-az altı-ay
önceden beri esas sermayenin eu az onda birin*}.muadil payla-,
ra sahibol d tıkları sabit olan pay sahipleri; son iki yıl içinde
şirketin kuruluşuna veya idare muamelelerine mütaallik ;bir
suiistimalin vukubulduğuıuı veya kanun, yahut esns mukavele
hükümlerine önemli bir surette, aykırı hareket edildiğini iddia
ettikleri takdirde, bunları veya bilançonun .gerçekliğini tahkik .
için hususi nıurakıpler tahmini umumi heyetten isteyebilirler.
Bu talep reddolundıığu takdirde lüzumla masrafları.peşin öde
mek, dâva neticesine kadar merhuu kalmak, üzere salubolduk-,
ları pay senetlerini muteber bir bankaya tevdi etmek şartiyle
mahkemeye müracaat hakkını haizdirler.
Bu talebin'mahkemece kabul edilebilmesi içm'iddia olunan
hususlar hakkında kâfi delil ve emare gösterilmesi lâzımdır.
Mahkemece talep reddolundıığu veya tahkikat neticelerine göre
iddia varit görülmediği takdirde kötü niyetle hareket -ettiği
ispat edilen pay sahipleri, şirketin bu yüzden gördüğü zarardan
dolayı inüteselsilen mesuldürler.
Hususi murakıp tâyini talebi mahkemece reddolıımrr veyu
murakıplerin verecekleri rapora göre bu !ahiyin haklı «e'beb'e
dayanmadığı anlaşılırsa, kölü niyetle hareket ettikleri' ispat
edilen pay sahipleri, şirketin bu yüzden ^ördüğü' zarardan 'inü
teselsilen mesuldürler.
MADDE 349. — İdare meclisi âzalarının u-.nl vcftvruuudan
3. , Seçilme,
biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve
maşeri;
sıhrî hısımları mıırakıpliğe soçiiemezf r: seçilmişlerse derjiâl
çekilmeye mecburdurlar.
MADDE 350. — MurakıpIor„ umumi heyet tarafıMhlı'her
i. ,Asü^
vakit a'zil ve yerleri no diğer kimseler tâyin edilebilir.' Pay 'sa
hipleri arasından seçilen murakıplar azillerinden 'dolaya tazmi
nat istiyemezler.
MADDE 351. — Bir n m rakibin; ölümü, çekilme^, bir manı- 5. Bir muralapden dolayı, vazifelerini yapnmıyacak hald.^ bulunması, iflâsı ve-.ı ligin açılması.
ya hacir altına alınması gibi bir sebeple A azifeloriııin sona eri
mesi, ve ağır hapis cezasiyle ve>a sahtekârlık, emniyeti suiisii-.
mal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkûmiyeti
halinde, diğer nıurakıpler umumi beydin ilk toplantısına kadar
vazife yapmak üzere yerine birisini seçerler. Murakıp bir kişi
den ibaret olup da yukarda \azılan hallerden birinin mevcudi
yetine binaen yerine diğer bir kimsenin tâyini gerekirse,,bunu,
umumi heyetin ilk toplantısına kadar \azifoli olmak ,şartiyle
her münferit pay sahibinin v\v a idare- mocb'-j âzalaıvmdan İıer
birinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkpr
mesi tâyin eder.
6
il
MADDE 352. — Murakıplerin tâyin ve azilleri, idare,mecli-' - ?-$mhn m
si tarafından derhal ticaret siciline tescil ettirilmekle beraber,
37 nci madde hükmünce ilân ettirilir.
MADDE 353. — Murakıpleriu vazifeleri, şirkç-timos veimıı*7<H#¥? *î
amelelerini murakabe etmektir. Hususiyle nıurakıpler şu T a z ı - i- Vm^m^ol^rak.
felerle mükelleftirler:
1. Şirketin idare meclisi âzalariyle iş birliği ederek bilan
çonun tanzim şeklini tâyin etmek;
2. Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu ka
yıtların intizamla tutulmasını sağlamak maksadiyle hiç olmaz
sa altı ayda bir defa şirketin defterlerini incelemek.
3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz ohnamak üzere sık
sık ve ansızm şirket veznesini teftiş etmek;
4. En az ayda bir defa şirketin defterini iııceîiyerek'rehhı
veya teminat, yahut şirketin veznesinde hıfzolunmak üzere ve(
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dia olarak teslim olunan her nev'i kıymetli evrakın mevcut olup
olmadığmı tahkik ve kayıtlara tatbik eylemek;
5. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplan
tılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartlarm yerine ge
tirilip getirilmediğini incelemek;
6. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek;
7. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek;
8. idare meclisinin ihmali halinde âdi ve fevkalâde olarak
umumi heyeti toplantıya davet etmek;
9. Umumi heyet toplantılarında hazır bulunmak;
10. İdare meclisi âzalarının kanım ve esas mukavele hüküm
lerine tamamiyle riayet eylemelerine nezaret etmek.
Murakıplerin yukarda yazılı murakabe salâhiyetleri, esas
mukavele veya umumi heyet kararı ile tahdidolunamaz.
2. Tühk raporun
MADDE 354.
Murakıpler; her yıl sonunda^ şirketin hal
tamimi ve ihbar ve durumuna, idare meclisinin tanzim ettiği bilançoya ve sair
mükellefiyeti.
hesaplara ve dağıtılmasını teklif ettiği kazançlara mütaallik
idare meclisinin vereceği rapor ve sair evrak hakkındaki müta
lâalarım havi olmak üzere umumi heyete bir rapor vermekle
mükelleftirler. Böyle bir rapor alınmadan umumi heyet bilan
ço hakkında bir karar veremez Murakıpler, vazifelerini ifa es
nasında idare işlerine aidolmak üzere Öğrenecekleri noksanlık
ve yolsuzlukları veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine
aykırı hareketleri, bunlardan mesul olanm üstü olan makama
ve idare meclisi reisine ve mühim hallerde umumi heyete ihbar
ile mükelleftirler.
3. Umumi heyeMADDE 355.
Murakıpler zaruri ve müstacel sebepler çıktin fevkalâde top- tığı takdirde umumi heyeti fevkalâde toplantıya davete mecbur—

—

lantıya daveti. durlar.

MADDE 356. Her pay sahibi, şirketin idare meclisi âzası
veya müdürleri aleyhinde murakıplere müracaat edebilir. Mu
rakıpler bu müracaatleri tahkika mecburdurlar. Tahkikat netice
sinde şikâyet edilen hâdisenin gerçekliği sabit olursa keyfiyet
murakıplerin yıllık raporuna yazılır.
Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil pay
lara sahiboldukları surette, murakıpler bu müracaat hakkında
ki fikir ve mütalâalarını rapor! armda bildirmeye ve lüzum gör
dükleri halde umumi heyeti derhal fevkalâde toplantıya davet
etmeye mecburdurlar.
ikinci fıkraya dayanarak murakıplere müracaat edenlerin
yukarıda yazılı miktardaki hisse senetlerini muteber bir banka
ya rehin olarak tevdi etmeleri lâzımdır. Bu senetler umumi he
yetin ilk toplantısının sonuna kadar bankada kalır.
5. îdare meclisiMADDE 357. — Murakipler idare meclisi toplantılarında
nin toplantılarına müzakere ve reye iştirak etmemek şartiyle hazır bulunabiliriştirdk.
ler ve' münasip gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumi
heyetin fevkalâde toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler.
111-Mesuliyeti.
MADDE 358. — Murakipler, vazifelerini yaptıkları esnada
i. Sır saklama öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şamükellefiyeti.
hıslara ifşa etmekten memnudurlar.
2. İhtimam
MADDE 359.
Murakipler, kanun veya esas mukavele ile
derecesi.
kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereği gibi yapma
malarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını
ispat etmedikçe müteselsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hak
kında 309 ve 341 nci maddeler hükümleri tatbik olunur.
4.

Şikâyetleri
tahkik.

—

—

DÖRDÜNCÜ KISIM
Umumi Heyet
A) Azalik.
MADDE 360.
Pay sahipleri; organların tâyini, hesaplaI - Toplantıya i§- rın tasdik ve kazancın dağıtılması gibi şirket işlerine nıütaaltirak hakki. lik haklarını umumi heyet toplantılarında kullanırlar.
i. Umumi
Rey hakkını haiz olan pay sahibi, umumi heyet toplantılaolarak.
rmda bu hakkmı bizzat kullanabileceği gibi pay sahibi olan
—
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veya, esas mukavelede hilâfına hüküm bulunmadıkça, pay sa
hibi olmıyan üçüncü bir şahıs vasıtasiyle de kullanabilir.
Nama yazık hisse senetleri için temsil salâhiyetinin yazı ile
verilmesi şarttır. Hâmile yazılı bir hisse senedinin zilyedi bulun
duğunu ispat eden kimse şirkete karşı rey hakkım kullanmaya
Salahiyetlidir. Bunu ispat maksadiyle hâmile yazılı hisse senet
lerinin sahipleri rey haklarım umumi heyette kullanabilmek
için hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gös
teren vesikaları, toplantı gününden bir hafta önce şirkete tevdie
mecburdurlar. Hâmile yazılı hisse senetleri rehin veya tevdi
edilmiş yahut ariyet olarak başka bir kimseye bırakılmış olduğu
takdirde malik ve zilyed arasındaki münasebetlerde rey hak
kının kullanılması bakımından aşağıdaki hükümler caridir :
1. Rey hakkı malike aittir;
2. Temsil salâhiyeti ayrı bir senede yazılmış olmak şartiyle,
temsile salahiyetli zilyed malik yerine ve onun menfaatine ola
rak rey hakkını kullanmaya salahiyetli sayılır.
Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan
rey hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Şu kadar
ki; intifa hakkı sahibi, menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şe
kilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olmasından dolayı
malike karşı mesuldür.
MADDE 361.
Rey hakkına mütedair tahditlerden birini - Suiistimal.
tesirsiz bırakmak maksadiyle hisse senetlerinin, umumi heyette
rey hakkını kullanmak üzere başkasma verilmesi caiz değildir.
Pay sahiplerinden her biri; hakkı olmıyan kimselerin
umumi heyet toplantısına iştirak etmelerine karşı idare heyeti
nezdinde itiraz edebileceği gibi itirazını umumi heyet zaptına
da yazdırabilir.
Umumi heyet toplantısına iştirake salâhiyeti olmıyan kim
seler bir karara iştirak etmiş bulunuyorlarsa pay sahiplerinin
her hangi birisi önceden itiraz etmemiş olsa bile, bu kararın
iptalini mahkemeden istiyebilir. Şu kadar ki; davalı şirket bu
iştirakin karara müessir olmadığını ispat ederse talep reddolunur.
MADDE 362. — Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor II - Malûmat alma
ve safi kazancm nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murahakkı.
kipler tarafmdan verilecek raporla birlikte umumi heyetin
Bilançoâdi toplantısmdan en az on beş gün önce şirketin merkez ve şu
belerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur.
Bunlardan kâr ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, top
lantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin emrine ama
de kalır. Her pay sahibi masrafı şirkete aidolmak üzere kâr ve
zarar hesabiyle bilançonun bir suretini istiyebilir.
Hâmile yazılı hisse senetleri ihracedilmiş ise yukarda adı
geçen vesikaların pay sahiplerine açık bulundurulduğu keyfi
yeti 37 nci maddede anılan gazeteden başka esas mukavele ile
muayyen şekilde dahi ilân olunur.
Pay defterine kaydedilen nama yazılı hisse senedi sahiple
rine ayrıca tebligat yapılır.
MADDE 3 6 3 .
Pay sahipleri, şüpheli gördükleri noktala- f ra murakıplerin dikkat nazarlarını çekmeye ve lüzumlu izahatı
istemiye salahiyetlidirler.
mükellefiyeti ve
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Şirketin ticari defterleriyle muhaberatının tetkiki yalnız
umumi heyetin açık bir müsaadesi veya idare meclisinin karariyle mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve ve
sikalardan öğrenilecek sırlar haricolmak üzere, hiçbir ortak
şirketin iş sırlarını öğrenmeye salahiyetli değildir. Her ortak,
her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu, şirkete ait iş sır
larını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa dahi, daima
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gizli tutmaya mecburdur, Bu mecburiyeti yerine getırmiyen
ortak, meydana gelecek zararlardan şirkete karşı mesul olduğa
gibi şirketin şikâyeti üzerine, her hangi bir zarar umulma sa
dahi, bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya
kadar ağır para cezasıyle „ veya her ikisiyle birlikte cezalandı
rılır.
Pay sahiplerinin malûmat alma hakkı esas mukavelede
veya şirket organlarından birinin karariyle bertaraf veya' tahı
didedilemez.
B) Toplantüar.
MADDE 364. —- Umumi heyetler âdi ve fevkalâde olarak
I- Davet.
toplanırlar. Âdi toplantı her hesap devresi sonundan itıbafc&n.
ı. Umumi olarak, Ü Ç y içinde ve en az yılda bir defa olur/Bu toplantıda 369 nöıır
madde ^gereğince müzakere gündemine konulması gereken hur
suslar müzakere olunur.
Yılda birkaç kere kazançlarını dağıtan anonim şirketlerde
her dağıtma için, umumi heyeti toplantıya davet lâzımdır.
Umumi heyet, lüzumu halinde fevkalâde toplantıya dayet
ohmuır.
3. Davete salâhiMADDE 365. — Umumi heyeti âdı toplantıya davet, idare
yetli olanlar. meclisine ve fevkalâde toplantılara davet, hem idare meclisi^
a) îdare meclisi ne, h^m de 355 nci madde gereğince murakıpleıe aittir*
a

ve murakabe

MADDE 366. — Şirket sermayesinin en az onda biri değe-.
rinde paylara sahibolan kimselerin gerektiriçi • sebepleri bildi
ren yazılı talepleri üzerine idare meclisinin, umumi heyeti fev
kalâde toplantıya davet etmesi veya umumi heyetin zaten top
lanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri,gupdeme koyması mecburidir. Bu talep hakkını haiz Iduıseleiın sâr
hibolmaları gereken payların miktarı, esas mukavele ile daha
az bir miktara indirilebilir.
c) Mahkemenin
MADDE 367. — Pay sahiplerinin yukarıki maddede yazılı
talepleri idare meclisi ve 355 nci madde gereğince murakıpler
tarafından nazara alınmadığı takdirde şirket merkezinin bûhînduğu yerdeki mahkeme adı geçen pay sahiplerinin talebi üzeri-,
ne umumi heyeti toplantıya davete veya istedikleri hususu gün
deme'koymaya kendilerini salahiyetli kılabilir. Tıoplaiiftya da
vete veya gündeme eklenen hususlara mütaallik ilâMa, mtankev
menin izni yazılmak lâzımdır. Mahkemeye müracaat; halindre^da^
hi 356 neı maddenin son'fıkrası tatbik olunur.
3. Davetin şekli.
MADDE 368. — Umumi heyetin toplantıya daveti, esas'ıhte'
a) Umumi olarak, ka velede gösterilen şekil ve surette ve her halde 37 • nei madde
de ahılanr gazete ile ilân ve topfentı günleri dâhil olmamak üzer
re, toplantı vaktinden en az iki hafta öıice yapılmak lâzinıdnl..
Senetleri nama yazılı olan pay sahipleriyle önceden, şirketeıbi*
hisse senedi tevdi ederek ikametgâh mı bildiren ,pay sahihlerine,
taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bjlr
dirilir.
6; Gündem.
MADDE 369. — Umumi heyeti toplantıya davete dair olan'
ilân Veya davet mektuplarında gündemin gösterilmesi lâzım
dır. Esas mukaveleye göre umami heyetin muayyen zamanlar
da yapacağı âdi toplantı gündemine şunlar konur :
1. idare meclisi ve murakıpler tarafmdan verilen rapor
ların okunması ;
2. Şirketin bilanço ve kâr ve zarar hesabını ve kazancının
dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek
şekilde kabul yahut reddi;
3. idare meclisi âzalariyle murakıplerin ücret ve aidatları
mukavelede muayyen değilse tâyini;
4. Müddetleri sona ermiş olan idare meclisi âzalariyle mu?
rakiplerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmelerimi
b) Aslık.
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zır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını
gösteren 376 nci maddedeki cetvel ile toplantıya davetin usulü
dairesinde cereyan ettiğini ispat eden vesikalar zapta bağlanır.
Adı geçen vesikaların münderecatı zabıtta açıklandığı takdirde
bunların ayrıca bağlanmasına lüzum yoktur. îdare meclisi bu
zaptm noterce tasdikli bir suretini derhal ticaret sicili dairesine
vermekle beraber bu zabıt münderecatmdan tescil ve ilâna tâbi
hususları tescil ve ilân ettirmekle mükelleftir.
IV - Kararların
MADDE 379.
Umumi heyet tarafından verilen kararlar
tesiri.
toplantıda hazır bulunmıyan veyahut muhalif rey veren pay sa1. Umumi olarak, hipleri hakkında dahi muteberdir.
- İbra.
MADDE 380. — Bilançonun tasdikme dair olan umumi he
yet kararı, aksine sarahat olmadığı takdirde, idare meclisi âzalariyle müdürler ve murakiplerin ibrasını tazammun eder. Bu
nunla beraber bilançoda bâzı hususlar belirtilmemekte veyahut
bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine mâni yanlış bir
takım Susuşları ihtiva etmekte ise, idare meclisi âzalariyle mü
dürler "ve murakıpler, bilançonun tasdikiyle ibra edilmiş ol
mazlar.
V-Kararların
MADDE 381.
Aşağıda yazılı kimseler, kanun veya esas
iptali.
mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarma ayı. Şartlar.
]^
ı
umumi heyet kararlan aleyhine, tarihlerinden itiba
ren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahke
meye müracaatla iptal dâvası açabilirler :
1. Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak
keyfiyeti zapta geçirten veya reyini kullanmasına haksız olarak
müsaade edilmiyen yahut toplantıya davetin usulü dairesin
de yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilân veya teb
liğ edilmediğini yahut umumi heyet toplantısına iştirake sala
hiyetli olmıyan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını
iddia eden pay sahipleri;
2. îdare Meclisi;
3. Kararların infazı idare meclisi âzalariyle murakıplerin
şahsi mesuliyetlerini mucibolduğu takdirde bunların her biri.
îptal dâvasının açılması keyfiyetiyle duruşmanın yapılacağı
gün, idare heyeti tarafmdan usulen ilân olunur.
Birinci fıkrada yazılı üç aylık hak düşüren müddetin sona
ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal dâ
vası açıldığı takdirde, dâvalar birleştirilerek görülür.
Mahkeme şirketin talebi üzerine şirketin muhtemel zaranna
karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Temina
tın mahiyet ve miktannı tâyin mahkemeye aittir.
2. Kararın icraMADDE 382.
Yukarıki madde hükmüne dayanarak umusmm geri bırakıl- nıi heyet kararı aleyhine iptal dâvası açıldığı takdirde mahkeması.
me idare meclisi âzalariyle murakıplerin reyini aldıktan sonra,
aleyhine iptal dâvası açılan kararın icrasının geri bırakılması
na karar verebilir.
3. İptal kararıMADDE 383. — Kararın iptaline dair ilâm, katîleştikten
mn tesiri.
sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. îdare
meclisi bu ilâmın bir suretini derhal ticaret siciline kaydettir
meye mecburdur.
4. Suiniyetle ipMADDE 384. — Umumi heyetin kararı aleyhine suiniyetle
tal dâvası açanla- iptal dâvası açıldığı takdirde davacılar bu yüzden şirketin uğnn mesuliyeti. radığı zararlardan müteselsilen mesuldürlar.
D) Esas mukaMADDE 385.
Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı
velenin değiştiril- takdirde umumi heyet aşağıdaki maddelerde bildirilen şartlar
dairesinde esas mukavelenin bütün hükümlerini değiştirebilir.
/•- Umumi olarak. Şu kadar ki; münferit pay sahiplerinin bu sıfatla haiz olduk1. Müktesep
ı n müktesep haklarda rızalan olmaksızın hiçbir değişiklik
haklar.
yapılamaz.
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Müktesep kaklar; kanuıiı veya esas mukavele hükümlerine
göre umumi heyet ve idare meclisi kararlarına tabi olmıyan
yahut umumi heyetin toplantılarına iştirak hakkından doğan,
hususiyle âzalık, rey kullanmak, iptal dâvası açmak, kâr payı
almak ve tasfiye neticesine iştirak etmek gibi haklardır.
MADDE 386. — Umumi heyet esas mukavelenin değiştirilmesi için toplantıya davet edildiği takdirde, önce iktisat ve
Ticaret Vekâletince müsaade edilen değişik metnin asıl metin
ile birlikte 368 nci maddede yazılı olduğu üzere ilânı ve ilgili
lere tebliği lâzımdır.
MADDE 387. — Esas mukavelenin değiştirilmesi için yapılan toplantıda, esas mukavelede aksine hüküm olsa dahi her his
se senedi ancak bir rey hakkı verir.
MADDE 388. — Şirketin tâbiyetini değiştirmek veya pay
sahiplerinin taahhütlerini artırmak hususundaki kararlar için,
bütün pay sahiplerinin ittifakı şarttır.
Şirketin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesine taallûk eden
umumi heyet toplantüarmda şirket sermayesinin .en az dörtte
üçüne malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hâzır bu
lunmaları şarttır.
ilk toplantıda sermayenin dörtte üçüne malik olan pay sa
hipleri hazır bulunmadığı takdirde, idare meclisi, umumi heyeti
tekrar toplantıya davet edebilir, ilk toplantı için lüzumlu nisap,
ilcinci toplantıda da aranır.
Birinci ve ikinci fıkralarda yazılanlardan başka hususlara
dair değişiklikler için, davet olunan umumi heyetin ilk toplan
tısında ikinci fıkrada yazılı müzakere nisabı hâsıl olmadığı tak
dirde, keyfiyet biri 37 nci maddede anılan gazete olmak üzere
en az iki gazetede on beş gün ara ile iki kere ilân edilmek şar
tiyle ikinci bir toplantı yapılabilir. Bu toplantı için nama yazılı
senet sahiplerine gönderilecek davet mektuplariyle yapılacak
ilânlara, gündemle beraber ilk toplantının günü ve neticesi ya
zılır, ikinci toplantıda müzakere yapabilmek için şirket serma
ye inin en az yarışma malik olan pay sahiplerinin veya temsil
cilerinin hazır bulunmaları lâzımdır.
ikinci toplantıda dahi müzakere nisabı hâsıl olmadığı tak
dirde, yukarıki fıkrada yazılı usul dairesinde üçüncü bir top
lantı yapılabilir. Bu son toplantıda müzakere için, şirket serma
yesinin en az üçte birine malik olan pay sahiplerinin veya tem
sile ilerinin hazır bulunmaları kâfidir.
tkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralara göre toplanan umumi
heyetin kararları mevcut reylerin üçte iksiyle verilir.
MADDE 389. — Umumi heyetçe esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin
haklarmı ihlâl edecek mahiyette ise bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer
bir kararla tasdik olunmadıkça, infaz edilemez. Bu heyeti idare
meclisi veya murakıpler toplantıya çağırmaya mecburdur. He
yet âzasından her hangi birisi de çağırabilir. Bu hususi toplan
tıda müzakere nisabı ve karar verme tarzı 388 nci maddenin
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları hükümlerine tâbidir.
MADDE 390. — Esas mukavelenin değiştirilmesine mütaallik ıımumi heyetçe verilen karar; idare meclisi tarafmdan şir
ket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline
"tescil ve eğer ilâna tâbi olan hususlar varsa onlar da ilân ettiri
lir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.
MADDE 391. — Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlecinin bedelleri tamamen ödenmedikçe, umumi heyet yeni hisse
senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar
veremez. Muhtelif imtiyazları haiz mütaaddit nevi hisse senedi
sahipleri mevcudolduğu takdirde, umumi heyetin kararından
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ayrı olarak adı geçen nevilerden her birine ait lıisse senedi şahipler'iriın de hususî bîr toplantı yaparak karar*'vermeleri şart
tır.' 3B9 ncu madàWin. iki'YeT ü^ufeü jCÜmle'si hükÜmlerr'bto'töj)-;"
lantüar-hakkında dâ tatbik Solunur? • '
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2. Muameleler.
M A D D E - 392. —• Umumi .heyet yeni bişse şenetleyi^çıkarmals^
„• <^.;H\ v suretiyk^esas sermayenin çoğaltılmasına kaıjar verdiği takdirde,
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' ^feas sérmayën'ïn arrıîîMa^ı 'y/ukarıkÎ''KüküMei e - 'gör*' Éra
edîhhëm% isë foû'husustaki mTtamelelerf M t i f « r e ^ u n d ^ <ft©l&y¥
da^mliï^mëcî^
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I - İtibari kıymeti.
Yukarıki fıkra hükmünce aykırı olarak çıkarılan hisse seı. Umumiolarak. netleri bâtıldır; bunları çıkaranlar hisse senetleri sahiplerine

karşı müteselsilen mesuldürler. Müruruzaman hakkında 309 ncu
maddenin son fıkrası caridir.
Şirketin müşkilleşmiş olan malî vaziyetinin ıslahı için hisse
senetlerinin itibari kıymeti beş yüz liradan aşağı indirilebilir.
2. Hisse senetle- MADDE 400. — Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Biı
rinin bölünememtsi. hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar,
şirkete karşı haklarım ancak müşterek bir mümessil vasıtasiyle
kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tâyin etmedikleri tak
dirde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkm
da muteber olur.
Umumi heyet, esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas
mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıy
metleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari kıy
metleri daha yüksek olan hisse senetleri halinöe birleştirmek
salâhiyetini haizdir. Şu kadar ki; hisse senetlerinin birleştirdmesi her pay sahibinn muvafakatine bağlıdır. 399 ncu madde
hükmü mahfuzdur.
II - İmtiyazh hisse
MADDE 401.
Esas mukavele ile bâzı nevi hisse senetlerine
senetleri.
k payı veya tasfiye halindeki şirket mevcudunun dağıtılması
ve sair hususlarda imtiyaz hakları tanmabilir._
B) İntifa
MADDE 402.
Umumi heyet, esas mukavele gereğince
seneleri.
veya esas mukaveleyi değiştirerek, bedeli itfa olunan paylarm
7 - İhdası.
sahipleri, alacaklılar, kurucular veya bunlara benzer, bir se
beple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasına ka
rar verebilir.
"~
İlk esas mukavelede derpiş edilmiş olmadıkça kurucular
lehine intifa senetleri ihdas olunamaz.
İntifa senetleri sahipleri, 429 - 432 nci maddelere tâbi bulu
nan bir heyet teşkil ederler. Şu kadar ki; intifa senetlerinin
ihdası esnasında daha ağır hükümler konmuş olmadıkça bu
heyet kararlarmı mevcudun mutlak ekseriyetiyle verir.
II - Hükümleri.
MADDE 403. — İntifa senedi sahiplerine âzalik hakları ve
rilemez; ancak, safi kazanca veya tasfiye neticesine iştirak ya
hut yeni çıkarılacak hisse senetlerini alma hakları tamla bilir.
c) Devir yasağı.
MADDE 404. — Ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirke
tin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden başkalarına devri hü
kümsüzdür.
D) Sermaye koyMADDE 405. — Pay sahibi, hisse senetlerinin çıkarılması
ma borcu.
sırasında tâyin olunan ve hisse senetlerinin itibari kıymetine
I-Şümulü.
müsavi veya ondan yüksek olan pay bedelinden fazla bir şey
ödemeye esas mukavele ile dahi mecbur tutulamaz.
Pay sahipleri sermaye olarak şirkete verdiklerini geri iste
yemezler; tasfiye payına mütaallik hakları mahfuzdur.
Hisse senetlerinin devri şirketin muvafakatine bağlı olan
hallerde esas mukavele hissedarlara esas sermayeye iştirak
borcundan başka muayyen zamanlarda tekerrür eden ve mev
zuu para olmıyan edalarda bulunmak mükellefiyetini de .yük
leyebilir. Bu mükellefiyetlerin mahiyet -ve şümulü hisse senet
lerine ve ilmühaberlere yazılır. Bu gibi tâli mükellefiyetler hak
kmda esas mukavele ile cezai şart kabul edilebilir.
II-Temerrüt.
MADDE 406.
Payların bedelleri esas mukavelede başkaı. ödemeye
hüküm bulunmadıkça pay sahiplerinden ilân suretiyle istenir.
—

a r

—

—

c a

davet.
3. Temerrüdün
MADDE 407. — Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine
hükümleri.
getirmiyen pay sahibi ihtara lüzum olmaksızın temerrüt faizi
«,) Umumi olarak, ödemekle mükelleftir.

İdare meclisi bundan başka mütemerrit ortağı iştirak taah
hüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından
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mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine ve
rilmiş hisse senedi varsa bunları iptal etmeye salahiyetlidir. İp
tal edilen hisse senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı 37 nci
madde yazılı gazetede ve ayrıca esas mukavelenin derpiş ettiği
şekilde ilân olunur.
Esas mukavele ile pay sahipleri temerrüt halinde cezai şart
ödemeye mecbur tutulabilirler.
Şirketin tazminat hakları mahfuzdur.
MADDE 408. — 407 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarının
tatbiki için idare meclisi tarafmdan mütemerrit ortağın 37 nci
maddede yazılı gazete ile ve esas mukavelenin derpiş ettiği şe
kilde ilân suretiyle bir ay zarfında ödemeye davet ve aksi hal
de haklarından mahrum ve cezai şartın tahsil edileceğinin ihtar
edilmesi şarttır.
Nama yazılı hisse senetleri sahiplerine bu davet ve ihtar ta
ahhütlü mektupla yapılır.
Şirket bilhassa yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan
açıkların tazminini mütemerrit ortakdan istiyebilir.
419 ncu madde hükmü mahfuzdur.
MADDE 409. — Hisse senetleri, hâmiline veya nama yazılı
olur.

gafalfe? 1*87$

*) Uml.

E)

Hisse?

senetleri.

Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça hisse senetle- I-Nevileri.
rinin nama yazılı olması lâzımdır.
ı. Umumi olarak.
Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hâmile yazı
lı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılamaz. Bu hükme ay
kırı olarak çıkarılanlar hükümsüzdür. Hüsnüniyet sahiplerinin
tazminat hakları mahfuzdur.
MADDE 410. — Esas mukavelede aksine hüküm bulunma- 2. Değiştirme.
dıkça çıkarılan hisse senetlerinin nev'i değiştirilebilir. Şu ka
dar kij nama yazılı senetlerin hâmiline yazılı senetlere çevril
mesi için de pay bedelinin tamamen ödenmiş olması şarttır.
MADDE 411. — Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak 3. İlmühaberler.
üzere çıkarılan ihnühaberlerin nama yazık olması lâzımdır.
Bunların devri nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hü
kümlere tâbidir.
Hâmiline yazık hisse senetleri yerine tanzim olunan nama
yazık ilmühaberler ancak alacağın devri hakkmdaki hükümle
re göre devrolunabikr. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak
ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
MADDE 412. — Şirketin tescilinden önce çıkarılan hisse
II-Çıkarma.
senetleri hükümsüzdür; ancak iştirak taahhüdünden doğan mü- i. Tescilden önce.
kellefiyetler baki kalır.
Tescilden önce hisse senetleri çıkaran kimse, bundan doğan
zararlardan mesuldür.
MADDE 413. — Hisse senetlerinin şirketin unvanım, esas 2. Senetlerin,
sermaye miktarını ve tescil tarihini, senedin nevi ve itibari kıyşekli.
metini ihtiva etmesi ve~ şirketin namma imza etmeye salahiyetli
olanlardan en az ikisi tarafmdan imza edilmiş olması şarttır.
İmza damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi
olabilir.
Nama yazık hisse senetlerinin ayrıca sahiplerinin ad ve soy
adını, ikametgâhını, senet karşılığından ödenmiş olan miktarı
da ihtiva etmesi şarttır. Bu senetler şirketin pay defterine kay
dolunur.
MADDE 414. — Bir hisse senedi veya ilmühaber, tedavülü III - Yıpranmış
mümkün olmıyacak derecede yıpranmış veya bozulmuş olursa, senetler.
esas münderecatı ve ayırdedici alâmetlerinin tereddütsüz anlaşıl
ması kabil bulunduğu takdirde, sahibi masraflarım peşin öde
mek şartiyle şirketten yeni bir senet veya ilmühaber istemek
hakkını haizdir.

IV-Hisse senet-
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rilmesi lâzımdır. Bu kararın muteber olması için 388 nci madde
nin ikinci fıkrasındaki müzakere nisabının ve son fıkrasmdaki
ekseriyetin vücudu şarttır. Umumi heyetçe verilen karar, tescil
ve ilân edilmedikçe infaz edilemez.
MADDE 424.
Tahviller, halk tarafmdan satmalmmaları
taahhüdolunmak suretiyle çıkarıldığı takdirde; umumi heyetin
yukarıki madde gereğince vereceği karar, aşağıdaki maddede
yazılı izahnameye bağlanarak 299 ncu maddede zikrolunan merasimin yapılması için vazifeli mahkemeye verilir.
MADDE 425.
Tahvil çıkarmak için halka müracaat etmek
istiyen idare meclisi, aşağıdaki cihetleri ihtiva eden bir izahname neşrine mecburdur :
1. Şirketin unvanı, mevzuu, merkez ve müddetini;
2. Esas sermayenin miktarım;
3. Esas mukavele tarihini ve bunda değişiklikler yapılmış
sa bunlarm da tarihiyle ilân edildikleri tarihleri;
4. Şirketçe tasdik edilmiş son bilançoya göre şirketin du
rumunu;
5. Çıkarılmış ve çıkarılacak tahvillerin itibari kıymetleri
nin tutarım ve bu kıymetlerin şirkete ödeme suretini ve her tah
vilin itibari laymetiyle verilecek faizinin miktarım, nama yazılı
veya hâmiline aidolduğunu ve tahvillerin itfa sureti ve zamanım;
6. Tahvil çıkarılmasına dair umumi heyet kararının tescil
ve ilân tarihini;
7. Şirketin menkul veya gayrimenkulleri, evvelce çıkarılan
tahvillerden veya diğer bir sebepten dolayı rehnedilmiş veya
hut teminat gösterilmişse bu cihetleri.
Bu izahnamemn tahvillerin tedavül mevkiine çıkarılmasın
dan en az on beş gün önce neşir ve ilân edilmesi lâzımdır.
MADDE 426.
Tahvillerin satmalmması taahhüdü yukarıki maddede anılan izahnameyi ihtiva eden ve iki nüshadan ibaret varaka üzerine yazılıp imzalanmak suretiyle yapılır.
MADDE 427.
Tahvillere izahnamede zikri gereken hususlardan başka tahvillerin ana sermaye ve faizlerinin ödeme şartları ve varsa itfa plânı yazılmak lâzımdır.
Tahvillerin şirket namma imza etmeye salahiyetli olanlar
dan en az ikisi tarafmdan imza edilmiş olması şarttır, imza, dam
ga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir.
MADDE 428.
Tahvil çıkarıldığı takdirde şirketçe nama
yazılı tahvillerin kaydına mahsus bir defter tutulur.
MADDE 429.
idare meclisi veya murakıpler, tahvil sahiplerini umumi heyet halinde icabmda toplantıya davet edebilirler. Tedavülde bulunan tahvillerin bedelleri tutarının beşte birine sahibolanlarm talebi halinde de umumi heyeti toplantıya davete mecburdurlar. Tahvil sahiplerinin toplantıya daveti, ve
toplanma talebinde bulunanların ihtiyaç halinde mahkemeden
izin alma salâhiyetleri şirket umumi heyetinin toplantıya daveti
hakkmdaki hükümlere tâbidir.
MADDE 430.
Tahvil sahiplerinin umumi heyeti aşağıdaki
hususlar hakkında müzakere yapıp karar vermek salâhiyetini
haizdir :
1. Tahvil sahiplerine ait hususi teminatın azaltılması veya
kaldırılması;
2. Faiz vâdelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz
miktanmn indirilmesi veya ödeme şartlarmm değiştirilmesi;
3. itfa müddetinin uzatılması ve itfa şartlarmm değişti
rilmesi;
4. Tahvil sahiplerinin alacaklarma mukabil hisse senedi
almaları m n kabul edilmesi;
5. Yukarıki hususların icrasına ve gayrimenkul teminatın
azaltılmasına veya kaldırılmasına dair muamelelerde tahvil sa
hiplerini temsil etmek üzere bir veya mütaaddit temsilci tâyini.
—

—

—

—

—

—

—

Sahife: 14877

II - Satınalma
taahhütleri.
i- Mahkemenin

tasdiki.
-3.

hahname.

Taahhüdün
6kli

§ III • Tahvillerin

şekli.

IV-Tahvil
defteri.
C> Tahvil sahip
lerinin umumi
heyeti.
I - Toplantıya
davet.

II - Umumi heyetin salâhiyetleri.

Sahife: 14878

(Resmî Gazete)

9 [TEMMUZ 1956

MADDE 431. — Yukarıki maddenin 1, 2, 3 ve 4 sayılı bent
lerinde yazılı hususlara a i t kararların bütün tahvil sahipleri
hakkında muteber olması i ç i n tedavülde bulunan tahvillerin üç
te ikisini temsil eden tahvil sahiplerinin reyi şarttır.
5 nci bentte bahsolunan temsilcinin tâyini için, mezkûr tah
villerin yarısını temsil eden tahvil sahiplerinin reyi kâfidir.
IV - Cetvel.
MADDE 432.
Tahvil sahipleri umumi heyetinin toplantı
sından önce, idare meclisi tedavülde bulunan tahvillerin bir cet
velini yaparak tahvil sahiplerinin görebilecekleri bir yere asar.
D) îdare meclisi
MADDE 433.
Bu kısımda yazılı hükümlere aykırı hareâzalartnm
kette bulunan idare meclisi azaları, ilgililere karşı 336 ve sonramesuliyeti. ki maddeler hükümlerince mesuldürler.
III - Ekseriyet.

—

—

YEDİNCİ KISIM
Anonim şirketlerin infisahı ve tasfiyesi
A) İnfisah.
MADDE 434.
Anonim şirketler şu sebeplerden biri ile
I-Sebepleri. münfesih olur :
1. Umumi olarak.
l . Akdolundukları müddetin sona ermesi ;
2. Şirket maksadmm husulü veya husulünün imkânsızlığı;
3. Şirket sermayesinin 324 ncü madde gereğince üçte ikisi
nin zıyaı ;
4. Pay sahiplerinin beş kişiden aşağıya düşmesi;
5. Şirket alacaklılarının 436 nci maddeye göre talepte bu
lunması,
6. Esas mukavelede bir fesih sebebi tâyin edilmiş ise onun
tahakkuku;
7. Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi;
8. Şirketin iflâsına karar verilmiş olması;
9. 388 nci maddenin 2 nci ve 6 nci fıkralarına uygun olarak
umumi heyetçe feshe karar verilmiş olması.
274 ncü madde ile 299 ncu maddenin son iki fıkrası hüküm
leri mahfuzdur.
2. Hususi haller.
MADDE 435.
Şirketin tescilinden sonra hakiki pay saa) Pay sahipleri hiplerinin sayısı beşten aşağıya düşer veya şirketin kanunen lüsayismin düşmesi zumlu organlarından biri mevcud olmaz yahut umumi heyet topveya organların lanamazsa, pay sahiplerinden veya şirket alacaklılarından birieksikliği.
nin yahut Ticaret Vekâletinin talebi üzerine, mahkeme şirketin
durumunu kanuna uygun hale ifrağ için münasip bir müddet
tâyin eder ve buna rağmen durum düzeltilmezse şirketin feshi
ne karar verir.
Dâvanın açılmasını mütaakıp mahkeme, taraflardan birinin
talebi üzerine lüzumlu tedbirleri alabilir.
b) Esas sermaye- MADDE 436. — Şirketin alacaklıları esas sermayenin üçte
nin üçte ikisinin ikisini kaybeden şirketin feshini dâva edebilirler. Ancak, dâvakaybt.
cinin alacağına karşı muteber teminat gösterilmesi halinde fesih
kararı verilmez.
c) İflâs.
MADDE 437. — iflâs halinde tasfiye iflâs idaresi tarafm
dan icra ve iflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şirket or
ganları temsil salâhiyetlerini ancak şirketin iflâs idaresi tara
fından temsil edilmediği hususlar için muhafaza ederler.
II - Hükümleri.
MADDE 438.
infisah iflâstan başka bir sebepten ileri
1. Tescil ve ilân. gelmişse idare meclisince ticaret siciline tescil ve en çok birer
hafta fasıla ile üç defa ilân ettirilir, ilâna şirket alacaklılarının
vesikalariyle beraber bir yıl içinde müracaat etmeleri lüzumu
yazılır. Bu müddetin başlangıcı, üçüncü ilân tarihidir.
2. Tasfiye hali.
MADDE 439. — Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi, bir
limitet şirket şekline çevrilmesi veya bir âmme hükmi şahsı ta
rafmdan devralınması halleri haricolmak üzere, infisah eden
şirket tasfiye haline girer.
—

—

—
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Tasfiye haline "giren şirket, pay sahipleriyle olan münasebet
lerinde dahi, tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde
hükmü mahfuz olmak kaydiyle, tasfiye gayesiyle mahdudolarak
hükmi şahsiyetini muhaüaza ve ticaret unvanını (tasfiye halin
de) ibaresini ilâve suretiyle kullanmakta devam eder.
MADDE 440. — Şirket tasfiye haline girince organların vazife ve salâhiyetleri, tasfiyenin yapılabilmesi için zaruri olan
ve fakat mahiyetleri icabı tasfiye memurlarınca yapılamıyan
muamelelere inhisar eder.
Tasfiye işlerinin icaplarından olan hususlar hakkında karar
vermek üzere umumi heyet tasfiye memurları tarafmdan, top
lantıya davet edilir.
MADDE 441. — Esas mukavele veya umumi heyet karariyle ayrıca tasfiye memuru tâyin edilmedikçe tasfiye işleri,
idare meclisi tarafından yapılır. Tasfiye ile vazifelendirilen
kimseler esas mukavele veya tâyin kararında aksi derpiş edilmiş olmadıkça mûtat bir ücrete hak kazanırlar.
İdare meclisi tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve
ilân ettirir. Tasfiye işlerinin idare meclisince yapılması halin
de dahi bu hüküm tatbik olunur.
MADDE 442. — Esas mukavele veya umumi heyet kararivle
tâyin edilmiş olan tasfiye memurları yahut bu vazifeyi İfa eden
idare meclisi âzası umumi heyet tarafmdan her zaman azil ve
yerlerine yenileri tâyin olunabilir.
Pay sahiplerinden birinin talebiyle mahkeme dahi haklı se
bepler dolayısiyle tasfiyeye memur kimseleri azil ve yerlerine
yenilerini tâyin edebilir. Bunlar kendilerini tescil ve ilân et
tirirler.
MADDE 443. — Umumi heyet aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık suretiyle de
satabilirler.
Aktiflerin toptan satılabilmesi için umumi heyetin kararı
lâzımdır. Bu karar hakkmda 388 nci maddenin 3 ncü ve sonraki
fıkraları tatbik olunur.
MADDE 444. — Tasfiye memurları vazifelerine başlar başlamaz şirketin, tasfiyenin başlangıcındaki hal ve durumunu
inceliyerek buna göre envanter defterleriyle bilançosunu tanzim eder ve umumi heyetin tasdikme sunarlar.
226 nci madde ile kollektif şirket tasfiye işlerini gören kim
selere tevdi olunan vazifeler, anonim şirketlerin tasfiyesinde
idare meclisince yapılır.
MADDE 445. — Alacaklı oldukları şirket defterleri veya diger vesikalar münderecatından anlaşılan ve ikametgâhları bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar 37 nci maddede yazılı gazetede ve aynı zamanda esas mukavele ile muay
yen şekilde ilân suretiyle şirketin infisahından haberdar ve ala
caklarım beyana davet edilirler.
Alacaklı oldukları malûm olanlar beyanda bulunmazlarsa
alacaklarımn tutarı notere tevdi olunur.
Şirketin henüz muaccel olmıyan taorçlariyle münazaalı bu
lunan borçlarına tekabül edecek bir para dahi kezalik notere
tevdi olunur; meğer ki, bu gibi borçlar kâfi bir teminat ile kar
şılanmış veya şirket mevcudunun ortaklar arasmda taksimi bu
borçların ödenmesine talik edilmiş olsun.
Yukarıki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden
tasfiye memurları haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı
224 ncü madde hükmünce mesuldürler.
MADDE 446. — Tasfiye memurları; şirketin cari muamelelerini tamamlamak, pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan kı
sımlarım icabı halinde tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve
şirket borçlarının ilk tasfiye bilançosundan ve alacaklıların da-
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veti neticesinde anlaşılan vaziyete göre şirket mevcudundan
fazla olmadığı taayyün etmiş ise bu borçları ödemekle mükel
leftirler.
Şirket borçlarının şirket mevcudundan fazla olması halinde
tasfiye memurları keyfiyeti derhal mahkemeye bildirirler; mah
keme iflâsın açılmasına karar verir.
Tasfiye memurları tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl
sonu için ara büânçoları ve tasfiye sonunda son ve katî bir bi
lanço tanzim ederek umumi heyete tevdi ederler.
4. Tasfiye netiMADDE 447. —• Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları
cesi dağıtma.
ödendikten sonra kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir
hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasmda ödedikleri sermayeler
ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağıtılır.
Alacaklıları üçüncü defa davetten itibaren bir yıl geçmedik
çe kalan mevcut dağıtılamaz. Şu kadar ki; hal ve duruma göre'
alacaklılar için bir tehlike mevcudolmadığı takdirde mahkeme
bir yıl geçmeden dahi dağıtmaya izin verebilir.
Esas mukavelede ve umumi heyet kararında aksine hüküm
bulunmadıkça dağıtma para olarak yapıhr.
5. Defterlerin
MADDE 448. — Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin
saklanması.
saklanması hakkında 68 nci madde hükmü tatbik olunur.
III-Şirket unvaMADDE 449. — Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait
mnm sicilden ticaret unvanının sicilden terkini tasfiye memurları tarafmdan
Urkini.
sicil memurluğundan talebolunur. îşbu talep üzerine terkin
keyfiyeti tescil ve ilân olunur.
IV - Tatbik olmaMADDE 450. — Yukarıki hususi hükümler mahfuz kalmak
cak diğer hü
üzere 207 nci maddenin 3 ncü fıkrasiyle 212 nci maddenin
kümler.
3 ncü fıkrası ve 217 - 221,224 - 227,231,232,235,236,240 nci mad •
deler hükümleri anonim şirketler hakkında da tatbik olunur.
Kollektif şirketlerin tasfiyesinde ortaklarm ittifakla vere
cekleri kararlar anonim şirketlerde umumi heyetin riayetle mü
kellef bulunduğu 372 ve 378 nci maddelerde muayyen msap ve
ekseriyet hükümlerine tâbidir.
C) Tasfiyesin
MADDE 451. — Bir anonim şirket diğer bir anonim şirket
infisah.
tarafmdan bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle inI-Birleşme.
fisah ederse aşağıdaki hükümler tatbik olunur :
i. Devralma.
1. Devralan şirketin idare meclisi infisah eden şirketin alacakhlarım tasfiye hakkındaki hükümlere göre davet eder;
2. İnfisah eden şirketin malları, borçları tediye veya temin
edilinceye kadar ayrı olarak ve devralan şirket tarafmdan ida
re olunur;
3. Devralan şirketin idare meclisi azaları, alacaklılara kar
şı infisah eden şirket mallarının ayrı olarak idaresini temin hu
susunda şahsan ve müteselsilen mesuldürler;
4. Malların ayrı olarak idare edildiği müddet içinde infi
sah eden şirkete karşı açılacak dâvalarda salahiyetli mahkeme
nin salâhiyeti bakidir;
5. İnfisah eden şirketin alacakhlariyle devralan şirket ala
caklıları arasındaki münasebetlerde devralman ve ayrı idareye
tâbi olan mallar aynı müddet içinde infisah eden şirketin mal
ları sayılır; devralan şirketin iflâsında bu mallar ayrı bir ma
sa teşkil eder ve icabediyorsa münhasıran infisah eden şirket
borçlarının ödenmesinde kullanılır;
6. Her iki şirket malları, ancak infisah eden bir anonim
şirket mevcudunun pay sahiplerine dağıtılması caiz olduğu an
da birleştirilebilir;
7. Şirketin infisahı, ticaret siciline tescil olunur. Şirket
borçları tediye veya temin edildikten sonra ticaret sicilinden in
fisaha ait kayıt silinir ve keyfiyet ilân olunur;
8. İnfisahm tescilinden sonra devralan şirketçe infasih eden
şirketin pay sahiplerine karşılık olarak verilecek hisse senet-
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leri, birleşme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine teslim
olunur.
MADDE 452. — Birden çok anonim şirketin malları yeni
Teni şirket
kurulacak bir anonim şirket tarafmdan devralınabilir; o suretkurulması.
le ki adı geçen şirketlerin malları tasfiye edilmeksizin yeni şir
kete ge§er. Böyle bir birleşme hakkında anonim şirketlerin ku
rulmasına ve bir anonim şirketin diğer bir anonim şirket tara
fmdan devralınmasına dair olan hükümler tatbik olunur.
Ayrıca aşağıdaki hükümler dahi caridir :
1. Şirketler imzalan noterce tasdikli birleşme mukavelesin
de; birleştiklerini, yeni anonim şirketin esas mukavelesini tan
zim ettiklerini, bütün hisselerin taahhüdolunduğunu, mevcut
şirketlerin mallarını sermaye olarak yeni şirkete koyduklarını
ve yeni şirketin lüzumlu organlarını tâyin ettiklerini tesbit eder
ler;
2. Birleşme mukavelesi birleşen şirketlerden her birinin
umumi heyeti tarafmdan tasdik olunur;
3. Tasdik karariyle tekemmül eden yeni şirket esas muka
velesi üzerine mütaakıp kuruluş merasimi ikmal edilerek keyfi
yet tescil ve ilân olunur;
4. Tescilden sonra eski şirketlerin hisse senetleri karşılığın
da birleşme mukavelesi gereğince yeni şirketin hisse senetleri
verilir.
MADDE 453. — Bir anonim şirket aktif ve pasifleriyle bir- 3. Sermayesi paylikte sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirket tarafın- lara bölünmüş bir
dan devralınmak suretiyle infisah ederse, devralan komandit komandit şirket
şirketin komandite, azaları, infisah eden anonim şirket borçlatarafından
rından şahsan ve müteselsilen mesul olurlar.
devralınma.
Diğer hususlarda bir anonim şirketin diğer bir anonim şir
ket tarafmdan devralınması hakkındaki hükümler tatbik olu
nur.
MADDE 454. — Bir anonim şirketin malları devlet, vilâyet, II - Bir âmme hükbelediye gibi bir âmme hükmi şahsiyeti tarafından devralınırmi şahsiyeti
sa, şirketin umumi heyeti tasfiye yapılmamasına karar verebitarafından
lir.

devralınma.

Bu karar, infisah hakkmdaki hükümlere göre verilir ve tes
cil ve ilân ettirilir.
Tescil ile şirketin mal ve borçları âmme hükmi şahsma inti
kal etmiş olur ve ticaret sicilinden şirketin unvanı silinir ve
keyfiyet ilân olunur.
SEKİZİNCİ KISIM
Anonim şirketin hesapları
MADDE 455. — Her pay sahibi, kanun ve esas . mukavele
hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılmaya tahsis olunan
safi kazanca, payı nispetinde iştirak hakkını haizdir. Şirketin
infisahı halinde her pay sahibi infisah eden şirket mallarının
kullanılması hakkında esas mukavelede başkaca bir hüküm
olmadığı takdirde, tasfiye neticesine payı nispetinde iştirak
hakkım haizdir.
Esas mukavelede hisse senetlerinin bâzı nevilerine tanınan
imtiyaz haklariyle kuruculara ve sair kimselere tanınan hususi
menfaatlar mahfuzdur.
MADDE 456. — Esas mukavelede aksine bir hüküm yoksa
kazanç ve tasfiye payları esas sermayeye mahsuben ortağm
şirkete yaptığı ödemelerle mütenasiben hesap ve tesbit olunur.
MADDE 457..— Safi kazanç, yıllık bilançoya göre hesap
ve tesbit olunur.
Aşağıdaki maddelerde yazılı hususi hükümler mahfuz kalmak üzere yıllık envanter ve bilanço, ticari defterler bölümün
deki hükümler gereğince tanzim olunur.

A-) Kazanç ve
tasfiye payı.
/ - Umumi olarak.

II-Hesap tarzı.

B) Envanter ve

bilanço.
l - Umumi olarak.
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// - Gizli yedek
MADDE 458. — Şirket işlerinin devamlı inkişafını veyaakçe.
hut mümkün mertebe istikrarlı kâr paylan dağıtılmasını te

min bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde, aktifle
rin bilanço günündeki kıymetlerinden daha aşağı bir kıymetle
bilançoya konması şeklinde veya başka suretle gizli yedek akçe
aynlması caizdir.
idare meclisi, gizli yedek akçe ve sarf yerleri hakkında murakıplere malûmat vermekle mükelleftir.
III - Münferit akMADDE 459. — Kuruluş, teşkilât ve idare masrafları kâı
Uf ve pasifler. e zarar hesabında masraf olarak gösterilir. Şu kadar ki; ilk
ı. Masraflar. tesisat veya işletmenin sonradan genişletilmesi veya işletme
nin değiştirilmesi için esas mukavele yahut umumi heyet ka
rârlarında derpiş olunan teşkilât masrafları, Damga Resmi tu
tarları, en çok beş yıllık bir zamana bölünebilir. Bu suretle her
yıla aidolan miktar o yılın kâr ve zarar hesabında masraf ola
rak gösterilir.
2. Devamlı
MADDE 460. — Gayrimenkuller, binalar, enerji santralleri,
tesisat.
makineler, nakil vasıtaları, alât ve edevat ve mobilya gibi de
vamlı surette işletmede kullanılan tesisler halin icabma göre
münasibolan tenzilât yapıldıktan sonra en izazla maliyet değer
leri üzerinden bilançoya geçirilir.
Haklar, imtiyazlar, ihtira beratları, hususi imal ve istihsal
usulleri, ruhsatnameler, markalar ve bunlara benzer sair kıy
metler hakkmda dahi a}^ hüküm caridir.
Tenzilât, pasif tablosunda itfa ve yenileme akçeleri teşkili
suretiyle de yapılabilir.
Tesisat sigorta edilmişse bilanço kıymetleri yanma sigorta
kıymetleri de yazılır.
3. stok ve sair
MADDE 461. — Hammaddeler, işlenmiş ve yarı işlenmiş
mallar.
eşya, emtia ve satılık diğer mallar en fazla maliyet değerleri
üzerinden bilançoya geçirilebilir.
Bununla beraber bu malların maliyet değeri bilançonun tan
zimi zamanında cari fiyattan fazla ise bunlar bilançoya en faz
la cari değer üzerinden geçirilebilir.
4. Kıymetli
MADDE 462. — Borsa rayici bulunan kıymetli evrak, en çok
evrak.
bilanço gününden bir ay evveline ait müddet içindeki ortalama
rayiçleriyle bilançoya geçirilebilir. Yabancı borsalarda muame
le gören kıymetli evrakın rayici söz konusu olan hallerde, bun
ların bedellerinin transferindeki güçlükler dahi hesaba katılır.
Borsada rayici olmıyan kıymetli evrak, faiz, temettü gibi ge
lirler ve kıymetlerindeki her hangi bir azalma nazara alınmak
suretiyle ve maliyet kıymetlerini geçmemek üzere bilançoya
kaydolunur.
5. Esas sermaye
MADDE 463. — Esas sermaye ile yedek akçe, itfa, yenileve hususi akçeler, me, yardım ve hayır işleri ve benzeri cihetlere ayrılmış muhte
lif akçeler pasif'tablosuna yazılır.
Esas sermayenin henüz ödenmemiş olan kısmı, aktif tablo
suna ayrı olarak geçirilir.
6. Çıkarılan
MADDE 464. — Şirket tarafından çıkarılan tahviller, itfa
tahviller.
değerleri üzerinden bir tek rakam olarak pasif tablosuna geçi
rilir.
Çıkarma fiyatiyle itfa bedeli arasmda şirket lehindeki fark
aktif tablosuna geçebilirse de bu fark en geç tahvillerin vâde
gününe kadar yıllık indirmelerle amorti edilir.
Tahviller her yıl eşit miktarda ve kur'a suretiyle itfa olu
nacaksa, itfa sırasmda itibari kıymetinden fazla ikramiye öde
necek olduğu takdirde bu ikramiyeler ancak tahvillerin muacceliyet kesbettikleri hesap yılındaki hesabm pasifine geçirile
bilir.
7. Diğer
MADDE 465. — Kefaletten, ve garanti taahhütlerinden dotaahhütler.
ğan mükellefiyetler ve üçüncü şahıs lehine tesis olunan rehinV
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ler, bilançoda veya ilâvesinde birer kalem olarak ayrı ayrı gös
terilir.
Bunlardan veya ileride yerine getirilecek teslim veya tesel
lüm mükellefiyetlerinden veyahut bunlara benzer taahhütler
den doğması muhtemel zararlara karşılık olmak üzere bilanço
ya yedek akçe konur.
MADDE 466. — Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş
) Yedek
esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akakçeler.
çe olarak ayrılması mecburidir.
~
yedek
Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aşağıdaki
paralar eklenir:
1. Hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma masrafları
indirildikten sonra, itibari kıymetten fazla olarak elde edilen
hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarf edilmiyen
kısmı;
2. iptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben ya
pılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan senetlerden elde edi
len hâsılat noksanı kapatıldıktan sonra, artan kısmı;
3. Safi kârdan, birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka
pay sahipleri için % 5 kâr payı ayrıldıktan sonra, pay sahiple
riyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştı
rılmış olan kısmın onda biri;
Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe,
münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmedi
ği zamanlarda işletmeyi idâmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve
ya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf
olunabilir.
ikinci fıkranın 3 numaralı bendi ve üçüncü fıkra hükümle
ri, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan
«Holding» şirketleri hakkında cari değildir.
Hususi kanunlara tâbi olan anonim şirketlerin yedek akçe
leri hakkındaki hükümler mahfuzdur.
MADDE 467.
Yedek akçeye safi kâmı yirmide birinden II - ihtiyari yedek
fazla bir meblâğın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş olan esas
akçe.
sermayenin beşte birini aşabileceği hakkında esas mukaveleye i- Umumi olarak.
hüküm konabilir.
Esas mukavele ile başkaca akçe ayrılması derpiş ve bunların
tahsis ve sarf suretleri tesbit olunabilir.
MADDE 468. Esas mukavelede şirketin müstahdem ve 5. Müstahdem ve
işçileri için yardım sandıkları ve sair yardım teşkilâtı kurulması
işçiler lehine^
ve idamesi maksadiyle akçe ayrılması derpiş olunabilir.
yardım akçesi.
Yardım maksadına tahsis olunan para ve diğer mallar, şir
ket mallarından ayrılarak bunlarla Medeni Kanun hükümleri
dairesinde bir tesis meydana getirilir.
Tesis senedinde, tesis mallarının şirkete karşı bir alacaktan
ibaret olacağı tasrih olunabilir.
Şirketten almandan başka müstahdem veya işçilerden de
aidat alınmışsa, hizmet münasebetinin sonunda tesis şartlarına
göre bu akçeden faydalanmadıkları takdirde müstahdem ve işçi
lere hiç değilse ödedikleri meblâğlar ödeme tarihlerinden itiba
ren % 5 faiziyle birlikte geriverilir.
MADDE 469.
Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve IH - Kâr payı ile
esas mukavele hükmünce ayrılması gerekli diğer paralar sâf ı yedek akçeler arakârdan ayrılmadıkça kâr payı dağıtılamaz.
smdaki münasebet.
Şirketin devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı
kâr paylarının dağıtılmasını temin bakımından münasip ve fay
dalı olduğu takdirde umumi heyet kâr payının tesbiti sırasında
kanun ve esas mukavelede zikredilenlerden başka yedek akçeleı
ayrılmasına ve yedek akçelerin kanun ve esas mukavele ile mu
ayyen haddinin artırılmasına karar verebilir.
Esas mukavelede hüküm olmasa bile umumi heyet, şirket
müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve sair yardım
c
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teşkilâtı kurulması ve idamesi maksadiyle veya diğer yardım
maksatlarına hadim olmak üzere, safi kârdan aidat tefrik ede
bilir; bu aidat esas mukavele ile muayyen yardım akçeleri hak
kındaki hükümlere tâbidir.
D) Kâr payt, haMADDE 470. Esas sermaye için faiz ödenemez.
ztrlık devresi faizi
Kâr payı ancak safi kârdan ve bu gaye için ayrılan yedek
ve sair kazanç
akçelerden dağıtılabilir.
—

paylan.
I - Kâr payt.

MADDE 471.
İşletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek olan hazırlık devresi için pay sahiplerine,
tesisat hesabma geçirilmek üzere muayyen bir faiz ödenmesi
esas mukavelede şart kılmabilir. Esas mukavele bu devre ile
mahdudolmak üzere faiz ödemelerinin en geç ne zamana kadar
devam edeceğini de tâyin eder.
İşletme yeni hisse senetlerinin çıkarılması suretiyle genişle
tilecek olursa esas sermayenin artırılmasına dair olan kararda
yeni pay sahiplerine, tesisat hesabma geçirilmek üzere muayyen
bir müddetle ve en geç yeni tesisatın işletmeye başlandığı güne
kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir.
III - Kazanç
MADDE 472.
İdare meclisi azalanımı kazanç paylan, sapaylan.
dece safi kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için muayyen para
aynldıktan ve pay sahiplerine yüzde dört nispetinde veya esas
mukavele ile muayyen daha yüksek bir nispette bir kâr payı da
ğıtıldıktan sonra verilebilir.
E) İstirdat
MADDE 473.
Haksız yere ve kötü niyetle kâr payı ve hahdkkı.
zırhk devresi faizi alan pay sahipleri, bunlan gerivermekle mü7 - Kötü niyet
kelleftirler. İdare meclisi âzalannm kazanç payları hakkında da
halinde.
aynı hüküm tatbik olunur.
Geri alma hakkı, paranm alındığı tarihten itibaren beş yıl
sonra müruruzamana uğrar.
77 - Şirketin iflâsı
MADDE 474. — Şirketin iflâsı halinde idare meclisi azalan
halinde.
şirket alacaklılarına karşı, iflâsın açılmasından önceki son üç
yıl içinde kazanç payı veya başka bir nam altında hizmetlerine
karşılık olarak aldıklan ve fakat münasip ücreti aşan ve bilan
ço münasip bir ücret miktarına göre tedbirli bir tarzda tanzim
edilmiş olduğu takdirde, ödenmemeleri gereken paralan geri
vermekle mükelleftirler.
Sebepsiz iktisap hakkındaki hükümler gereğince istirdadı
mümkün olmıyan paraların geriverilmesi mükellefiyeti yoktur.
Mahkeme, halin bütün icaplarını göz önünde bulundurarak
takdir hakkım kullanır.
II-Hazırlık devresi faizi.

—

—

—

Beşinci Fasıl
Sermayesi

paylara

bölünmüş komandit

şirket

MADDE 475.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir
ket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya bir
kaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir
anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirkettir. Sermaye, payla
ra bölünmeksizin sadece birden çok komanditerin iştirak nis
petlerini göstermek maksadiyle kısımlara ayrılmış bulunuyorsa
âdi komandit şirket hükümleri tatbik olunur.
B) Tatbik oluMADDE 476.
Komanditelerin gerek birbirleriyle gerekse
nacak hükümler, komanditerlerin heyeti umumiyesi ve üçüncü şahıslarla olan hu
kuki münasebetleri ve bilhassa şirketi idare ve temsil vazife ve
salâhiyetleri ve şirketten çekilmeleri, komandit şirketlerdeki
hükümlere tâbidir.
Birinci fıkrada gösterilen hususların dışında, aksine hüküm
olmadıkça, anonim şirket hükümleri tatbik olunur.
A)

Tarifi.

—

—
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MADDE 477. — Esas mukavele, yazılı şekilde tanzim ve ku- C) Kuruluş.
rucularla komandite ortaklarm hepsi tarafmdan imza olunur. I-Esas mukavele.
Şu kadar ki; mukaveledeki imzaların noterce tasdiki lâzımdır.
i. Şekli.
Müsaade alınmasına mütaallik 280 nci madde hükmü tatbik
olunmaz.
MADDE 478. — Esas mukaveleye 279 ncu maddenin 6 nu- 2. Muhtevası.
maralı bendinden başka bentlerde gösterilen hususlar yazılır.
MADDE 479. — Esas mukavelenin tanzimine iştirak eden- II - Kurucular.
lerle şirkete paradan başka sermaye koyanların hepsi, kurucu
sayılır.
Kurucular beş kişiden az olamaz. Kuruculardan hiç olmaz
sa birisinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatım haiz olan
komanditerlerin malik oldukları paylar tutarının esas mukave
leye yazılması lâzımdır.
MADDE 480. — Komandite ortaklar, kuruluş umumi heye- Umumi heyet.
ti toplantılarına iştirak ederler. Fakat şirketin kurulmasına ka
rar verebilmek için komanditer ortaklarm dörtte birinin hazır
bulunması ve bunlarm temsil ettikleri sermaye tutarının da ko
mandite ortaklar tarafmdan konan sermaye haricolduğu halde,
şirket sermayesinin en az dörtte biri nispetinde olması lâzım
dır.
MADDE 481. — Anonim şirketler idare meclisinin vazife) İdare.
leriyle mesuliyetlerine dair olan hükümler, komandite ortaklar I-Tatbik olunahakkında dahi caridir.
odk hükümler.
MADDE 482. — Şirketi idare ve temsil ile vazifeli olan ko- II-Azil hakkı.
mandite ortaklar, kollektif şirketlerin idare ve temsiline vazi
feli ortaklar için tâyin olunan hal ve şartlar dairesinde azlolu
nabilirler. Azil kararının tescili ile azlolunanların şirketin iler
deki borçlarmdan dolayı şahsi mesuliyetleri sona erer.
MADDE 483. — Komandite bir ortak diğer komanditelerin III-Rekabet
ve umumi heyetin izni olmaksızın şirketin konusu olan ticaret
yasağı.
nev'ine mütaallik bir iş yapamıyacağı gibi bu nevi ticaretle meş
gul bir şirkete mesuliyeti tahdidedilmemiş ortak sıfatiyle de dâ
hil olamaz.
Bu madde hükmüne aykırı hareket eden komandite ortak
hakkında 173 ncü madde hükmü tatbik olunur.
MADDE 484. — Esas mukavelede başkaca hüküm olmadık- E) Murakıplerin
ça umumi heyet kararlarının icrası, murakıplere aittir.
vazifeleri.
Murakıpler, komandite ortaklarla komanditerlerin heyeti
umumiyesi arasmda meydana gelen dâvalarda komanditerleri
temsil edebilirler. Şu kadar ki, umumi heyetin kararı ile bu sa
lâhiyet hususi temsilcilere tevdi olunabilir.
Komandite ortaklar murakıbolamazlar.
1 1 1

D

Altıncı Fasıl
Kooperatif şirketler
BİRİNCİ KISIM
Kooperatif şirketlerin kuruluşu
MADDE 485. — Kooperatif şirket, ortaklarının iktisadi
menfaatlerini ve hususiyle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaç
larını karşılıklı yardım ve kefalet sayesinde sağlayıp korumak
maksadiyle bir ticaret unvanı altında kurulan degisir sermayeli
bir şirkettir.
Ortaklarm şirket borçlarmdan dolayı mesuliyeti müteselsil
ve hudutsuz olabileceği gibi hudutsuz ve fakat koymayı taahhüdettikleri sermaye ile mütenasip yahut muayyen bir meblâğ
ile hudutlu olabilir. Mesuliyet tarzını gösteren bir ibarenin, koo
peratif şirketin ticaret unvamna eklenmesi şarttır.
Hususi kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere bu fasıl
hükümleri bütün kooperatifler hakkında tatbik olunur.

A) Tarifi.
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B) Kuruluş.
MADDE 486. — Kooperatif şirketlerin kurulması için en az
I-Esas mukavele- yedi kurucunun, tanzim edecekleri esas mukaveleyi imzalayıp
nin mecburi muh- notere tasdik ettirmeleri şarttır.
tevası ve muteber- Yapı kooperatifleriyle mevzuuna gayrimenkul temliki dâhil
lik şekli.
bulunan diğer kooperatiflerin esas mukavelelerinde ortaklara

gayrimenkul tendik edileceği şeklindeki taahhütler resmî şekil
aranmaksızın muteberdir.
Esas mukaveleye aşağıdaki hususların yazılması mecburi
dir :
1. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi;
2. Şirketin maksat ve konusu;
3. Kurucu olsun olmasın şirketin kurulması âmnda mev
cut ortakların ad ve soyadlariyle ikametgâhları;
4. Şirket sermayesinin en az miktarı ve bunun derhal veya
ileride ne suretle ödeneceği.
Esas mukavele İktisat ve Ticaret Vekâletine verilerek şirke
tin kurulması için izin istenir.
II - Esas murcave- MADDE 487. — Esas mukavele ayrıca şunları da ihtiva edelenin ihtiyari bilir :
muhtevası.
1. Şirketin otuz yılı aşmamak üzere devam müddeti;
2. Ortaklarm şirkete girme, çıkma, çıkarılma şartlariyle
ödedikleri paraların istirdadı şartlarını;
3. Şirket işlerinin kimler tarafından ne suretle yürütülüp
murakabe edileceğini ve gerektiğinde müdürün idare meclisi
âzalarının ve murakiplerin tâyin ve azil suretlerini ve salâhiyet
lerinin hudut derecesini ve vazifelerinin devam müddetini;
4. Umumi heyetin toplantıya davet tarzım ve kararların
muteber olması için aranan ekseriyeti umumi heyet toplantıla
rında reylerin kullanma suretini ve bizzat rey kullanılmasına
mâni olan ve mümessil tâyinine cevaz veren hususları;
5. Kâr ve zararın taksim tarzmı;
6. Ortaklarm, şirket taahhütlerinden dolayı müteselsilen
veya borçlardan paylarına düşen miktar üzerinden hudutsuz
veya muayyen bir paraya kadar mesul olacaklarını göstermek
suretiyle mesuliyet hududunu.
III - Tefsiri
MADDE 488. — Yukarıki maddede yazık hususlar hakkmda
hükümler.
esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde bu hususlar mezkûr
maddede gösterilen tertip dairesinde şu hükümlere tâbi olur :
1. Şirket on yıl devam eder;
2. Ortaklar şirketten çıkabilirler, ortaklar şirketten ancak
esas mukavele hükümlerini yerine getirmedikleri takdirde çıka
rılabilirler. Ortakların kabulleri ve çıkmaları ve ödedikleri pay
ların istirdadı hususlarının karara bağlanması umumi heyete
aittir;
3. Şirket bir müdür tarafmdan idare edilir ve üç murakıp
tarafından anonim şirketlerdeki usul gereğince murakabe edilir;
4. Umumi heyet, müdür veya idare meclisi tarafından imza
lanan taahhütlü mektup ile toplantıya davet olunur. Kararlar
anonim şirketler için konan kaideler gereğince verilir. Ortaklar
umumi heyette temsilci vasıtasiyle temsil olunamazlar;
5. Kâr ve zararın her yıl yarısı ortaklar arasmda eşit olarak
ve diğer yarısı koydukları sermaye nispetinde taksim olunur;
6. Ortaklar müteselsilen ve hudutsuz olarak mesuldürler.
C) Tatbik edileMADDE 489. — Kooperatif şirketlerin tescilleri, vekâletçe
cek hükümler.
murakabeleri, esas mukavelelerinin ilânı ve bunlarda ilerde
I - Umumi olarak, yapılabilecek değişiklikler ve idare meclisi âzalariyle müdürleri
nin vazife ve mesulyetleri anonim şirketlerdeki hükümlere tâ
bidir.
İdare meclisi azaları, ortaklar arasından seçilir. Esas muka
velede idare meclisi âzasından teminat alınacağı yazılı ise buna
riayet olunur.
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Esas mukaveleye ve bu fasıl hükümlerine aykırı olmamak
şartiyle, anonim şirketlerin umumi heyetleri, bilançoları, mura
kabeleri ve tasfiyeleri hakkındaki hükümler; kooperatif şirket
ler hakkmda dahi tatbik olunur.
MADDE 490. — Bir ortağın beş bin liradan fazla pay sahiH - Hususi
bi olması memnudur. Yapı kooperatiflerinde, bir ortak on beş
hükümler.
bin liradan fazla pay sahibi olamaz.
Şirket.
Bir payın itibari kıymeti elli liradan az ve beş yüz liradan
°)
y fazla olamaz.
Paylar tamamen ödenmedikçe başka kimseye devredilemez;
tamamen ödendikten sonra ancak, esas mukaveledeki şartlar ge
reğince umumi heyet veya idare meclisinin muvafakatiyle dev
redilebilir.
Hisse senetleri çıkarılırsa bunların nama yazılı olması şart
tır.
MADDE 491.
Bir ortağın; payı ne olursa olsun umumi b) Rey hakkı.
heyette yalnız bir reyi vardır. Bunun aksine olan mukavele
hükmü muteber değildir.
Esas mukavele gereğince umumi heyet toplantılarında or
taklarm temsili caiz olduğu takdirde bir temsilci yalnız bir or
tağı temsil edebilir. Temsilci ortaklardan ise kendi reyini de
kullanabilir.
MADDE 492. — Kooperatif şirketler bir ortaklar defteri & Ortaklar deftetutmaya mecburdurlar. Bu defterin baş tarafına esas mukaveri ve listesi.
le yazılır. Bundan sonra ortaklarm ad ve soyadları, meslek ve
ikametgâhları, şirkete girdikleri, çıktıkları veya çıkarıldıkları
tarihler ve her ortağın verdiği veya çektiği paranm hesapları
yazılır.
Bu defteri şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme
nin reis veya hâkimi ve mahkeme bulunmıyan yerlerde na
hiye müdürü tasdik ve imza eder. Resmî mühür, imza yerine
geçebilir.
Bir ortak payım istirdadedecek olursa deftere yazılarak ken
disine imza ettirilir.
Her takvim yılı başında müdürler veya idare meclisi âzası
tarafmdan ticaret siciline; ortakların ad ve soyadları ile mes
lek ve ikametgâhlarını gösterir bir liste tevdi edilir.
Son listenin tevdii tarihinden itibaren her hangi bir deği
şiklik vukua gelmediği sicile yazı ile bildirildiği takdirde ay
rıca bir liste vermeye lüzum yoktur.
Ortaklar defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan-tutulma
sı veya verilen malûmatın yanlış olması yüzünden husule gele
cek zararlardan dolayı müdürler ve idare meclisi âzası müte
selsilen mesuldürler.
MADDE 493.
Her ortağm âzalık hakları nama yazılı bir 3+ Ortak senedi.
senetle temsil olunur. Bu senede şirketin ticaret unvanı, sahi
binin ad ve soyadı, sanat ve ikametgâhı, şirkete girdiği tarih
yazılır ve bu hususlar senet sahibi ile şirketi idare etmek ve
imzasını kullanmak salâhiyetini haiz olan kimseler tarafmdan
imzalanır; senet sahibi tarafından ödenen ve çekilen paralar
tarih sırasiyle kaydedilir. Bu kayıtları, şirketin ödediği para
lara ait ise ortak imza eder. İmzalar makbuz hükmündedir.
Ortak senedine esas mukavele de yazılır. Bu senet Damga
Resmine ve diğer hare ve resimlere tâbi değildir.
MADDE 494.
Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak o or- 4. Ortağm şahsi
tağa ait faiz ve kazanç paylarını ve şirketin infisahında ona
alacaklıları.
ödenecek payı haczettirebilirler.
MADDE 495.
Esas mukavelede başkaca hüküm olmadık- 5. Envanter ve
ça her iş yılı sonunda müdür veya idare meclisi, usulü dairesinbilanço.
de envanter ve bilanço tanzim eder.
Pa

—

—

—

—r

lar

Bilanço, umumi heyetin tasdikinden itibaren on beş gün için
de ticaret sicü memurluğuna tevdi olunur.
466 nci madde hükmü burada da caridir.
i K l N C l KISIM
Ortakların ve şirket sermayesinin değişmesi
A)

Şirkete girme.

MADDE 496. — Bir kimsenin şirkete alınması, kendisinin
yahut temsilcisinin ortak defterine kaydedilen ad ve soyadı hi
zasına tarih ve imza atmasiyle tahakkuk eder.

B) Şirketten gıkMADDE * 497. — Bir ortağın şirketten çıkması hususunda
ma ve ç%kanlma. esas mukaveledeki kayıt ve şartlara riayet olunur. Ancak bir or1- Çıkma.
tağm şirketten çıkamıyacağı hakkmdaki kayıt hükümsüzdür.
1. Şartlar.
2

- usul.

MADDE 498. — Bir ortağm çıkması, kendisine ait ortak se
nedine ve ortak defterindeki adı yanma konacak birer çıkma
şerhiyle tahakkuk eder. Bu şerhler, çıkan ortakla şirketi idare
etmek ve şirket namma imza etmek salâhiyetini haiz olan kim
seler tarafmdan tarih konarak imzalanacaktır.
Temsil yolu ile çıkma caiz değildir.
Şirketi idare eden kimse, bir ortağın şirketten çıkmasını tas
dikten imtina edecek olursa, çıkan ortak çıkma beyanını noter
marifetiyle şirkete tebliğ ettirir. Tebliğ ile çıkma tahakkuk eder.
Zabıt damga resmine ve diğer harç ve resimlere tâbi değil
dir.

II - Çıkarılma.

MADDE 499. — Bir ortağm çıkarılmasına, ancak kanım ve
ya esas mukavelenin hükümlerine göre umumi heyet veya idare
meclisi tarafmdan karar verilebilir. Bu karar bir zapta geçiri
lir. Bu zabıtta ortağm şirketten çıkarılmasına esas mukavele
gereğince sebep teşkil eden vakıalar ve delilleri yazılır.
Zabıt ortaklar defterine yazılır ve tasdikli sureti on gün için
de taahhütlü mektupla çıkarılan ortağa gönderilir.

III-Müşterek
MADDE 500. — Çıkan veya çıkarılan ortak, şirketin tasfihükümler.
yesini istiyemez. Yalnız esas mukavelede hususi şartlar yoksa
1. Sermayeye çıktığı veya çıkarıldığı iş yılının bilançosuna ve cari hesabma
iştirak.
göre payını alır. Şu kadar ki, sermaye, mukavelede tâyin olu

nan en az miktara indikten sonra ortaklar, paylarım, sermaye
kısmen veya tamamen ödemeye müsait miktara baliğ oluncaya
kadar alamazlar.
Çıkan veya çıkarılan ortağm sermaye payından kısmen ve
ya tamamen mahrum kalacağı hakkmdaki şartlar hükümsüz
dür.
2. Mesuliyet.

3. Şirketin
devamı.

MADDE 501. — Şirketten çıkan veya çıkarılan ortak, çekil
diği iş yılının sonundan önceki şirket taahhüt ve borçlarmdan,
çıktığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren iki yılın sonuna kadar
- kanunen daha kısa bir müddet tâyin edilmiş olan haller haricolmak üzere - esas mukavele ile muayyen hudut dairesinde
mesuldür.
MADDE 502. — Bir ortağm ölümü, çıkması, hacir altına
alınması yahut iflâsı ile şirket infisah etmeyip diğer ortaklar
arasmda devam eder.
Şirketin kanun veya mukavele ile tâyin edilmiş bulunan
müddetinin sona ermesi halinde mevzuu devam ettiği takdir
de umumi heyet karariyle ve yeni müddet otuz seneyi geçme
mek üzere şirket müddeti uzatdabilir.
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Yedinci Fasıl
Limitet şirket
BİRİNCİ KISIM
Limitet şirketin kuruluşu
MADDE 503. — iki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahis tarafmdan bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarınm
mesuliyeti koymayı taahhüdettikleri sermaye ile mahdut ve
esas sermayesi muayyen olan şirkete limitet şirket denir.
Ortaklar tarafmdan konulan sermaye için, anonim şirkette
olduğu gibi hisse senedi çıkarılamaz.
271 nci madde hükmü limitet şirketler hakkmda da caridir;
şu kadar ki; limitet şirketler sigortacılık yapamazlar.
MADDE 504.
Ortaklarm sayısı ikiden az ve elliden çok
olamaz.
Ortaklarm sayısı sonradan bire iner veya şirketin zaruri
organlarından biri mevcudolmazsa münasip bir müddet içinde
bu eksiklikler tamamlanmadığı takdirde ortaklardan birinin
veya şirket alacakksının talebi üzerine mahkeme şirketin fes
hine karar verir. Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine
gerekli ihtiyati tedbirleri alabilir.
MADDE 505.
Limitet şirket mukavelesinin yazılı şekilde
yapılması ve bütün kurucuların imzaların m noterce tasdiki
şarttır.
MADDE 506.
Şirket mukavelesinde aşağıdaki hususların
açıkça yazılması lâzımdır :
1. Şirketin ticaret unvaniyle merkezi;
2. işletmenin konusu;
3. Esas sermaye ile her ortağm koymayı taahhüdettiği ser
maye miktarları;
4. Şirketin yapacağı ilânların şekli;
5. Şirketin müddeti.
MADDE 507.
Limitet şirketin esas sermayesinin en az on
bin Türk lirası olması şarttır.
Ortaklarm koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir.
Ancak ortakların koyacakları sermayenin en az beş yüz hra ve
ya beş yüz liranın misli olması lâzımdır.
Devir için bölme ve mirasm taksimi hali haricolmak üzere
ortağm sermayesi bölünmez bir bütündür.
MADDE 508.
Ortaklardan biri, sermayeyi ayın olarak
koymayı taahhüdetmişse mukavelede; aynın neden ibaret olacağı, değerinin nasıl biçileceği ve taahhüdettiği sermayeye ne
miktarda mahsubedileceği ve bunun karşıtlığı olarak esas ser
mayeden kendine ne miktarda bir iştirak payı düşeceği husus
larının açıkça yazılı olması şarttır.
Şirketin ortak veya üçüncü şahıslardan paradan başka malî
kıymetler devralması kararlaştırılmış bulunuyorsa mukavelede;
devralınacak malî kıymet, devredenin ad ve soyadı ve şirketin
vereceği karşılık gösterilir.
MADDE 509.— Limitet şirketin kurulabilmesi için iktisat
ve Tiearet Vekâletinden izin almak lâzımdır.
285 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü limitet şirketlerde de
caridir.
MADDE 510.
iktisat ve Ticaret Vekâletinden izin alındiktan sonra müdürler, 31 nci madde hükümlerine uygun olarak
şirketin merkezin bulunduğu yer ticaret siciline kaydedilmesini
talebederler.
Bu maksatla verilecek dilekçede şunlar yazılır :
1. Bütün ortaklarm ad ve soyadları, ikametgâhları, tâbii
yetleri;
—

—

A) Tarifi.

B) Ortaklann
sayısı.

O Mukavele.
I-Şekli.
II-Muhtevası.
l- Mecburi
kayıtlar.

—

—

—

—

a

)

Sermaye.
Miktarı.

b) Ayın ntv'in-

den.

D) Kuruluş.
1

- **»»•

n - Tescil.
I-

Talep.
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2. Her ortağm koymayı taalılıüdettiği sermaye ite ödediği
sermaye miktarı;
3. ister ortak, ister üçüncü şahıs olsun, müdürlerin ad ve
soyadları;
4. Şirketin ne suretle temsil edileceği.
Tescil dilekçesine şirket mukavelesinin ve iktisat ve Ticaret
Vekâleti tarafından verilen izinin tasdikli bir sureti iliştirilir.
Dilekçe sahiplerinin bımdan başka, dilekçede her ortağm
koyacağı sermayeyi tamamen taahhüdetmiş ve bu sermayeye
mahsuben kanun veya mukavelenin tesbit ettiği miktarı ödemiş,
yahut mukavelede yazılı ayni sermaye ile karşılamış olduğunu
bildirmeleri lâzımdır.
2. Tescil ve
MADDE 511. — inceleme sonunda kanuni şartları haiz builân.
lunduğu anlaşılan limitet şirket, aşağıdaki hususlara şâmil ol
mak üzere, ticaret siciline tescil ve ilân olunur :
1. Mukavele tarihi;
2. Şirketin ticaret unvanı, ve merkezi;
3. işletme konusu ve şirketin müddeti;
4. Ortaklardan her birinin ad ve soyadı, ikametgâhı ve tâ
biiyeti, bir hükmi şahıs bahis konusu ise adı veya ticaret un
vanı ve merkezi;
5. Esas sermaye ile ortakların koymayı taahhüdettikleri
sermaye miktarları;
6. Aym olan sermayenin ve devralman malî kıymetlerin ne
den ibaret olduğu ve bunların taahhüdedilen sermayeye ne su
retle mahsubedileceği;
7. Müdürlerin ad ve soyadları; ikametgâhları ve tâbiiyet
leri;
8. Şirketin ne suretle temsil edileceği;
9. Şirkete ait ilânlarm ne şekilde yapılacağı.
III - Hükmi
MADDE 512. — Şirket, ticaret siciline tescil ile hükmi şahsişdhsiyet.
yet kazanır.
Tescilden önce şirket namma muamelelerde bulunulmuş ise
muameleyi yapanlar şahsen ve müteselsilen mesul olurlar.
Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket namma yapıl
dığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden son
ra üç aylık bir müddet içinde bu taahhütler şirket tarafmdan
kabul olunmuşsa muameleyi yapanlar mesuliyetten kurtulur ve
yalnız şirket mesul olur.
E) Mukavelenin MADDE 513. — Mukavele, ortak sayısı beşi geçmiyen limideğiştirilmesi.
tet şirketlerde ittifakla verilecek bir kararla; ortak sayısı beşi
I-Karar.
geçen şirketlerde ise sermayenin üçte kişini temsil eden ortak
larm karariyle değiştirilebilir.
Sermayeyi artırma veya ortaklarm mesuliyetini genişletme
hakkmdaki kararların, her halde ittifakla verilmesi gerekir.
II-Kararın
MADDE 514. — Mukavelenin değiştirilmesi hakkındaki katekemmülü.
rarlar iktisat ve Ticaret Vekâletinin tasdiki ile tekemmül eder.
III - Tescil ve
MADDE 515. — Mukavelede yapılan her değişiklik, ilk muilân.
kavelede olduğu gibi tescil ve ilân edilir. Mukavelenin değiş
tirilmesi hakkmdaki kararlar üçüncü şahıslar hakkmda, tescil
tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
77 - Esas sermaye- MADDE 516. — Şirketin kuruluşu hakkmdaki hükümlere ve
nin değiştirilmesi, hususiyle sermayenin aym olarak »konması ve malî kıymetlerin
ı. Artırılması,
devralınmasma dair kaidelere riayet şartiyle esas sermaye ar
tırılabilir.
Artırılan kısım için yeni ortaklar almabilir. Şu kadar ki;
mukavelede veya artırma kararında aksine hüküm olmadıkça
her ortak, sermayesi nispetinde esas sermayenin artırılmasına
iştirak etmeyi istemek hakkmı haizdir.
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MADDE 517. — Her ortağın koymuş olduğu sermaye mik- 2. Azaltılması.
tan beş yüz liradan ve esas sermaye ise on bin liradan aşağı
indirilemez.
Anonim şirketlere ait hükümler esas sermayenin azaltılma
sı hakkında tatbik olunur. Şu kadar ki; zarar neticesinde bi
lançoda usulen bir açığın amortisman yoliyle kapatılması mak
sadı güdülse bile alacaklılar davet ve bildirilen alacaklar tedi
ye ve temin olunur.
İKİNCİ KISIM
Ortaklarm hak ve borçları
MADDE 518.
Sermaye payı, konulması taahhüdedilen
A.) Paylar.
sermayeye göre tâyin olunur.
I - Umumi olarak.
Sermaye payı ortaklar arasında dahi ancak aşağıdaki hü
kümler dairesinde devredilebilir ve miras yoliyle geçer.
Pay hakkında tanzim edilecek senetler kıymetli evrak vas
fını haiz olmayıp sadece bir ispat vasıtası sayılırlar.
Pay hakkında tanzim edilecek senetlerin sermaye payının
tamamına aidolması şarttır.
MADDE 519. — Paylar hakkmda bir defter tutulur. Ortak- II-Pay defteri ve
larrn ad ve soyadlan, pay miktarları, vukubulan ödemeler, ortaklar listesi.
paylarm devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diğer değişik
likler bu deftere kaydolunur.
Her takvim yılı başında ticaret sicil memuruna, ortaklarm
ad ve soyadlarını, her ortağm koymayı taahhüdettiği sermaye
miktarmı ve buna mahsuben ödediği kısmı gösterir ve müdür
ler tarafmdan imzalanmış bir liste verilir. Son listenin tevdi
tarihinden itibaren her hangi bir değişiklik olmamışsa liste ve
rilmez. Yalnız, bir değişiklik olmadığı dilekçe ile bildirilir.
Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulması ve
ya verilen malûmatın yanlış olması yüzünden husule gelecek
zarardan; müdürler şahsan ve müteselsilen mesuldürler.
MADDE 520. — Bir payın devri, şirket hakkmda ancak şirm - İntikal.
kete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartiyle hüküm
i- Devir.
ifade eder.
Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortak
lardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunlarm
esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahibolması şarttır.
Ortağın koymayı taahhüdettiği sermaye aym ise, payını şir
ketin kuruluşunu takibeden üç yıl içinde başkasına devredemez.
Şirket mukavelesi payların devrini yasak edebileceği gibi
yukarıki fıkralarda derpiş edilenlerden daha ağır şartlara da
bağlı tutabilir.
Payın devri veya devir va'di hakkmdaki mukavele yazılı şe
kilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça il
gililer arasında dahi, hüküm ifade etmez.
MADDE 521.
Bir payın miras yoliyle veya kankoca -2. -Miras, kan
mallarının idaresine ait bükümler gereğince İktisabı için, ortakmallarının,
larm, muvafakatine lüzum yoktur.
idaresi
Mukavelede aksine bir şart varsa ortaklar, payı hakiki de
ğeri üzerinden satmalacak üçüncü bir şahsı göstermedikçe mu
vafakatten imtina edemezler, ilgililerin muvafakat için şirkete
müracaattan tarihinden itibaren bir ay içinde üçüncü şahıs gös
terilmediği takdirde muvafakat edilmiş sayılır.
MADDE 522.
Ortaklardan birinin iflâsı halinde iflâs ida- IV - Cebrî icra.
resi en az altı ay önce ihbar etmek şartiyle şirketin feshini isti- i- Şirketin fesyebilir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı
hini ihbar ve
da aym hakka sahiptir.
infisahı.
Böyle bir ihbar neticesinde şirket infisah ederek tasfiye ha
line girerse tasfiye memurları, aleyhine takibat yapılan ortağa
—

—
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düşen tasfiye payını iflâs idaresine veya icra dairesine vermeye
mecburdurlar.
2. İnfisahın
MADDE 523.
infisahın tescilinden önce aşağıdaki şartönlenmesi.
lardan birisi gerçekleştiği takdirde, şirket fesih ve tasfiye olu
namaz :
1. Şirket veya ortaklar, iflâs masasının veya takibatta bu
lunan alacaklının haklarım öderse ;
2. Paym iflâs idaresi veya icra dairesi marifetiyle ve açık
artırma yoliyle satılmasına ve pay kendisine ihale olunan kim
senin yeni bir ortak olarak şirkete girmesine diğer bütün or
taklar muvafakat ederlerse;
3. Pay, bütün ortaklarla iflâs idaresi veya icra dairesinin
muvafakatiyle başka bir ortak veya üçüncü şahıs tarafından
devralınırsa ;
4. Esas sermayenin ekseriyetini temsil eden ortaklarm sa
yı itibariyle ekseriyeti aleyhinde takibat yapılan ortağın koy
muş olduğu sermayenin hakiki bedelini alarak şirketten çıkarıl
masına karar verirse.
Dördüncü bentte yazılı halde hakkının tasfiyesi maksadiyle
ortağa verilecek para yüzünden esas sermayenin itibari değeri
düşecek olursa, esas sermayenin azaltılması hakkındaki hüküm
ler tatbik olunur.
Pay bedelinin veya ödenecek paranın iflâs idaresine veya
icra dairesine verilmesi şarttır.
V - Payların devir
MADDE 524.
Mukavelede aksine hüküm olmadıkça, her
için bölünmesi, bölümü beş yüz liradan aşağı olmamak şartiyle bir paym bölün
mesi ve bölünmüş payların devri caizdir.
Bölme ve devir muamelelerinin muteber olması için tam bir
payın devri hakkındaki hükümlerin tatbik olunması şarttır.
Yi - Paym diğer
MADDE 525.
Payın intikali hakkındaki hükümler, paym
bir ortak tarafın- diğer bir ortak tarafmdan iktisabı halinde de tatbik olunur.
dan iktisabı.
Bir ortak diğer bir ortağm payını kısmen veya tamamen el
de ederse koyduğu sermayenin itibari değeri o nispette artar.
YII - Payların sirMADDE 526. — Sermaye koyma borcu tamamen yerine geket tarafından ik- tirilmedikçe payların şirket tarafmdan iktisabı veya rehin olatisabı veya rehin rak kabulü muteber olmaz ; meğer ki, bu muameleler esas serolarak kabulü. mayeye iştirakten doğmayan alacakların ödenmesi maksadiyle
vukubulsun.
Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirildikten sonra
paylar ortaklık tarafmdan iktisabedilebilirse de bunların bedel
leri ancak ortaklık mallarının esas sermayeyi aşan kısmı ile öde
nebilir; aksi takdirde muamele muteber olmaz.
YIII-Birden fazla
MADDE 527.
Bir pay birden fazla ortağa aidolduğu takortağa ait pay. dirde bunların müşterek bir temsilci tâyin etmeleri gerekir.
Bu durum devam ettikçe ortaklar payla ilgili ödemeler do
layısiyle ortaklığa karşı müteselsilen mesul olurlar.
B) Sermaye koyMADDE 528.
Şirket mukavelesinde aksine hüküm bulun
ma borcu.
madıkça ortaklar; koymayı taahhüdettikleri sermayeleri itibari
I - ödeme.
değerleri nispetinde para olarak ödemeye mecburdurlar. Ayın
nevinden sermaye hakkındaki hükümler mahfuzdur.
Esas sermayenin azaltılması hali müstesna olmak üzere, or
takların koymayı taahhüdettikleri sermayenin ödenmesi tecil
olunamıyacağı gibi ortaklann bu borçtan ibra edilmeleri de caiz
değildir.
II - Temerrüt.
MADDE 529. —Sermaye koyma borcunu tâyin edilen müdı. Şirketten
det içinde yerine getirmiyen ortak, temerrüt faizini ve şirket
çıkarma.
mukavelesine cezai bir şart konmuşsa bunu da ödemekle mükel
leftir.
Noter marifetiyle ve on beş günden aşağı olmamak üzere tâ
yin edilecek müddetlerle iki defa yapılan ihtara rağmen serma
ye koyma borcunu ödemiyen ortak şirketten çıkarılabilir. Çıka—

—

—

—

—
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rılan ortağın ödemediği borçtan dolayı mesuliyeti eskisi gibi de
vam eder.
MADDE 530. — Şirketten çıkarılan ortağın payı diğer bir & Paym paraya
ortak tarafmdan hakiki değeri üzerinden devralmamadığı takçevrilmesi.
dirde şirket tarafmdan açık artırma yoliyle satılabilir. Çıkarı
lan ortak da dâhil olduğu halde bütün ortaklarm muvafakatiy
le paym diğer bir şekilde paraya çevrilmesi caizdir.
Elde edilen paradan ortağm borcu kesildikten sonra geri ka
lanı ortağa verilir.
MADDE 531. — Çıkarılan ortağm payı paraya çevrildiği 3. Açık çıkması
halde elde edilen para şirkete olan borcuna yetmezse, adı geçen halinde mesuliyet.
ortağm pay defterine kaydedildiği tarihten önce beş yıl içinde
pay defterine kayıtlı bütün selefleri aradaki farktan dolayı şir
kete karşı ikinci derecede mesul olurlar. Ancak, çıkarma tari
hine göre en az on yıl evvel ortak sıfatını kaybetmiş olanlar bu
hükümden müstesnadır.
Bu mesuliyet kayıt sırasına göre olup ödemede bulunan eski
ortağın, kendisinden önce gelen kimselere rücu hakkı vardır.
Ancak, sıra itibariyle sonra gelen kimse, davet tarihinden
itibaren bir aylık müddet içinde ödemede bulunmadığı takdirde
ondan önce gelene müracaat edilir.
MADDE 532. — Ortaklar, sermaye koyma borçlarını yerine C) Ortakların
getirdikleri nispette, mesuliyetten kurtulurlar. Şu kadar ki, or- mesuliyeti.
taklara koydukları sermaye kısmen veya tamamen geri verilmiş
veya haksız yere kâr yahut faiz ödenmiş ise aldıkları para nis
petinde mesuldürler.
Ortaklığın infisahı veya iflâsı halinde tasfiye memurları ve
ya iflâs idaresi, ortaklarm ödemeleri gereken borcu yukarıdaki
hükümlere göre tesbit ve talebederler.
Diğer ortaklar, karşılığı henüz tamamiyle ödenmemiş olan
şirket paylarının şirketçe muteber şekilde devir veya rehin alın
ması halinde, pay karşılığının ödenmemiş olan miktarı nispetin
de, müteselsil olarak mesul tutulurlar.
MADDE 533. — Şirket mukavelesinde aksine hüküm bulun- D) Kâra iştirak.
madıkça ortaklar, sermaye koyma borçlarmı yerine getirdikleri I - Umumi olarak.
nispette, yıllık bilançoya göre, elde edilmiş olan safi kârdan pay
alırlar.
Ortaklara, koydukları sermaye için faiz verilemez.
MADDE 534. — Anonim şirketin bilanço ve yedek akçe hak
¡1 - Bilanço ve
kındaki hükümleri, limitet şirketler hakkmda da tatbik olunur. yedek akçeler.
MADDE 535. — Haksız yere kâr almış olan ortak veya mü- IH - Haksız alman
dür, bunları geri vermekle mükelleftir.
kâr paylarının
Hüsnüniyet sahibi oldukları takdirde ortak veya müdürün geriverilmesi.
geri verme borcu, şirket alacaklılarının haklarını ödemek için
lâzım olan miktarı aşamaz.
Geri alma hakkı; paranın alındığı tarihten beş yıl, hüsnüni
yete dayanan hallerde iki yıl sonra müruruzamana uğrar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Şirketin Teşkilâtı
MADDE 536. — Anonim şirketin umumi heyet" toplantılarına ait hükümler, ortaklarının sayısı yirmiden fazla olan limitet
şirketlerin, umumi heyet toplantıları hakkında da tatbik olunur.
Ortak sayısı yirmi ve daha az olan şirketlerde kararlar, or
takların yazılı reyleriyle verilebilir.
Her iki halde ödenmiş esas sermayenin hiç olmazsa yarısın
dan fazlasını temsil eden ortaklarm müzakere edilen husus le
hine rey vermiş olması gerekir; aksi takdirde karar hükümsüz
dür.
Anonim şirket umumi heyet kararlarının iptali hakkındaki
hükümler burada dahi tatbik olunur.

A) Ortaklar
umumi heyeti.
I - Kararlar.
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MADDE 537. — Şirket mukavelesinde aksine hüküm olma
dıkça her ortağın rey hakkı, koyduğu sermaye miktarma göre
hesaplanır. Her beş yüz lira, bir rey hakkı bahşeder. Ancak bir
ortak bütün ortakların haiz oldukları rey sayısının üçte birinden
fazlasma sabibolamaz.
Rey hakkından mahrumiyete dair mukaveleye konan kayıt
lar hükümsüzdür.
Hakkında ibra kararı verilecek ortak, bu kararın ittihazın
da rey hakkını kullanamam.
III - Toplantıya
MADDE 538.
Ortaklar umumi heyeti, müdürler tarafrnçağtrma.
dan her yılda bir defa ve iş yılının sona ermesini takibeden üç
ay içinde toplantıya çağırılacağı gibi, şirket mukavelesi hüküm
lerince veya şirketin menfaatleri gerektirdikçe dahi çağırılır.
Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortak
lar, toplantının maksadmı göstermek suretiyle, umumi heyetin
toplantıya çağırılmasmı yazılı olarak istiyebilir.
Müdürler bu talebi münasip bir müddet içinde yerine getir
medikleri takdirde mahkeme teklif sahiplerinin talebi üzerine
umumi heyetin toplantıya çağırılmasına karar verir.
Toplantıya ve yazık olarak rey vermeye davet şirket muka
velesinde gösterilen şekilde ve eğer mukavelede bu hususta hü
küm yoksa taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az beş gün
önce ve gündemi bildirmek suretiyle yapılır.
Bütün ortaklar; aralarmdan biri itirazda bulunmadığı tak
dirde toplantıya çağırma hakkmdaki merasime riayet etmeksi
zin de umumi heyet hafinde toplanabilirler. Böyle bir toplantı
da bütün ortaklar hazır olmak şartiyle, umumi heyetin salâhiye
tine dâhil olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir.
IV - Salâhiyetler.
MADDE 539.
Umumi heyet aşağıdaki salâhiyetleri haiz
olup bunları başka bir organa devredemez :
1. Şirket mukavelesini değiştirmek;
2. Müdürleri tâyin ve azletmek;
3. Müdür olmıyan ortaklara bahşedilen kontrol hakları
mahfuz kalmak şartiyle murakıpleri tâyin ve azletmek;
4. Kâr ve zarar hesabım ve bilançoyu tasdik ve safi kârın
kullanma şeklini tâyin etmek;
5. Müdürleri ibra etmek;
6. Paylarm bölünmesi hakkında karar vermek;
7. Kuruluş veya idare işlerinden dolayı şirketin- kendi or
ganlarına veya münferit ortaklara karşı haiz olduğu tazminat ta
leplerini dermeyan etmek.
Şirket mukavelesinde aksine hüküm olmadıkça umumi he
yet, ortaklarm koymayı taahhüdettikleri sermayeye mahsuben
ödiyecekleri paraların ödeme gününü tesbit ve ticari mümessil
lerle, bütün ticari işletmeyi idare hakkı verilen ticari vekilleri
tâyine salahiyetlidir.
B) İdare ve
MADDE 540.
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar
temsil.
kep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi temI - Müdürler.
sile mezun ve mecburdurlar.
1. Ortak olanlar
Şirket mukavelesi veya umumi heyet karan ile şirketin ida
re ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir.
Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu hususta umumi
heyetin ayn bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve
mecbur değildirler.
Limitet şirketin temsilcileri arasında bir hükmi şahıs bulun
duğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limitet şirketin tem
sil ve idaresini üzerine almış bulunan hakiki şahıs limitet şirke
tin temsilcisi olarak tescil ve ilân edilir.
2. Ortak olmu
MADDE 541. — Şirket mukavelesi veya umumi heyet karayanlar.
riyle şirketin idare re temsili, ortak olmıyan kimseler© d» bıra
kılabilir. Bu gibi kimselerin salâhiyet ve mesuliyetleri hakkında
ortak olan tnudütleTo v'd hüktlmlcT tatbik olunur.
II-Rey hakkı.

—

—

—
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MADDE 542.
Müdürlerin haiz oldukları temsil salâhiyetiII - Temsil
nin şümul ve tahdidi hakkında, anonim şirketin idare meclisisalâhiyeti.
ne dair olan 321 nci madde hükmü tatbik olunur.
- Şümulü
Vazifelerini ifa dolayısiyle müdürlerin işlemiş oldukları hak
sız fiillerden şirket mesul olur.
MADDE 543.
Ortaklara ait idare ve temsil salâhiyetleri- 3. Kaldırılması.
nin kaldırılması hakkmda, kollektif şirkete dair 161 ve 162 nci
maddeler hükümleri tatbik olunur.
Ortak olmıyan müdür umumi heyet karariyle her zaman
azlolunabilir. Azlolunan müdürün mukaveleden doğan hakları
mahfuzdur.
MADDE 544.
Şirket namma yapılacak vazıh beyanlarda, 3. İmza sekli.
şirketin unvaniyle beraber müdürlerin kendi imzalarmm da bu
lunması lâzımdır.
Şirket tarafmdan tanzim edilecek mektup, evrak ve vesi
kalarda; şirketin unvaniyle birlikte esas sermaye miktarının
gösterilmesi şarttır.
MADDE 545.
Mukavelede aksine hüküm olmadıkça tica- 4. Ticari mümessil
ri mümessiller ile bütün işletmeyi idare salâhiyetini haizolan
ve vekillerin
ticari vekiller, ancak umumi heyet karariyle tâyin olunabilir.
tâyini.
Bununla beraber her müdür, bunları azletmek salâhiyetine sa
hiptir.
MADDE 546.
Esas sermayenin yarısı kaybedilmiş veya 5. Sermayenin
şirketin borçları mevcudundan fazla tutmuşsa, yahut şirketin
kısmen kaybı.
aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut
ise anonim şirket hakkmdaki 324 ncü madde hükmü tatbik
olunur.
MADDE 547.
Müdür olan bir ortak, diğer ortakların
6. Rekabet
muvafakati olmadan şirketin uğraştığı ticaret dalında ne kendi
yasağı.
ve ne de başkası hesabına iş göremiyeceği gibi başka bir işlet
meye mesuliyeti tahdidedilmemiş ortak, komanditer ortak ve
ya limitet şirketin âzası sıfatiyle iştirak dahi edemez. Bu ya
sak, mukaveleye konacak hükümle bütün ortaklara teşmil edi
lebilir.
MADDE 548.
Ortaklarm sayısı yirmiyi aşan limitet şir- C) Murakabe.
ketlerde bir veya birden fazla murakıp bulunur. Bu fasılda
başka bir hüküm bulunmadığı takdirde anonim şirketlerdeki
murakıplere ait hükümler limitet şirket murakıplerine de tat
bik olunur.
Ortaklarının sayısı yirmi ve yirmiden az olan limitet şir
ketlerde, idare hak ve vazifesi bütün ortaklara ait değilse mü
dür sıfatmı haiz olmıyan ortaklar Borçla* Kanununun 531
nci maddesinde yazık haktan faydalanabilirler.
—

1

—

—

1

—

—

—
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DÖRDÜNCÜ KISIM
İnfisah ve ayrılma
MADDE 549. — Şirket şu hallerde infisah eder :
1. Şirket mukavelesinde yazılı sebeplerle;2. Mukavelede aksine açık hüküm olmadıkça, esas serma
yenin dörtte üçüne sahibolan ortaklarm dörtte üçünü teşkil eden
bir ekseriyet tarafmdan verilecek kararla;
3. Şirketin iflâsma karar verilmesiyle;
4. Ortaklardan birinin talebi üzerine ve muhik sebeplerden
dolayı mahkeme karariyle;
5. Kanunda yazık sair hallerde.
MADDE 550.
Müdürler, iflâstan gayrı bir sebeple vukubulan infisahı tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline bildi
rirler.
MADDE 551.
Şirket mukavelesiyle, ortaklara şirketten
çıkma hakka verilebileceği gibi bu hakkın kullnmlmauı muayyen
şartlara da tabî tutulabilir.
—

—

A) İnfisah
sebepleri.

B)

Tescil.

O) Şirketten
çikma ve
tfcanlma.
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Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartiyle şirketten çık
masına, müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden
talebedebilir.
Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortak
larm mutlak ekseriyeti tarafmdan muvafakat edilmek şartiyle
şirket, muhik sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarıl
masını mahkemeden istiyebilir.
Bir ortağm şirketten çıkması veya çıkarılması ancak esas
sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet şartiyle
muteberdir. Şu kadar ki, ayrılan ortağm hakları, şirketin esas
sernıayesinin itibari miktarım geçen mallarından ödenir veya
payı sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkındaki
hüJriimler gereğince paraya çevrilirse yahut başka bir ortak ta
rafından devrahnırsa esas sermayenin azaltılması hakkındaki
hükümlere riayet etmeye lüzum yoktur.
D) Tasfiye.
MADDE 552.
Anonim şirketin, tasfiye memurlarının tâ
yin ve azilleri, tasfiyenin icrası, ticaret sicilindeki kaydm silin
mesi ve ticari defterlerin saklanması hakkındaki hükümleri li
mitet şirketlerde dahi tatbik olunur.
B)
ff*ı*
MADDE 553.
Bir anonim şirket tasfiye edilmeksizin aşadtğiftirm:
ğıdaki şartlar altında limitet şirkete çevrilebilir:
I-Şartlar.
Limitet şirket esas sermayesinin anonim şirketin esas*
sermayesinden az olmaması ;
2. Anonim şirketin pay sahiplerine şirket mukavelesiyle
tesbit edilmiş şekle uygun olarak yapılacak bir ilânla, sahiboldukları payların itibari değerlerine kadar limitet şirketin esas
sermayesine iştirak imkânının verilmesi;
3. Bu suretle iştirak edecek kimselerin koyacakları paylar
tutarının, anonim şirketin esas sermayesinin en az üçte ikisine
tekabül etmesi.
11 - Pay sahipleriMADDE 554.
Limitet şirkete hiç iştirak etmiyen veya
nin haklan.
anonim şirketteki paylarının yalnız bir kısmı ile iştirak eden
her pay sahibi, limitet şirketten, infisah eden anonim şirket inal
larından kendisine düşecek miktarın ödenmesini istiyebilir.
Bu miktar anonim şirket umumi heyet toplantısında temsil
olunan esas sermayenin dörtte üçüne tekabül eden bir ekseriyet
tarafmdan tasvibolunacak bir bilançoya göre hesabolunur.
İU - Alacaklüarm
MADDE 555.
Limitet şirketin ticaret siciline kaydedilhaklan.
mesiyle infisah eden anonim şirketin malları; kendiliğinden li
mitet şirkete intikal eder.
Limitet şirke|in ticaret siciline tescil edilmesiyle mukavele
sinde yazık şekilde ve üç defa yapılacak ilânla, infisah eden
anonim şirketin alacaklıları üçüncü ilândan itibaren bir aydan
az olmamak üzere tâyin edilecek münasip bir müddet içinde hak
larını bildirmeye davet olunurlar. Bu müddet içinde noter protestosiyle itiraz edilmediği takdirde borçların limitet şirkete in
tikal edeceği ilânda açıkça bildirilir.
itiraz vukuunda bildirilen alacak ya ödenir veya temin olu
nur.
Bütün alacaklıların hakları bu şekilde teminat altına alın
madıkça infisah eden anonim şirketin mallarından pay sahip
lerine hiçbir ödeme yapılamaz.
Müdürler infisah eden anonim şirketin alacaklılarına karşı
bu hükümlere riayet edilmemesinden dolayı, kusursuz oldukla
rım ispat etmedikçe, şahsan ve müteselsilen mesuldürler.
Anonim şirketin infisahı tescil ve ilân edilmek üzere ticaret
siciline bildirilir. Limitet şirketi borçlu olarak kabul etrniyen
alacaklıların hakları tediye veya temin edildikten sonra infisah
eden anonim şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinmesi limi
tet şirket tarafmdan talebedilir.
—

—

h

—
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BEŞİNCİ KISIM
Tatbik olunacak hükümler
MADDE 556.
Şirketin kuruluşuna iştirak edenlerle şirketin idare veya murakabesine memur edilen kimselerin ve tasfiye memurlarının mesuliyeti, cezai mesuliyetler ve şirketin vekâletlerce murakabesi hakkmda anonim şirketin bu hususlara
mütaallik hükümleri tatbik olunur.
—

ÜÇÜNCÜ

faMfe:

A) Anonim şirket hükümlerim*
yapılan
atıflar.

KİTAP

Kıymetli evrak
Birinci Fasıl

Umumi hükümler
MADDE 557. — Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlar- A) Kıymetli evda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edileme' tarifi
diği gibi başkalarına da devredilemez.
MADDE 558. — Kıymetli' evrakın borçlusu, ancak senedin B) Senetten doteslimi mukabilinde ödeme ile mükelleftir.
Ğan borç.
Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu vâdenin hulu
lünde senedin mahiyetine göre alacaklı olduğu anlaşılan kimse
ye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur.
MADDE 559.
Mülkiyet veya sair bir ayni hak tesisi mak- C) Kıymetli evsadiyle kıymetli evrakın devri için, her halde senet üzerindeki
rakın devri.
zilyedliğin devri şarttır.
I - Umumi tekü.
Bundan başka emre yazılı senetlerde ciroya, nama yazık se
netlerde yazık bir devir beyanma da ihtiyaç vardır. Bu beyan
kıymetli evrakın üzerine yazılabileceği gibi ayrı bir kâğıt üzeri
ne de yazılabihr.
Kanun veya mukavele ile başka kimselerin bu arada bilhas
sa borçlunun da devre iştirakleri mecburi kıknabikr.
MADDE 560.
Bütün hallerde ciro, pokçenin cirosu hakII-Ciro.
kındaki hükümlere göre yapılır.
§ekü.
Devir için, tam ciro ve senedin teslimi kâfidir.
MADDE 561.
Devri kabil olan bütün kıymetk evrakın,
Hüküm.
senedin muhteviyatından veya mahiyetinden aksi ardaşılmadıkça, ciro ve teslimi ile cirantanın hakları ciro edilene geçer.
MADDE 562.
Nama yahut emre yazılı senet, ancak kendiD) TahvÛ.
sine hak verdiği ve borç yüklediği bütün kimselerin muvafaka
tiyle hâmile yazık bir senet haline getirilebiür. Bu muvafakatin
bizzat senet üzerine yazılması gerekir.
Hâmile yazılı senetlerin nama veya emre yazılı senet haline
getirilmesi hususunda da aynı esas caridir. Bu son halde hak
veya borç sahibi kimselerden birinin muvafakati bulunmazsa bu
değişiklik, ancak değişikliği yapan alacakk ile onun haklarına
doğrudan doğruya halef olan şahıs arasında hüküm ifade eder.
MADDE 563.
Kıymetli evrak zayi olduğu takdirde mahke- E) tptal haran.
me tarafından iptaline karar verilebikr.
- Şartları.
Kıymetli evrakın zayi olduğu yahut ziyam meydana çıktığı
zamanda senet üzerinde hak sahibi olan şahıs, senedin iptaline
karar verilmesini istiyebikr.
MADDE 564.
iptal kararı üzerine hak sahibi hakkım se- H - Hükümleri.
netsiz olarak da dermeyan veya yeni bir senet ihdasım talebedebilir.
Bunun haricinde iptal usulü ve hükümleri hakkmda, kıymetk evrakın muhtelif nevilerine mütaallik hususi hükümler tatbik
olunur.
MADDE 565.
Muhtelif kıymetli evrak hakkındaki hususi
*) Husuti
hükümler mahfuzdur.
hükümler,
rak in

—

—

—

—

—

7

—

—
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ikinci Fasıl

Nama yazılı senetler
MADDE 566. — Belli bir şahıs namma yazık olup da onun
emrine kaydını ihtiva etmiyen ve kanunen de emre yazık se
netlerden sayıhnıyan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır.
B) Alacaklının
MADDE 567. — Borçlu, ancak senedin hâmili bulunan ve
hakkım nasıl
senette adı yazılı olan veya onun hukuki halefi olduğunu ispat
ispat edeceği.
eden şahıslara ödemeye mecburdur.
I- Kaide olarak.
Bu cihet ispat edilmediği halde ödemede bulunan borçlu,
senedin hakiki sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü şahsa
karşı borcundan kurtulmuş olmaz.
II- Eksik nama
MADDE 568. — Nama yazılı senet içinde senet bedelini her
yazılı senetler. hâmiline ödemek hakkını mahfuz tutmuş olan borçlu, alacaklı
sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa dahi hâmile hüsnüni
yetle yapacağı ödeme neticesinde borcundan kurtulmuş olur.
Şu kadar ki; hâmile ödemede bulunmakla mükellef değildir.
697 nci maddenhı ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.
C) İptal karan.
MADDE 569. — Aksine hususi hükümler olmadıkça nama
yazık senetler; hâmile yazılı senetler hakkındaki hükümlere
göre iptal olunur.
Borçlu, senette ilânların sayısını azaltmak veya mehilleri
kısaltmak suretiyle iptal için daha basit bir usul derpiş edebi
leceği gibi alacaklı kendisine senedin iptal ve borcun itfa olun
duğunu gösteren, resmen tanzim veya usulen tasdik edilmiş
bir vesika verildiği takdirde, senet ibraz edilmeksizin ve ipta
line karar verilmeksizin dahi muteber olmak üzere ödemek
hakkmı da mahfuz tutabilir.
A) Tarifi.

Üçüncü Fasıl

Hâmile yazılı senetler
MADDE 570. — Senedin metin veya şeklinden, hâmili kim
ise o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli ev
rak; hâmile (hâmiline) yazılı senet sayılır.
Mahkeme karariyle ödemeden menedilen borçlunun ödemesi
muteber olmaz.
B) Borçlunun
MADDE 571. — Borçlu, hâmile yazılı bir senetten doğan
defileri.
alacağa karşı ancak senedin hükümsüzlüğüne taallûk eden veya
I - Umumi olarak, senetten anlaşılan defilerle alacaklı her kim ise ona karşı şah
san haiz olduğu defileri ileri sürebilir.
Borçlu ile önceki hâmillerden birisi arasında doğrudan doğ
ruya mevcut münasebetlere dayanan def ilerin dermeyanı, an
cak senedi iktisabederken hâmilin bilerek borçlunun zararına
hareket etmiş olması halinde caizdir. •
Senedin, borçlunun rızası hilâfına tedavüle çıkarıldığı yo
lunda bir defi dermeyan olunamaz.
II-Hâmile yazılı
MADDE 572. — Borçlu hâmile yazılı faiz kuponlarından dofaiz kuponları.
ğan alacağa karşı ana paranın itfa edildiği definde bulunamaz.
Ana paranm ödenmesi halinde, borçlu, ilerde muacceliyet kesbedecek olup asıl senetle birlikte kendisine teslim edilmiyen faiz
kuponlarının tutarını bu kuponlar hakkmda cari olan müruru
zaman müddeti geçinceye kadar alıkoymak hakkını haizdir; me
ğer ki, teslim edilmiyen kuponların iptaline karar verilmiş ya
hut tutarı mukabilinde teminat gösterilmiş olsun.
C) İptal karan.
MADDE 573. —- Hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri,
1 - Umumi olarak, (münferit kuponlar haricolmak üzerej kupon varakaları, esas
l. Salâhiyet.
kupon varakalarının yenilenmesine yarıyan kuponlar (talonlar) gibi hâmile yazılı senetlerin iptaline hak sahibinin talebi
üzerine mahkemece karar verilir.
Salahiyetli mahkeme, borçlunun ikametgâhı mahkemesi ve
ya hisse senetleri hakkında anonim şirket merkezinin bulundu
ğu yerin mahkemesidir.
A) Tarifi.
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Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduğu ve onu zayi et
tiği yolundaki iddialarının mahkemece kuvvetle muhtemel gö
rülmesi lâzımdır.
Kupon varakası veya talonu bulunan bir senet hâmilinin
elinden yalnız kupon varakası veya talonu çıkmış olursa talebin
haklı olduğunıfh ispatı için esas senedin ibrazı yeter.
MADDE 574.
Dilekçe sahibinin talebi üzerine mahkeme
senedin borçlusunu; hilâfına hareket ettiği takdirde iki defa
ödemek mecburiyetinde kalacağını ihtar ederek bedelini öde
mekten meneder.
Bir kupon varakasının iptaline karar vermek lâzımgeldiği
takdirde vâdeleri dâva sırasında hulul eden münferit kuponlar
hakkında faiz kuponlarının iptaline mütedair hükümler tatbik
olunur.
MADDE 575.
Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi
bulunmuş ve onu zayi etmiş olduğuna dair verdiği izahatın doğruluğunu kuvvetle muhtemel görürse, belli olmıyan hâmili ilân
yoliyle senedi muayyen bir müddet içinde ibraz etmeye davet ve
aksi takdirde senedin iptaline karar verileceğini ihtar eder.
Müddetin en az altı ay olarak tesbiti lâzımdır; bu müddet ilk
ilân gününden itibaren işlemeye başlar.
MADDE 576. — Senedi ibraz hususundaki ilânm 37 nci maddede yazılı gazetede üç kerre yapılması lâzımdır.
Mahkeme lüzum gördüğü takdirde ayrıca münasip göreceği
diğer şekillerde de ilânlar yapılmasına karar verebilir.
MADDE 577.
iptali istenen senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin iadesi hususunda dâva açması için
—

—

—

SaMfo; 14899

2. Ödeme yasağı.

3. İlân île davet,
müracaat müddeti.

A Hân şekli.

Hükümleri.
a) Senedin ib5.

r a z t

bir mehil tâyin eder.

halinde.

Dilekçe sahibi bu mehil içinde dâva açmazsa, mahkeme, se
nedi geriverir ve ödeme yasağmı kaldırır.
MADDE 578.
Senet tâyin olunan mehil içinde ibraz edil- b) Senedin ibraz
mezse, mahkeme, senedin iptaline karar verir veya lüzum görür- edilmemesi
se başka tedbirler de ittihaz edebilir.
halinde.
Hâmile yazılı bir senedin iptali hakkındaki karar, derhal 37
nci maddede anılan gazete ile ve mahkeme lüzum görürse başka
vasıtalarla da ilân edilir.
iptal kararı üzerine dilekçe sahibi, masrafı kendisine aidolmak üzere yeni bir senet ihdasını veya muaccel borcun ifasını
istemek hakkını haizdir.
MADDE 579.
Münferit kuponların zıyaı halinde hak sa- II - Kuponlarda
hibinin talebi üzerine, mahkeme, bedelin vâdesinde ve eğer vâde esasen hulul etmiş bulunursa derhal mahkemeye yatırılması
na karar verir.
Üç yıl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi müracaat etmemiş
olur ve vâdenin hululünden itibaren üç yıl geçmiş olursa mah
keme karariyle bedel dilekçe sahibine, verilir.
MADDE 580.
Banknot ve büyük miktarda çıkarılıp gö- m - Banknotlarda
rüldüğünde ödenmesi gereken ve para yerine ödeme vasıtası olabuna benzer
rak kullanılan ve muayyen bedelleri yazılı olan diğer hâmile kâğıtlarda usul.
yazılı senetlerin iptaline karar verilemez.
Devlet tarafmdan çıkarılmış olan tahviller hakkındaki hu
susi hükümler mahfuzdur.
MADDE 581. — Hâmile yazılı olan ipotekli borç senediyle D) İpotekli borç
irat senedi hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur.
senedi ve irat
—

—

Mswî

—

v e

senedi.

Dördüncü Fasıl

Kambiyo senetleri
MADDE 582.
Akit ile borçlanmaya ehil olan kimse ; poliçe, çek ve bono ile borçlanmaya da ehildir.
—

Borçlanma
ehliyeti

SaMf»; 14900
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BİRİNCİ KISIM
Poliçe
Birinci Ayırım

Poliçenin keşidesi ve §ekli
A) Şekü.
MADDE 583. — Poliçe :
I- Unsurları.
1. Senet metninde «Poliçe» kelimesini ve eğer senet türkı. Umumi olarak, çeden başka bir dille yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak

2. Unsurların
bulunmaması.

II- Münferit

kullanılan kelimeyi;
2. Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve
şartsız havaleyi;
3. ödiyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadını;
4. Vâdeyi;
5. ödeme yerini;
6. Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soy
adını ;
7. Keşide tarihi ve yerini;
8. Keşidecinin imzasını;
ihtiva eder.
MADDE 584. — Yukarıki maddede yazılı hususlardan birini ihtiva etmiyen senet aşağıdaki fıkralarda yazık haller
dışında poliçe sayılmaz.
Vâdesi gösterilmiyen poliçenin görüldüğünde ödenmesi meş
rut sayılır.
Ayrıca tasrih edilmiş olmadıkça muhatabın soyadı yanın
da gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın
ikametgâhı sayılır.
Keşide yeri gösterilmiyen poliçe, keşidecinin soyadı yanında
gösterilen yerde keşide edilmiş sayılır.
MADDE 585. — Poliçe bizzat
keşidecinin emrine yazılı
olabileceği gibi bizzat keşideci üzerine veya bir üçüncü şahıs
hesabına da keşide edilebilir.

unsurlar.
ı. Keşidecinin
aynı zamanda mu
hatap veya emrine
ödenecek kimse
olması.

2. Adresli ve
MADDE 586. — Poliçenin üçüncü şahsın ikametgâhında
ikametgâhlı
ödenmesi şart koşulabilir.
poliçe.
Bu üçüncü şahsın ikametgâhı muhatabın ikametgâhının bu

lunduğu yerde (adresli poliçe) veya başka bir yerde (ikamet
gâhlı poliçe) bulunabilir.
3. Faiz şartı.
MADDE 587. — Görüldüğünde veya görüldüğünden mu
ayyen bir müddet sonra ödenmesi şart kılman bir poliçeye ke
şideci tarafmdan faiz şartı dercolunabilir. Bütün diğer poliçe
lerde böyle bir faiz şartı yazılmamış sayılır.
Faiz miktarmm poliçede gösterilmesi lâzımdır; gösterilme
miş ise faiz şartı yazılmamış sayılır.
Başka bir gün zikredilmemişse faiz, poliçenin keşide günün
den itibaren işler.
4. Poliçe tutarı, MADDE 588. — Poliçe bedeli hem yazı ve hem de rakamla
nm muhtelif şekil- gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile göslerde gösterilmesi, terilen bedele itibar olunur.
Poliçe bedeli yalnız yazı ile veya yalnız rakamla mütaaddit
defalar gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa
en az olan bedel muteber sayılır.
B) İmza edenleMADDE 589. — Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olrin mesuliyeti. mıyan kimselerin imzasını, sahte imzaları, mevhum şahısların
I-Muteber olmı- imzalarını yahut imzalıyan veya namlarına imzalanmış olan şa
yan imzaların
hışlan her hangi bir sebep dolayısiyle ilzam etmiyen imzaları
bulunması.
taşırsa, diğer imzaların sıhhatine bu yüzden halel gelmez.
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MADDE 590. — Temsile salâhiyeti olmadığı halde bir şahsm temsilcisi sıfatiyle bir poliçeye imzasmı koyan kimse, o poliçeden dolayı bizzat mesul olur ve poliçeyi ödediği takdirde tem
sil olunanm haiz olabileceği haklara sahibolur. Salâhiyetini
aşan temsilci için dahi hüküm böyledir.
MADDE 591.
Keşideci, poliçenin kabul edilmemesinden
ve ödenmemesinden dolayı mesuldür. Keşidecmin kabul edilmeme halindeki mesuliyetten kendini muaf tutması caiz ise de
ödenmeme halindeki mesuliyetten m u a f olduğunu gösteren ka
yıtlar yazılmamış sayılır.
MADDE 592.
Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki anlaşmalara aykırı bir şe
kilde doldurulursa bu anlaşmalara riayet edilmemiş olması key
fiyeti, hâmile karşı ileri sürülemez; meğer ki hâmil poliçeyi
kötü niyetle iktisabetmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır
bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun.
—

—

Sahife: 14901

II - Salâhiyet 61maksızm imza.

III - Keşidecinin
mesuliyeti.

IV-Açık poliçe.

İkinci Ayırım

Ciro

MADDE 593.
Her poliçe, sarahaten, emre yazılı olmasa A) Poliçenin dev
dahi, ciro ve teslim yolu ile devroluuabilir.
redilebilmesi.
Keşideci poliçeye : «Emre yazılı değildir.» kelimelerini veya
aynı mânayı ifade eden bir kaydı dercetmişse, poliçe ancak
alacağın temliki yolu ile devroluuabilir ve bu devir alacağın
temlikinin hukuki neticelerini doğurur.
Ciro, poliçeyi kabul etmiş olsun veya olmasın muhataba,
keşideciye veya poliçe ile borç altına girmiş olanlardan her
hangi birine de yapılabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro
edebilirler.
MADDE 594. — Cironun kayıtsız ve şartsız olması lâzım%) Ciro.
dır. Cironun tâbi tutulduğu her şart yazılmamış addolunur.
I - Kayıtsız, şartsız
Kısmi ciro bâtıldır.
olması.
Hâmiline ciro beyaz ciro hükmündedir.
MADDE 595.
Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve II - Cironun şekli.
«alonj» denilen bir kâğıt üzerine yazılması ve ciranta tarafın
dan imzalanması lâzımdır.
Lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesiue lüzum
olmadığı gibi ciro, cirantanın sadece imzasmdan bile ibaret
olabilir. Bu şekildeki cirolara «beyaz ciro» denilir. Bunun
muteber olması için cironun poliçenin arkasına veya alonj üze
rine yazılması lâzımdır.
MADDE 596.
Ciro ve teslim neticesinde poliçeden doğan
IH - Cironun
bütün haklar devredilmiş olur.
hükümleri.
Ciro beyaz ciro ise hâmil: ,
i- Ndkü vazifesi.
1. Ciroyu kendi namına veya diğer bir şahıs namma doldu
rabilir;
2. Poliçeyi yeniden beyaz olarak yahut diğer muayyen
bir şahsa tekrar ciro edebilir;
3. Beyaz ciroyu doldurmaksızm ve poliçeyi tekrar ciro et
meksizin poliçeyi başka bir kimseye verebilir.
MADDE 597. — Aksine şart bulunmadıkça ciranta poliçe<2. Teminat
nin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden mesuldür.
vazifesi.
Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu
halde, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kimselere
karşı mesul olmaz.
MADDE 598. — Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son 3. Hak sahipliğiciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağ- »* ispat vazifesi.
Iı cirolardan anlaşıldığı takdirde salahiyetli hâmil sayılır. Çi
zilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz
ciroyu diğer bir ciro takibederse son ciroyu imzalıyan kimse, po
liçeyi beyaz ciro ile iktisabetmiş sayılır.
—

—

—

Safaifc: 14902
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Poliçe her hangi bir surette hâmilin elinden çıkmış bulunur
sa yukarıki fıkrada yazılı hükümlere göre hakkı anlaşılan yeni
hâmil, ancak poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiş olduğu veya ik
tisabında ağır bir kusur bulunduğu takdirde o poliçeyi gerivermekle mükelleftir.
IV-Defiler.
MADDE 599. — Poliçeden dolayı kendisine müracaat olu
nan kimse keşideci veya önceki hâmillerden biriyle kendi arasm
da doğrudan doğruya mevcudolan münasebetlere dayanan defi
leri müracaatta bulunan hâmile karşı ileri süremez; meğer ki,
hâmil, poliçeyi iktisabederken bile bile borçlunun zararına ha
reket etmiş olsun.
Alacağm temliki yoliyle yapılan devirlere ait hükümler mah
fuzdur.
V - Cironun huşuMADDE 600.
Ciro «Bedeli tahsil içindir.» «Kabız içinsi çe§itleri.
dir», «Vekâleten» ibaresini veya sadece tevkili ifade eden diğer
l. Tahsil için
her hangi bir kaydı ihtiva ederse hâmil, poliçeden doğan bütün
ciro.
hakları kullanabilir; fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu şeklin
de tekrar ciro edebilir.
Poliçeden mesul olanlar bu halde ancak cirantaya karşı ile
ri sürebilecekleri defileri hâmile karşı dermeyan edebilirler.
Tahsil için verilen ciroda mündemiç bulunan salâhiyet, bu
salâhiyeti verenin ölümü ile sona ermiyeceği gibi onun medeni
hakları kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz.
2. Rehin cirosu.
MADDE 601.
Ciro, «Bedeli teminattır», «Bedeli rehin
dir» ibarelerini yahut terhini ifade eden diğer her hangi bir kay
dı ihtiva ederse, hâmil poliçeden doğan bütün hakları kullana
bilir; fakat kendisi tarafmdan yapılan bir ciro ancak tahsil ci
rosu hükmündedir.
Poliçeden mesul olanlar, kendileriyle ciranta arasmda doğ
rudan doğruya mevcudolan münasebetlere dayanan defileri hâ
mile karşı ileri süremezler; meğer ki, hâmil poliçeyi iktisabeder
ken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun.
3. Vâdeden sonMADDE 602.
Vâdenin geçmesinden sonra yapılan ciro,
raki ciro.
vâdeden önce yapılan bir cironun hükümlerini doğurur; şu ka
dar ki, ödenmeme protestosundan yahut bu protestonun tanzi
mi için muayyen olan müddetin geçmesinden sonra yapılan ci
ro ancak alacağın temliki hükümlerini meydana getirir.
Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun tan
zimi için muayyen olan müddetin geçmesinden önce yapılmış
sayılır.
—

—

—

Üçüncü Ayırım

Kabul ve aval
A) Kabule arz.
MADDE 603. — Poliçe vâdenin hululüne kadar hâmil veya
I-Kaide.
poliçeyi elinde tutan herkes tarafından muhatabm ikametgâhın

da onun kabulüne arz olunabilir.
II - Kabule arz
MADDE 604. — Keşideci, bir müddet tâyin etmek veya etşartı ve yasağı, memek suretiyle poliçenin kabule arz edilmesini şart koşabilir.

Keşideci, üçüncü bir şahsın ikametgâhında veya muhatabın
ikametgâhmdan başka bir yerde yahut görüldükten muayyen
bir müddet sonra ödenmesi gereken poliçeler haricolmak üzere,
poliçenin kabule arzını menettiğini poliçeye yazabilir.
Keza keşideci, poliçenin muayyen bir tarihten önce kabule
arz edilmemesini de şart kılabilir.
Keşideci poliçenin kabule arzını menetmiş olmadıkça her
ciranta, bir müddet tâyin etmek veya. etmemek suretiyle, poliçe
nin kabule arzını şart koşabilir.
III - Görüldükten
MADDE 605.
Görüldükten muayyen bir müddet sonra
muayyen bir müd- ödenmesi şart kılman poliçelerin, keşide gününden itibaren bir
det sonra ödenme- y_ı jç Je kabule arz edilmesi lâzımdır.
si gereken poliçeKeşideci bu müddeti kısaltabileceği gibi daha uzun bir müdUrde.
&et <j ş t koşabilir.
Cirantalar kabule arz müddetlerini kısaltabilirler.
—
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M A D D E 606. — Muhatap, poliçenin kendisine arz edildiği IV - Bir daha kagünü takibedcn günde bir daha ibrazını istiyebilir. İlgililer bu
bule an.
talebin yerine getirilmediğini, ancak bu talep protestoya dercedildiği takdirde ileri sürebilirler.
Hâmil, kabule ax» edilen poliçeyi muhatabın elin* vermeye
mecbur değildir.
MADDE 607. — Kabul beyanı poliçe üzerine yazılır ve «KaB) Kabul.
bul edilmiştir» tabiriyle veya buna muadil başka bir ibare ile
I-Şekli.
ifade ve muhatap tarafmdan imza edilir. Muhatabın poliçenin
Umumi olarak.
yüz tarafına yalnız imzasını koyması, kabul hükmündedir.
Poliçenin görül dükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi
şart edilmiş olduğu veya hususi bir şart gereğince muayyen bir
müddet içinde kabule arz edilmesi lâzımgeldiği takdirde, hâmil
ibraz günü tarihinin atılmasını istemedikçe kabul hangi gün
vukubulmuşsa o günün tarihi atılır. Tarih atılmamış olduğu tak
dirde hâmil cirantalarla keşideciye karşı müracaat haklarını
muhafaza edebilmek için bu eksikliği vaktinde tanzim edil e c e :
bir protesto ile tesbit ettirmeye mecburdur.
MADDE 608.
Kabul, kayıtsız, şartsız olmalıdır; fakat
3. Kabulün
muhatap kabulü poliçe bedelinin bir kısmına hasredebilir.
tahdidi.
Kabul şerhi bundan başka noktalarda poliçe münderecatmdan farklı olursa, poliçe kabul edilmemiş sayılır. Bununla be
raber kabulü yapan, kabulündeki şartlar dairesinde mesuldür.
MADDE 609.
Keşideci poliçede, ödiyecek üçüncü bir şah
3. Adresli ve
sı göstermeksizin, muhatabın ikametgâhından başka bir yeri ikametgâhlı poliçe.
ödeme yeri olarak göstermişse muhatap kabul şerhinde bir
üçüncü şahsı gösterebilir. Aksi takdirde muhatap, ödeme yerin
de poliçeyi bizzat ödemeyi taahhüdetmiş sayılır.
Eğer poliçenin bizzat muhatabın ikametgâhında ödenmesi
şart kılmmışsa, muhatap, kabul şerhinde ödemenin yapılaca
ğı yer olmak üzere ödeme yerinde bulunan bir adresi göstere
bilir.
MADDE 610. — Muhatap, poliçeyi kabul etmekle bedelini
II-Hükümleri.
vâdesinde ödemeyi taahhüdetmiş olur.
.
Umumi olarak.
ödemeden imtina halinde hâmil, keşideci dahi olsa poliçe
den dolayı 637 ve 638 nci maddeler gereğince istenebilecek şey
lerin hepsini kabul edenden doğrudan doğruya talep hakkını
haizdir.
MADDE 611. — Muhatap, poliçe üzerindeki, kabul şerhini 3. Kabul serhipoliçeyi geri vermeden önce çizmiş olursa kabulden imtina et»»» çizilmesi.
miş sayılır. Aksi sabit oluncaya kadar kabul şerhi, poliçenin
geri verilmesinden önce çizilmiş addolunur.
Bununla beraber muhatap hâmile yahut poliçede imzası bu
lunan bir kimseye, poliçeyi kabul ettiğini yazı ile bildirmiş olur
sa bunlara karşı kabul beyanı dairesinde mesul olur.
MADDE 612.
Poliçedeki bedelin ödenmesi, aval suretiyle
C) val.
tamamen veya kısmen temin olunabilir.
I - -Aval verenler.
Bu teminat, üçüncü bir şahıs yahut poliçede zaten imzası
bulunan bir kimse tarafmdan da verilebilir.
MADDE 613.
Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yaII-Şekil.
zıhr.
Ayal «aval içindir» tâbiri ile veya buna muadil diğer her
hangi bir ibare ile ifade ve avali veren kimse tarafmdan imza
edilir.
Muhatap veya keşidecinin imzaları müstesna olmak üzere po
liçenin yüzüne konan her imza, aval şerhi sayılır.
Kimin için verildiği aval şerhinde açıklanmak lâzımdır;
açıklanmadığı takdirde aval, keşideci için verilmiş sayılır.
MADDE 614.
Aval veren kimse, kimin için taahhüt altı- III - Hükümler.
na girmişse tıpkı onun gibi mesul olur.
1

—

—

—

—

—
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Aval veren kimsenin temin ettiği borç, şekle ait noksandan
başka bir sebepten dolayı batıl olsa dahi aval verenin taahhüdü
muteberdir.
Aval veren kimse, poliçe bedelini ödediği takdirde poliçe
den dolayı lehine taahhüt altına girmiş olduğu kimseye ve ona
karşı poliçe gereğince mesul olan kimselere karşı poliçeden do
ğan hakları iktisabeder.
Dördüncü Ayırım

ödeme
A) Vâde.
MADDE 615. — Bir poliçe :
1 - Vâdenin tesbiti.
l . Görüldüğünde;
1. umumi olarak.
2. Görüldükten muayyen bir müddet sonra -,

3. Keşide gününden muayyen bir müddet sonra;
4. Muayyen bir günde;
ödenmek üzere keşide olunabilir.
Vâdesi başka şekilde yazılan veya birbirini takibeden vâde
leri gösteren poliçeler batıldır.
2. Görüldüğünde
MADDE 616. — Görüldüğünde ödenmek üzere keşide oluödenecek poliçe. an poliçe ibrazında ödenir. Böyle bir poliçenin keşide günün
den itibaren bir yıl içinde ödenmesi için ibrazı lâzımdır. Ke
şideci bu müddeti kısaltabileceği gibi daha uzun bir müddet
dahi tesbit edebilir. İbraz müddetleri cirantalar tarafından kisaltılabilir.
Keşideci, görüldüğünde ödenecek bir poliçenin muayyen
bir günden önce ödenmek üzere ibraz edilmiyeceği hakkında
şart koyabilir. Bu takdirde ibraz müddeti o tarihten başlar.
3. Görüldükten
MADDE 617.
Görüldükten muayyen bir müddet sonra
muayyen bir müd- ödenecek bir poliçenin vâdesi, kabul şerhinde yazık tarihe veya
det sonra ödenecek protesto tarihine göre tâyin olunur.
poliçe.
Kabul şerhinde tarih gösterilmemiş ve protesto da çekilme
miş olursa poliçe, kabul eden hakkında, kabule ibraz için der
piş edilen müddetin son günü kabul edilmiş sayılır.
II - Müddetlerin
MADDE 618.
Keşide gününden veya .görüldükten bir vehesabt.
ya birkaç ay sonra ödenmek üzere keşide edilen bir poliçenin
i. Umumi olarak, vâdesi, ödemenin yapılması gereken ayın mukabil gününde
gelmiş olur. Mukabil gün bulunmadığı takdirde vâde o ayın
son günü gelmiş olur.
Bir poliçe, keşide gününden veya görüldükten bir buçuk ay
veya birkaç ay ve yarım ay sonra ödenmek üzere keşide olun
duğu takdirde, ilk önce tam aylar hesabedilir.
Eğer vâde olarak bir aym başı, ortası veya sonu tesbit edil
mişse bu tâbirlerden aym birinci, on beşinci ve sonuncu gün
leri anlaşılır.
«Sekiz gün» veya «on beş gün» tâbirlerinden bir veya iki
hafta değil hakiki olarak sekiz veya on beş günlük bir müddet
anlaşılır.
«Yarım ay» tâbiri on beş günlük bir müddeti gösterir.
2. Takvimlerin
MADDE 619.
Muayyen bir günde ödenecek bir poliçenin
çatışması.
keşide yeri ile ödeme yeri arasında takvim farkı olduğu tak
dirde vâde, ödeme yerinin takvimine göre tesbit edilmiş sayılır.
Takvimleri farklı olan iki yer arasında keşide edilen bir
poliçe keşide gününden muayyen bir müddet sonra ödenmek
üzere keşide edildiği takdirde keşide günü ödeme yerindeki,
takvimin mukabil gününe irca olunmak suretiyle vâde hesab
edilir.
Poliçelerin ibraz müddetlerinin hesabı hususunda da yuka
rıki fıkralar hükümleri tatbik olunur.
Poliçedeki bir kayıt veya poliçenin diğer münderecatmdan,.
maksadın başka olduğu anlaşılırsa bu madde hükümleri tatbik
olunmaz.
n

—

—
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MADDE 620.
Muayyen bir günde veya keşide gününden
B) Ödeme.
yahut görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek bir
I - îbraz.
poliçenin hâmili, poliçeyi ödeme gününde veya onu takibeden
iki iş günü içinde ödenmek üzere ibraza mecburdur.
Poliçenin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine
•geçer.
MADDE 621.
Muhatap poliçeyi öderken hâmil tarafın- II-Makbuz istedan bir ibra şerhi yazılarak poliçenin kendisine verilmesini ismek hakkı.
teyebilir.
Hâmil kısmi ödemeyi reddedemez.
Kısmi ödeme halinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine
işaret edilmesini ve kendisine bir makbuz verilmesini isteyebi
lir.
MADDE 622.
Hâmil, vâdeden önce poliçe bedelini alma- III-Vâdeden ön
ya zorlanamaz.
vâdesinde
Vâdeden önce ödeyen muhatap, bu yüzden doğacak mesuliödeme.
yeti kendisi üzerine almış olur.
Hile veya ağır bir kusuru bulunmadıkça poliçeyi vâdesin
de ödeyen kimse borcundan kurtulmuş olur. ödeyen kimse,
cirolar arasında muntazam bir teselsülün mevcudolüp olmadı
ğım incelemiye mecbur ise de cirantaların imzalarının sıhha
tini araştırmaya mecbur değildir.
MADDE 623.
Poliçenin ödeme yerinde rayici olmıyan IV -Yabancı membir para ile ödeneceği şart koşulduğu takdirde, bedeli, vâde gü- leket parasiyle
nündeki kıymetine göre o memleket parasiyle ödenebilir. Borçödeme.
lu ödemede geciktiği takdirde hâmil poliçe bedelinin dilerse vâ
de günündeki dilerse ödeme günündeki rayice göre memleket
parasiyle ödenmesini istiyebilir.
Kanuni rayici olmıyan paranın kıymeti, ödeme yerindeki ti
cari teamüllere göre tâyin olunur. Bununla beraber keşideci
ödenecek paranın poliçede yazılı muayyen bir rayice göre hesabedilmesini şart edebilir.
Keşideci ödemenin muayyen bir para ile yapılması lüzu
munu şart koşmuş ise (aynen ödeme şartı) ilk iki fıkranın hü
kümleri tatbik olunmaz.
Poliçe bedeli, keşide ve ödeme yeri olan memleketlerde ay
nı adı taşıyan ve fakat kıymetleri birbirinden farklı olan para
ile gösterildiği takdirde ödeme yerindeki para kasdedilmiş sa
yılır.
MADDE 624. — Bir poliçe 620 nci maddede tâyin edilen
V - Tevdi.
müddet zarfmda ödeme için ibraz edilmediği takdirde borçlu
masraf ve hasar hâmile aidolmak üzere poliçenin bedelini note
re tevdi edebilir.
—

—

—
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Beşinci Ayırım

Kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları

MADDE 625. — Hâmil, vâdenin hululünde poliçe ödenme- A) Müracaat
misse, cirantalara, keşideciye ve poliçe dolayısiyle taahhüt altıhakkı.
na girmiş olan diğer kimselere karşı müracaat hakkını kulla- I - Umumi olarak.
nabilir.
Hâmil :
1. Kabulden tamamen veya kısmen imtina edilmiş;
2. Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap iflâs et
miş veya sadece ödemelerini tatil etmiş yahut aleyhindeki her
hangi bir icra takibi semeresiz kalmış;
3. Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin keşidecisi
iflâs etmiş;
bulunursa vâdenin hululünden önce de aynı müracaat Jıakkmı
haizdir.

Sahjfe: 14906
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II-Protesto.
l. Müddetler ve
şartları.

2. Şekli.
a) Noterlikçe
tanzimi.
b) îçmdeküer.
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MADDE 626. — Kabulden veya ödemeden imtina, kabul etmeme veya ödememe protestosu denilen resmî bir vesika ile
tesbiti mecburidir.
Kabul etmeme protestosunun, kabule arz için muayyen olan
müddet içinde çekilmesi lâzımdır. Şayet 606 nci maddenin birin
ci -fıkrasında gösterilen halde poliçenin ilk arzı vâdenin son
gününde vukua gelmiş i»e protesto o günün ertesi günü dahi
çekilebilir.
Muayyen bir günde veya keşide gününden veya görüldük
ten muayyen bir müddet sonra ödenmesi şartmı havi bir po
liçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme günü
nü takibeden iki iş günü içinde çekilmesi lâzımdır. Görüldü
ğünde ödenmesi şart olan bir poliçeden dolayı çekilecek ödeme
me protestosu yukarıki fıkrada kabul etmeme protestosu için
gösterilen müddetler içinde çekilir.
Kabul etmeme protestosu çekilmiş olması halinde ödeme
için poliçeyi ibraz etmeye lüzum olmadığı gibi ödememe pro
testosu çekmeye de ihtiyaç yoktur.
Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap ödemelerini ta
til etmiş veya aleyhindeki her hangi bir icra takibi semeresiz
kalmış ise, hâmil müracaat haklarını ancak poliçenin ödenmesi
için muhataba ibrazından ve protestonun çekilmesinden sonra
kullanabilir.
Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın muhatap veya kabul
için arz edilmesi menedilen bir poliçenin keşideeisi iflâs etmişse
iflâs ilâmının ibrazı, müracaat hakkının kuPamhnası için kâ
fidir.
MADDE 627.
Protestonun aşağıdaki maddede bildirilen
şekil ve surette noterlikçe tanzimi lâzımdır.
—

MADDE 628. Protesto :
1. Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kimse
lerin ad ve soyadlarını veya ticaret unvanlarını;
2. Kendisine protesto çekilen kimsenin, poliçeden doğan ta
ahhüdünü yerine getirmeye davet edildiği halde taahhüdünü
yerine getirmemiş veya kendisi bulunamamış yahut ticaret ye
rinin veya meskeninin tesbit edilememiş olduğuna dair bir şerhi;
3. Sözü geçen davetin yapıldığı veya davet teşebbüsünün
akim kaldığı yer ve güne ait bir şerhi;
4. Protestoyu tanzim eden noterin imzasını ihtiva eder.
Kısmi ödeme, protestoda zikredilir.
Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiş olan muhatap,
poliçenin ertesi günü tekrar ibrazım istemiş ise bu keyfiyet de
protestoya yazılır.
c) Protesto
MADDE 629.
Protesto ayn bir varaka halinde tanzim
vardkasi.
edilerek poliçeye bağlanır.
Eğer protesto, aym bir poliçenin mütaaddit nüshaları veya
poliçenin aslı ile bir sureti ibraz edilerek tanzim edilmiş ise pro
testoyu bu nüshalardan birisine veya asıl senede bağlamak kâ
fidir.
Diğer nüshalara veya surete, protestonun kalan nüshalardan
birine veya poliçenin aslına bağlanmış bulunduğu kaydolunur.
d) Kısmi kabul
MADDE 630.
Kabul, poliçedeki bedelin bir kısmına munhatinde.
kasır bulunupta bu yüzden protesto tanzim edilirse poliçenin bir
sureti çıkarılarak protesto bu suret üzerine yazılır.
e) Birden fazla
MADDE 631.
Bir poliçeyi kabul ve tediye edecek birden
kimseler aleyhine çok borçluların hepsi için, tek protesto varakası tanzim oluna—

—

—

—

tanzim edilen

bilir.

protesto.
5. Saklama müMADDE 082.
Protestoyu tenzîm eden noter poliçenin bir
kdlefiyeti. rniTetkri protesto mrnto
btrnTttnraManmktaTnüMeftir.
—
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MADDE 633. — Noter tarafından imza edilen protesto ka- 4. Sakat protesto.
mma uygun olarak tanzim edilmediği veya içindeki kayıtlar
yanlış olduğu takdirde dahi muteberdir.
Noter hakkmdaki inzibati hükümler mahfuzdur.
MADDE 634. — Keşideci veya ciranta yahut aval veren kim- 5. Protestodan
se, senet üzerine «Masrafsız iade», «protestosuz» şartlarını ve- muafiyet.
ya bunlara muadil diğer her hangi bir ibareyi yazarak imzala
mak suretiyle, hâmili müracaat hakkını kullanmak için kabul
etmeme veya ödememe protestosu keşidesinden muaf tutabilir.
Bu şart, hâmili, poliçeyi vaktinde ibraz etmek ve gereken ih
barları yapmak mükellefiyetlerinden vareste kılmaz. Müddetle
re riayet olunmadığını ispat mükellefiyeti, bunu hâmile karşı
iddia eden şahsa düşer.
Bu şart poliçeye keşideci tarafından yazılmış ise, poliçeden
dolayı taahhüt altma girmiş olanların hepsine karşı hüküm ifa
de eder; bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafından yazıl
dığı takdirde hükmü yalnız ona münhasır kalır. Keşideci tara
fmdan yazılan şarta rağmen hâmil yine protesto çekerse mas
raflar kendisine aidolur.
Şart bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafmdan kon
duğu takdirde bu şarta lağmen çekilmiş olan bir protestonun
gerektirdiği masrafları, poliçeden dolayı taahhüt altma giren
lerin hepsi tazmin ile mükelleftirler.
MADDE 635.
Hâmil, protesto gününü yahut eğer poliçe- 1U-İhlar mecde «Masrafsız iade şartı» mevcut ise ibrazı gününü takibeden
buriyetl
dört iş günü içinde, kabul veya ödemeden imtina keyfiyetlerini
kendi cirantasına te keşideciye ihbar etmeye mecburdur.
Her ciranta aldığı ihbarı bunları aldığı günü takibeden iki
iş günü içinde önceki ihbarları yapan kimselerin ad soyadı ve
adreslerini de göstermek suretiyle kendi cirantasına bildirmeye
mecburdur. Keşideciye varmcaya kadar bu minval üzere mua
mele edilir. Müddetler önceki ihbarın almdığı tarihten itibaren
cereyana başlar.
Poliçede imzası bulunan bir kimseye yukarıki fıkra gere
ğince ihbarda bulunulduğu takdirde, kendisine aval veren kim
seye de aynı müddet içinde bu ihbarın yapılması lâzımdır.
Bir ciranta adresini hiç yazmamış yahut okunması mümkün
olmıyacak surette yazmış ise ihbarm ondan önceki cirantaya teb
liği kâfidir.
ihbarı yapacak olan kimse bunu noter marifetiyle veya sa
dece poliçenin iadesi suretiyle yapabilir.
ihbarı yapmakla mükellef olan kimse bunu muayyen müd
det içinde yaptığını isabet etmek mecburiyetindedir.
Yukarda gösterilen müddet içinde ihbarname göndermiyen
kimse müracaat hakkını kaybetmezse de ihmalinden doğan za
rar ve ziyandan mesul olur. Ancak bu zarar ve ziyan miktarı
poliçe bedelini aşamaz.
MADDE 636.
Bir poliçeyi keşide, kabul, ciro eden veya
IV-Teselsül.
o poliçeye aval veren kimseler hâmile karşı, müteselsil borçlu
sıfatiyle mesuldürler.
Hâmil bunlarm borçlanmadaki sıraları ile bağlı olmaksızın
her birine veya bunlardan bâzılarına yahut hepsine birden
müracaat edebilir.
Poliçeden dolayı taahhüt altına girmiş olup da poliçeyi öde
miş bulunan herkes aym hakkı İmllanabilir.
Hâmil, borçlulardan yalnız birine müracaat etmekle, diğer
borçlularla ilk önce müracaat ettiği borçludan sonra gelenle
re karşı haklarını kaybetmez.
MADDE 637.
Hâmil müracaat yoliyli :
V - Müracaat hak1. Poliçenin kabul edilmeınif reya Menuromiş olan. bedeli- fctmn jömtBö.
vu TQ Bğer $HTt. TuİurrraşsTi îSleuılg
firiği
*• Hâmilin lakh.
—

—

—
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2. Vâdenin gelmesinden itibaren işliyecek yüzde on hesa
biyle faizi;
3. Protestonun ve hâmil tarafından tebliğ olunan ihbar
namelerinin masraflariyle diğer masrafları;
4. Poliçe bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komüsyon
ücretini;
istiyebilir.
Eğer müracaat hakkı vâdenin hululünden önce kullanılır
sa poliçe bedelinden bir iskonto yapılır. Bu iskonto müracaat
tarihinde hâmilin ikametgâhında cari olan resmî iskonto had
di üzerinden hesabedilir.
2.. Ödeyen kimMADDE 638. — Poliçe bedelini ödemiş olan kimse kendisenin hakkı.
sinden önce gelen borçlulardan :
1. ödemiş olduğu meblâğın tamammı;
2. ödeme tarihinden itibaren bu meblâğın yüzde on hesa
biyle faizini;
3. Yaptığı masrafları;
4. Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere^ komüsyon
ücretini;
istiyebilir.
VI- Makbm.
MADDE 639. — Kendisine müracaat edilen veya edilmesi
i. Umumi olarak, mümkün olan borçlu, müracaat mevzuu olan bedeli ödeyince,
poliçe ve protesto varakasının ayrıca doldurulacak bir mak
buz ile birlikte kendisine verilmesini istemek hakkını haizdir.
Poliçeyi ödemiş olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendi
sinden sonra gelen borçluların cirolarmı çizebilir.
2. Kısmi kabul
MADDE 640. — Poliçenin kısmen kabulünden sonra mürahalinde.
caat hakkının kullanılması halinde poliçe bedelinin kabul edil
miyen kısmını ödiyen kimse, ödemenin poliçe üzerine yazıl
masını ve kendisine bu hususta bir makbuz verilmesini istiye
bilir. Bundan başka, onun sonradan diğerlerine karşı müra
caat haklarını kullanabilmesi için, hâmil ona poliçenin ve pro
testonun tasdikli birer suretini vermeye mecburdur.
VII- Retret.
MADDE 641. — Müracaat hakkı olan herkes, poliçede aksi
ne şart bulunmadıkça kendisinden önce gelen borçlulardan biri
üzerine çekeceği ve bu kimsenin ikametgâhmda görüldüğü an
da ödenmesi şart olan ve «retret» denilen yeni bir poliçe vasıta
siyle rücuda bulunabilir.
Retret, 637 ve 638 nci maddelerde gösterilen paralardan baş
ka tellâllık ücretini ve retretin damga resmini rrltiva eder.
Retret hâmil tarafından keşide edilirse poliçe bedeli poli
çenin ödeneceği yerden önceki borçlunun ikametgâhı bulunan
yer üzerine keşide edilen ve görüldüğünde ödenmesi şart olan
bir poliçenin cari fiyatına göre tâyin olunur. Retret bir ciranta
tarafmdan keşide edilirse poliçe bedeli, retreti keşide eden kim
senin ikametgâhından önceki borçlunun ikametgâhı olan yer
üzerine keşide edilen ve görüldüğünde ödenmesi şart bulunan
bir poliçenin cari fiyatma göre tâyin olunur.
VIII - Müracaat
MADDE 642. — Hâmil; muayyen müddetleri içinde :
hakkmm düşmesi.
ı. Görüldüğünde veya görüldükten muayyen bir müddet
1. Umumi olarak, sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz ;
2. Kabul etmeme veya ödememe protestosunu keşide;
3. «Masrafsız iade olunacaktır.» şerhinin bulunması halin
de poliçeyi ödeme maksadiyle ibraz etmezse, kabul eden kimse
haricolmak üzere cirantalara, keşideciye ve diğer borçlulara
karşı haiz olduğu hakları kaybeder.
Kabul maksadiyle ibraz edilmesi için keşidecinin tâyin etti
ği müddete hâmil riayet etmezse, kabul ve ödemeden imtina se
bebiyle müracaatta bulunmak haklarmı kaybeder; meğer ki,
keşidecinin yalnız kabule ait mesuliyeti müstesna tutmak iste
diği şerhten anlaşılsın ;
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Ciroda ibraz için bir müddet şart kılınmışsa ancak ciranta
bu müddeti ileri sürebilir.
MADDE 643. — Kanunen muayyen olan müddetler içinde
2. Mücbir
poliçenin ibrazı veya protesto keşidesi bir- devletin mevzuatı ve- sebepler.
ya her hangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir mâni
yüzünden mümkün olmamışsa bu muameleler için muayyen olan
müddetler uzatılır.
Hâmil, mücbir sebepleri gecikmeksizin kendisinden önce ge
len borçluya ihbar etmeye ve bu ihbarı poliçeye yahut bir alonja işaretle beraber altına yer ve tarihi yazarak imzalamaya mec
burdur: diğer cihetler hakkmda 635 nci madde hükümleri tat
bik olunur.
Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hâmilin, po
liçeyi gecikmeksizin kabul veya ödeme maksadiyle ibraz ve ica
bında protesto keşide etmesi lâzımdır.
Mücbir sebepler vâdenin gelmesinden itibaren 30 günden
çok sürerse poliçenin ibrazına ve protesto çekmeye lüzum kal
maksızın müracaat hakkı kullanılabilir.
Görüldüğünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra
ödenmesi şart olan poliçeler hakkmda 30 günlük müddet, hâmi
lin kendisinden önce gelen borçluya mücbir sebebi ihbar ettiği
tarihten itibaren işler. Bu ihbar, ibraz müddetinin bitmesinden
önce de yapılabilir. Görüldükten muayyen bir müddet sonra
ödenmesi şartolan poliçelerde 30 günlük müddet, poliçede gös
terilen mehil bittikten sonra işlemeye başlar.
Hâmilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur
ettiği kimsenin sırf zatlarına ait olaylar mücbir sebeplerden sa
yılmaz.
MADDE 644. — Keşideci ve poliçeyi kabul etmiş olan muC) Sebepsiz
hatap, (Müruruzaman sebebiyle veya senede dayanan hakların
iktisap.
muhafazası için kanun hükmünce yapılması gerekli muamelele
rin ihmal edilmiş bulunması dolayısiyle poliçeden doğan borç
ları düşmüş olsa bile) hâmilin zararma ve sebepsiz olarak ikti
sabetmiş oldukları meblâğ nispetinde ona karşı borçlu kalır
lar.
Sebepsiz mal edinmeye dayanan dava, muhataba ikametgâh
lı bir poliçeyi ödeyecek olan kimseye ve keşideci poliçeyi başka
bir şahıs veya ticarethane hesabma çekmiş olduğu takdirde o
kimseye veya ticarethaneye karşı dahi açılabilir.
Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle
bir dâva açılamaz.
MADDE 645. — Keşideci hakkmda iflâs açılmasiyle beraber, T>) Poliçe karşıpoliçe karşılığının veya keşidecinin muhatap hesabma matlığının devri.
lubolarak geçirdiği diğer paraların geriverilmesi hususunda
keşidecinin muhataba karşı poliçe münasebetinden başka bir
hukuk münasebetinden dolayı haiz olduğu talep hakkı poliçe hâ
miline geçmiş olur.
Keşideci, karşılık münasebetinden dolayı haiz olduğu hak
larını devrettiğini poliçede beyan etmiş olursa sözü geçen hak
lar, poliçe hâmili kim ise ona aidolur.
Muhatap, iflâsın açıldığı ilân veya kendisine devir keyfi
yeti ihbar edildikten sonra yalnız poliçenin iadesi mukabilin
de usulü dairesinde hakkını ispat eden hâmile karşı ödemede
bulunabilir.
MADDE 646. — Keşideci ve cirantalardan veya aval veren- E) Araya girme.
lerden her biri, * poliçeyi lüzumu halinde kabul edecek veya
I <• Umumi
ödiyeeek olan bir kimseyi gösterebilir.
hükümler.
Poliçe, aşağıda yazılı şartlar altında, poliçe dolayısiyle ken
disine müracaat edilmesi mümkün olan her hangi bir borçlu için
araya giren bir kimse tarafmdan kabul edilebilir veya ödene
bilir.
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Muhatap da dâhil her üçüncü kişi veya - poliçeyi kabul eden
kimse haricohnak üzere - poliçeden dolayı zaten borçlu olan
herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini ödiyebilir.
Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kim
se, lehine araya girdiği borçluya keyfiyeti iki iş günü içinde
bildirmeye mecburdur. Bu müddete, riayet etmezse ihbarda buhmmamış olmasından doğan zarardan, poliçe bedelini aşmamak
üzere mesul olur.
II - Araya girme
MADDE 647. — Vâdenin gelmesinden önce hâmilin mürasuretiyle kabul. caat hakkını kullanabileceği bütün hallerde araya girme sure1. Şartlar, hâ- tiyle kabul caizdir; meğer ki, kabul için ibraz edilmesi menemilin durumu. dilen bir poliçe bahis mevzuu olsun.
Poliçeyi lüzumunda ödeme yerinde kabul edecek veya Ödiyecek olan bir kimse poliçede gösterilmiş olduğu takdirde, hâ
mil, o kimseye poliçeyi ibraz etmiş ve araya girme suretiyle ka
bulden imtina halinde imtina keyfiyetini bir protesto ile tesbit
ettirmiş olmadıkça, o kimseyi göstermiş olan şahsa ve o şahıstan
sonra gelen borçlulara karşı vâdenin hululünden önce müracaat
hakkını kullanamaz.
Diğer araya girme hallerinde hâmil, araya girme suretiyle
kabulü reddedebilir; şu kadar ki; buna muvafakat ederse, ara
ya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunulmuşsa ona ve bir
de ondan sonra gelen borçlulara karşı vâdenin hululünden önce
müracaat haklarını kullanamaz.
3- Şekü.
MADDE 648. — Araya girme suretiyle kabul keyfiyeti; po
liçe üzerine yazılır ve araya giren tarafından imza edilir. Ka
bul şerhinde kimin lehine araya girildiği gösterilir; gösterilme
miş ise kabul, keşideci lehine vukubulmuş sayılır.
3. Araya girme
MADDE 649. — Araya girme suretiyle kabul eden kimse,
suretiyle kabul hâmile ve kimin lehine araya girmişse ondan sonra gelen borçluedenin mesuliyeti, lara karşı tıpkı lehine araya girilen kimse gibi mesul olur.
Araya girme suretiyle kabule rağmen, lehine kabul vâki olan
kimse ile ondan önce gelen borçlular 637 nci maddede göste
rilen tutarı ödemek şartiyle hâmilden poliçenin ve varsa pro
testo varakasının ve bir makbuzun verilmesini istiyebilir.
III - Araya girme
MADDE 650. — Hâmilin vâdenin gelmesinde veya vâdenin
suretiyle ödeme, gelmesinden önce müracaat haklarını kullanabileceği bütün halı. Şartlan.
lerde araya girme suretiyle ödeme caizdir.
Araya girme suretiyle ödeme, lehine ödenecek kimsenin, öde
meye mecbur olduğu tutarın tamamına şâmil olur.
Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için
muayyen olan son günün ertesi günü yapılması lâzımdır.
2. Hâmilin ibraz
MADDE 651. — Poliçe, ikametgâhları ödeme yerinde bulumükellefiyeti.
nan kimseler tarafından araya girme suretiyle kabul edilmiş
veya ikametgâhları ödeme yerinde bulunan kimseler lüzumu
halinde ödemede bulunmak üzere tâyin edilmişler ise hâmil en
geç, ödememe protestosunun çekilmesi için muayyen olan müd
detin bittiği günün ertesi günü poliçeyi bütün bu kimselere ib
raz etmeye ve icabında araya girme suretiyle ödemeden imtina
edildiğinden dolayı protesto çekmeye mecburdur.
Protesto vaktinde çekilmemişse, lüzumu halinde ödiyecek
kimseyi göstermiş olan veya araya girme suretiyle lehine poliçe
kabul edilmiş bulunan kimse ile onlardan sonra gelen borçlular
mesuliyetten kurtulmuş olurlar.
3. Reddin
MADDE 652. — Araya girme suretiyle kendisine vâki ödeneticesi.
meyi reddeden hâmil, ödeme halinde borçtan kimler kurtulacak
idiyse onlara karşı müracaat haklarını kaybeder.
4. Makbuz.
MADDE 653. — Araya girme suretiyle ödeme vukuunda,
ödeme kimin için yapılmış ise o kimse gösterilmek suretiyle po-
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liçe üzerine makbuz mahiyetinde bir şerli yazılır. Kimin için
ödendiği gösterilmediği takdirde ödeme, keşideci için yapılmış
sayılır.
Poliçenin ve varsa protestonun, araya girmek suretiyle öde
mede bulunan kimseye verilmesi lâzımdır.
MADDE 654. — Araya girme suretiyle ödemede bulunan
kimse, lehine ödemede bulunduğu kimseye ve poliçeden dolayı
ona borçlu olan kimselere karşı poliçeden doğan hakları iktisabeder. Şu kadar ki, poliçeyi yeniden ciro edemez.
Lehine ödemede bulunulan kimseden sonra gelen borçlular
borçtan kurtulurlar.
Araya girme suretiyle ödemede bulunmak hususunda mütaaddit teklifler yapılmışsa bu tekliflerden hangisi borçlulardan
en çoğunu borçdan kurtaracaksa o tercih olunur. Ortada daha
iyi bir teklif bulunduğunu bildiği halde araya girme suretiyle
ödemede bulunan kimse, en iyi teklif tercih edilmiş olsaydı, kim
ler borçtan kurtulacak idiyseler onlara karşı müracaat haklarını
kaybeder.

Hakların devri,
araya girenlerin
birden fazla
olması hali.

5.

Altıncı ayırım

Poliçe nüshaları ve poliçe suretleri

MADDE 655. — Poliçe birbirinin aynı olmak üzere birden
fazla nüsha olarak keşide edilebilir.
Bu nüshalara teselsül eden sıra numaraları konulur. Numaralar metne yp^ılır. Aksi takdirde nüshaların her birine ayrı
bir poliçe nazariyle bakılır.
Tek nüsha olarak keşide edildiği kaydını ihtiva etmiyen bir
poliçenin hâmili, masrafları kendisine aidolmak üzere mütaaddit nüshalar verilmesini istiyebilir. Bu maksatla hâmil kendi
cirantasına başvurduğu takdirde, hâmilin cirantası ve daha ön
ceki cirantalar sıra ile birbirlerine ve ilk ciranta da keşideciye
başvurmaya mecburdurlar. Bundan başka cirantalar, yeni nüs
halar üzerine kendi cirolarını yeniden yazmaya mecburdurlar.
MADDE 656. — Poliçe nüshalarından biri üzerinde yapılacak ödemenin diğer nüshaları hükümsüz kılacağı kaydmı taşımasa bile nüshalardan biri üzerine yapılan ödeme, bütün nüs
halardan doğan hakları düşürür. Şu kadar ki, kabul şerhini ha
vi olup da kendisine geri verilmemiş olan her nüshadan dolayı
muhatabın mesuliyeti bakidir.
Mütaaddit nüshaları muhtelif kimselere veren ciranta ile
ondan sonra gelen borçlular, kendi imzalarını havi olup da geri
verilmemiş olan bütün nüshalardan dolayı mesuldürler.
MADDE 657. — Nüshalardan birini kabul için gönderen
kimse bu nüshayı elinde tutan kimsenin adını diğer nüshalar
üzerine işaret etmeye mecburdur. Kabul için gönderilen nüsha
yı elinde tutan kimse; bunu, diğer nüshanm salahiyetli hâmili
ne teslim etmekle mükelleftir.
Teslimden imtina ederse hâmil müracaat hakkım, ancak :
1. Kabul için gönderilen nüshanm, tarafmdan vâki olan
talep üzerme kendisine teslim olunmadığı;
2. Diğer nüsha üzerme de kabul veya ödemenin elde edile
mediği ;
bir protesto ile tesbit ettirilmiş olduğu takdirde kullanabilir.
MADDE 658. — Her poliçe hâmilinin, poliçenin suret erini
çıkarmaya hakkı vardır.
Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diğer bütün kayıtlarla
birlikte senedin asimi, aynen, ihtiva etmesi ve nerede son buldu
ğunu göstermesi lâzımdır.
Suret, aslı gibi ve aynı hükümler meydana getirmek üzere
ciro edilebilir ve aval taahhüdüne mevzu teşkil edebilir.
1

I-Poliçe

nüshaları.
i. İsteme hakkı.

2. Nüshalar arasmdaki münasebet.

3. Kabul şerhi.

II-Suretler.
l. Şekil ve
hükümleri.
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Senet asimin
MADDE 659.
Suretin,fcenetaslının kinıin elinde bulunteslimi.
duğıuıu göstermesi lâzımdır. Aslı rlinde tutan kimse, bunu, su
—

retin salahiyetli hâmiline teslim ile mükelleftir.
Teslimden imtina halinde hâmil; ancak vâki talebe rağmen
senet aslınm kendisine teslim ed:'inlediğini bir protesto ile tes
bit ettirdiği takdirde, suretin cirantalarına ve suret üzerine
aval veren kimselere karşı müracaat haklarını kullanabilir.
Senedin aslı, suretin tanziminden önce en son olarak aslına
yazılmış olan cirodan sonra «Binadan itibaren ancak suret üze
rine yazılacak cirolar muteberdir.» kaydını veya buna benzer
bir kaydı ihtiva ederse bundan sonra senedin aslına yazılacak
cirolar hükümsüzdür.
Yedinci ayırım

Çeşitli hükümler
A) Senet metMADDE 660. — Bir poliçe metni tahrif edildiği takdirde
nindeki değişik- değiştirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuş* olan kimseler
likler.
değişmiş metin gereğince ve ondan önce imzasını koyanlar ise

eski metin gereğince mesul olurlar.
.B) Müruruzaman.
MADDE 661.
Poliçeyi kabul edene karşı açılacak dâva1. Müddetler.
lar vâdenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle müruruza
mana uğrar.
Hâmilin; cirantalar ile keşideciye karşı açacağı dâvalar
müddetinde keşide edilen protesto tarihinden veya senette
«masrafsız iade olunacaktır» kaydı varsa vâdenin bittiği tarih
ten itibaren bir yıl geçmekle müruruzamana uğrar.
Bir cirantanın başka cirantalarla keşideci aleyhine açacağı
dâvalar, cirantanın poliçeyi ödediği veya poliçenin dâva yolu ile
kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren altı ay geç
mekle müruruzamana uğrar.
II-Kesüme.
MADDE 662.
Müruruzaman; dâva açılması, takip taleı. Sebepleri. binde bulunulması, dâvanm ihbar edilmesi veya alacağın iflâs
masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir.
2. Hükümleri.
MADDE 663. — Müruruzamanı kesen muamele her kim
hakkında vâki olmuşsa ancak ona karşı hükiim ifade eder.
Müruruzaman kesilince, müddeti aynı olan yeni bir müru
ruzaman işlemeye başlar.
C) Müddetler.
MADDE 664. — Vâdesi -pazara veya diğer bir resmî tatil gü1. Tatil günleri, nüne rastlıyan poliçenin ödenmesi, ancak tatili takibeden ilk
iş günü istenebilir. Poliçeye mütaallik diğer bütün muameleler,
hususiyle kabul için ibraz ve protesto muameleleri de tatilde
yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılır.
Bu muamelelerden biri, son günü pazara veya diğer resmî
tatil gününe rastlıyan bir müddet içinde yapılması lâzımgeldi
ği takdirde bu müddet onu takibeden ilk iş gününe kadar uzar.
Aradaki tatil günleri müddet hesabma dâhildir,
2. Müddetin
MADDE 665.
Kanunun bu kısmında veya poliçede göshesaplanması.
terilen müddetler hesabedilirken bunların başladığı gün, sa
yılmaz.
3. Ahfet
MADDE 666. — Poliçelerde kanuni veya kazai atıfet mehilmehilleri
leri caiz değildir.
D) Poliçeye üi§MADDE 667.
Poliçeyi kabul veya Ödeme için ibraz et
kin muamelelerin mek, protesto çekmek, poliçenin bir nüshasmm verilmesini isteyapüacağı yer.
mek gibi muayyen bir kimse nezdinde yapılacak olan bütün
muamelelerin, bu kimsenin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yok
sa meskeninde yapılması lâzımdır.
Ticaret yeri veya meskenin bulunduğu yer dikkatle araştı
rılır.
Şu kadar ki; zabıta veya mahallî posta idaresinden edinilen
malûmattan bir netice çıkmadığı takdirde başka araştırmalar
yapmaya lüzum kalmaz.
—

—

—

—
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MADDE 668. — Poliçe üzerindeki beyanların el yazısı ile
E) İmzalar.
imza edilmesi lâzımdır.
El yazısı ile olan imza yerine, mihaniki her hangi bir vası
ta veya el ile yapılan veyahut tasdik edilmiş olan bir işaret
yahut resmî bir şahadetname kullanılamaz.
Amaların el yazısı ile imzalarının usulen tasdik edilmiş ol
ması lâzımdır.
MADDE 669. — Rızası olmaksızın poliçe elinden çıkan kimP) h se, ödeme yerindeki mahkemeden, muhatabın poliçeyi ödemekI • önleyici
ten menedilmesini istiyebilir.
tedbirler.
Mahkeme, ödemeyi meneden kararda" muhataba, vâdenin gel
mesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye müsaade ve tevdi ye
rini tâyin eder.
MADDE 670. — Poliçeyi eline geçiren kimse malûm olduğu // - Poliçeyi eline
takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine istirdat * dâvası açması geçiren kimsenin
için münasip bir mühlet verir.
bilinmesi.
Dilekçe sahibi, tâyin olunan mühlet içinde dâvayı açmazsa,
mahkeme, muhatap hakkındaki ödeme yasağmı kaldırır.
MADDE 671. — Poliçeyi eline geçiren kimse malûm değilse, IH-Poliçeyi eline
poliçenin iptaline karar verilmesi istenebilir.
geçirenin
İptal talebinde bulunan kimse, poliçe elinde iken zıyaa uğ- bilinmemesi.
radığmı kuvvetle muhtemel gösteren delilleri mahkemeye te- i- Dilekçe saki
min etmek ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin binin külfetleri.
esas muhteviyatı hakkında malûmat vermekle mükelleftir.
MADDE 672. — Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde
2. İhtar.
iken zryaa uğradığına dair verdiği izahların doğruluğunu kuv- a) Muhtevası.
retle muhtemel görürse ilân yolu ile, poliçeyi eline geçireni,
poliçeyi muayyen bir müddet içinde getirmeye davet ve aksi
takdirde poliçenin iptaline karar vereceğini ihtar eder.
MADDE 673. — Poliçeyi getirme müddeti en az üç ay ve en b) Müddetler.
çok bir yıldır.
Vâdesi gelmiş poliçelerde müruruzaman üç aym dolmasın
dan önce tahakkuk edecekse mahkeme, üç aylık müddet ile
bağlı değildir.
Müddet, vâdesi gelen poliçeler hakkında birinci ilân gü
nünden, vâdesi gelmiyen poliçeler hakkmda vâdenin gelmesin-"
den itibaren cereyan eder.
MADDE 674. — Poliçenin getirilmesine mütaallik ilân, 37
e) İlân.
nci maddede anılan gazete ile üç kere yapılır.
Hususiyet arz eden hâdiselerde, mahkeme, münasip göre
ceği daha başka ilân tedbirlerine dahi müracaat edebilir.
MADDE 675. — Elden çıkan poliçe getirilirse mahkeme,
IV-İstirdat
istirdat dâvası açmak üzere dilekçe sahibine münasip bir mühdâvası.
let verir. Dilekçe sahibi bu mühlet içinde dâva açmazsa, mah
keme, poliçeyi mahkemeye getirmiş olana geri verir, muhatap
hakkmdaki ödeme yasağını kaldırır.
MADDE 676. — Elden çıkan poliçe tâyin edilen mühlet için- V - İptal karan.
de getirilmezse mahkeme onun iptaline karar verir.
Poliçenin iptaline karar verilmiş olmasına rağmen dilekçe
sahibi kabul edene karşı, poliçeden doğan talep hakkını der
meyan edebilir.
MADDE 677. — Mahkeme, iptale karar vermeden önce de, VI-Teminat.
kabul edene, poliçe bedelini tevdi etmeyi veya kâfi teminat
mukabilinde bunu ödemeyi bile emredebilir.
Teminat, hüsnüniyetle poliçeyi iktisabeden kimsenin za
rarlarına bir karşılık teşkil eder. Senet iptal edildiği veya B C netten doğan haklar diğer bir sebeple ortadan kalktığı takdir
de, teminat geri alınabilir.
tal
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Sekizinci Ayırım

Kanunlar ihtlâfı

MADDE 678. Bir kimsenin poliçe ile borçlanması için ge
reken ehliyeti tâbi bulunduğu devletin kanunu ile tâyin olunur.
Eğer bu kanun diğer bir memleketin kanununa atıfta bulunu
yorsa o kanun tatbik olunur.
Yukarıki fıkrada bildirilen kanım gereğince ehliyeti haiz
olmıyan kimse, eğer mevzuatı bakımından kendisini ehil sayan
bir memleket içinde imza koymuşsa taahhüdleri ile mülzem olur.
II-Sekil ve
MADDE 679.
Poliçe ile yapılan taahhütlerin şekli, bu tamüddetler.
alıhütlerin imzalandığı memleketin kanunlarına tâbidir.
1. Umumi olarak.
J3ix; poliçe taahhüdü, vukubulduğu ülkenin kanunları hük
münce şekil bakımından muteber olmamakla beraber aynı poli
çeye ilişkin sonraki bir taahhüdün vukubulduğu ülke kanunla
rınca muteber bulunursa ilk taahhüdün şekil bakımından mute
ber olmayışı, sonraki taahhüdün mııteberliğine halel getirmez.
Bir Türkün yabancı memlekette yapmış olduğu bir poliçe
taahhüdü Türk mevzuatının gösterdiği şekle uygun bulunduğu
takdirde Türkiye'de başka bir Türke karşı muteberdir.
2. Hakların kulMADDE 680. Protestonun şekli ve protesto çekilmesi için
lanılması ve mu- muayyen olan müddetler ile poliçeden doğan hakların kullanılhafazasına muta- ması veya muhafazası için gerekli diğer muamelelerin şekli proallik muameleler, test onun çekilmesi veya muamelenin yapılması lâzımgeleıı mem
leketin kanunlarına göre tâyin olunur.
3. Müracaat
MADDE 681.
Müracaat haklarının kullanılması için rihakkı.
ayeti gereken müddetler, bütün poliçe borçluları hakkında poli
çenin keşide edildiği yerde cari olan mevzuata göre tâyin olu
nur.
III - Taahhütlerin
MADDE 682.
Bir poliçeyi kabul eden kimsenin taahhütMkümleri.
lerinden doğan neticeler, ödeme yerindeki kanunlara göre tâyin
1. Umumi olarak, olunur.
Senetteki diğer borçlularm taahhütlerinden doğan neticeler,
bu taahhütler hangi memlekette imza edilmiş ise o memleket ka
nununa tâbi olur.
2. Kısmi kabul
MADDE 683.
Kabul keyfiyetinin poliçedeki bedelin bir
- ve ödeme.
kısmına hasredilebilip edilemeyeceğini ve hâmilin kısmi ödeme
yi kabule mecbur bulunup bulunmadığını, ödeme yerindeki ka
nun tayin eder.
3. ödeme.
MADDE 684.
Vâde geldiğinde ödeme, hususiyle vâdenin
geldiği günün ve ödeme tarihinin hesaplanması, bedeli yabancı
bir memleket parasiyle tâyin edilmiş poliçelerin ödenme keyfiye
ti, poliçe hangi memlekette ödenmek lâzımgeliyorsa o memleket
teki kanuna göre tâyin olunur.
i. Sebepsiz iktiMADDE 685.
Muhatap, ikametgahh poliçeyi ödeyecek
saptan doğan
olan üçüncü şahıs ve (Keşidecinin başka bir kimse veya ticarethaklar.
hane hesabma poliçe çekmiş olması halinde) kendi hesabma po
liçe çekilmiş bulunan kimse veya ticarethane aleyhlerine sebep
siz iktisaptan doğan haklar, bunların ikametgâhlarının bulun
duğu memleketin kanununa göre tâyin olunur.
5. Karşılığın hâMADDE 686. — Bir poliçe hâmilinin, senedin keşidesine semile geçmesi.
bebolan alacağı iktisabedip etmiyeceğini; senedin keşide edildi
ği yerdeki kanım tâyin eder.
6. İptal karara
MADDE 687.
Bir poliçenin kaybolması veya çalınması
halinde alınacak tedbirleri, ödeme yerindeki kanun tâyin eder.
ÎKÎNCÎ KISIM
Bono veya emre muharrer senet
A) Unsurlar.
MADDE 688.
Bono veya emre muharrer senet=
1. Senet metninde (bono) veya (emre muharrer senet) ke
limesini ve senet Türkçe'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde
bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi;
I - Ehliyet.

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—
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2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek va'dini;
3. Vâdeyi;
4. ödeme yerini;
5. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soy
adını;
6. Senedin tanzim edildiği gün ve yeri;
7. Senedi tanzim edenin imzasını;
ihtiva eder.
MADDE 689. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı haller mahfuz
kalmak üzere, bundan Önceki maddede gösterilen unsurlardan
birini ihtiva etmiyen bir senet bono sayılmaz.
Vâdesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart
olan bir bono sayılır.
Sarahat bulunmadığı takdirde senedin tanzim edildiği yer,
ödeme yeri ve aynı zamanda tanzim edenin ikametgâhı sayılır.
Tanzim edildiği yer gösteriîmiyen bir bono, tanzim edenin
ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır.

B)

Noksanlar.

MADDE 690. — Bononun mahiyetine aykırı düşmedikçe po- C) Tatbik oluliçelerin cirosuna ait (593 - 602) ve vâdeye dair (615 - 619) ve nacak hükümler.
ödeme hakkmdaki (620 - 624) "ve ödemeden imtina halinde mü
racaat haklarına dair (625 - 639, 641 - 643) ve araya girme su
retiyle ödemeye ait (646, 650 - 654) ve suretlere mütaallik
(658, 659) ve bozup değiştirme hakkındaki (660) ve müruruza
mana ait (661 - 663) ve İptale mütaallik (669 - 677) ve tatil
günleri, müddetlerin hesabı re atıfet mehillerinin yasağı, poli
çeye mütaallik muamelelerin yapılması icabeden yer ve imza
hakkındaki (664 - 668) ve kanunlar ihtilâfına dair (678 - 687)
nci maddeler hükümleri bonolar hakkmda da caridir.
Kezalik üçüncü bir şahsm İkametgâhında veya muhatabın
ikametgâhından başka bir yerde ödenmesi şart olan poliçeye
mütaallik (586 ve 609) ve faiz şartına mütedair (587) ve öde
necek bedele dair muhtelif beyanlar hakkındaki (588) ve mu
teber olmıyan bir imzanm neticelerine dair (589) ve temsil sa
lâhiyetini haiz olmıyan veya salâhiyeti hududunu aşan bir kim
senin imzasına mütedair (590) ve açık poliçeye mütaallik (592)
n'ci madde hükümleri, bonolar hakkmda da caridir.
Avala mütedair (612 - 614) ncü maddeler hükümleri de bo
nolar hakkında tatbik olunur.
613 ncü maddenin son fıkrasında derpiş edilen halde aval,
avalin kimin hesabına verildiğini göstermezse bonoyu tanzim
eden kimse hesabma verilmiş sayılır.
MADDE 691. — Bir bonoyu tanzim eden kimse; tıpkı bir D) Tamim edepoliçeyi kabul eden gibi mesuldür.
mesuliyeti.
n

Görüldüğünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi şart
olan bonoların tanzim edene (605) nci maddede yazık müddet
ler içinde ibraz olunması lâzımdır.
Tanzim eden, bononun kendisine ibraz edildiğini bono üzeri
ne ibraz gününü işaret etmek ve imzasını koymak suretiyle teyideder. Müddet, ibraz şerhi tarihinden itibaren işlemeye başlar.
Tanzim eden; bononun kendisine ibraz edildiğini, gününü işaret
etmek suretiyle teyidetmekten imtina ederse keyfiyet bir protes
to ile tesbit edilir. Bu takdirde müddet protesto gününden itiba
ren işlemeye başlar.

m
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Çek
Birinci Ayırım

Çeklerin keşidesi ve şekli

A) Şekil.
1-Unsurlar.

U-Unsurların
bulunmaması.

B) Münferit
unsurlar.

I-Muhatap.

MADDE 692. — Çek:

ı. «Çek» kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dil
le yazılmış ise o dilde «Çek» kaışılığı olarak kullanılan keli
meyi;
2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için
havaleyi;
3. ödeyecek kimsenin «muhatabın» ad ve soyadını;
4. Ödeme yerini;
5. Keşide gününü ve yerini;
6. Çeki çeken kimsenin (keşidecinin) imzasını;
ihtiva eder.
MADDE 693.
Yukarıki maddede gösterilen hususlardan
birini ihtiva etmiyen bir senet aşağıdaki fıkralarda yazılı haller
dışında, çek sayılmaz.
Çekte sarahat yoksa muhatabın ad ve soyadı yanında gös
terilen yer, ödeme yeri sayılır. Muhatabın ad, ve soyadı yanın
da birden fazla yer gösterildiği takdirde çek, ilk gösterilen
yerde ödenir. Böyle bir sarahat jre başka bir kayıt da mevcut
değilse çek muhatabın iş merkezinin bulunduğu yerde ödenir.
Keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin ad ve soyadı
yanında yazılı olan yerde çekilmiş sayılır.
MADDE 694.
Türkiy'de ödenecek çeklerde muhatabolarak
ancak bir banka gösterilebilir.
Diğer bir kimse üzerine çekilen çek; yalnız havale hükmün-

1. Muhatabolma

—

—

dedir.

Havale sayılan bir çek hakkında Damga Resmi Kanununun
çeklere ait hükümleri tatbik olunmaz.
2. Karşılık.
MADDE 695.
Bir çekin keşide edilebilmesi için, muhata
bın elinde keşidecinin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulun
ması ve keşidecinin bu karşılık üzerinde çek keşide etmek su
retiyle tasarruf hakkım haiz bulunacağına dair muhatapla ke
şideci arasında açık veya zımni bir anlaşma mevcudolması şart
tır. Şu kadar ki; bu hükümlere riayetsizlik halinde senedin
çek olarak muteber olmasına halel gelmez.
Keşideci; muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılı
ğını hazır bulundurduğu takdirde muhatap bu kısmi karşılığın
tutarım ödemekle mükelleftir.
Gösterilen paraya mukabil muhatap nezdinde karşılığı bu
lunmadan bir çek keşide eden kimse; çekin kapatılmıyan mik
tarının yüzde beşini ödemekle mükellef olduktan başka hâmi
lin bu yüzden uğradığı zararı tazmine mecburdur.
II-Kabul yasağı.
MADDE 696. — Çek hakkmda kabul muamelesi cari değil
dir. Çek üzerine yazılmış bir kabul şerhi, yazılmamış sayılır,
III - Kimin lehine
MADDE 697. — Çek :
keşide edilebileceği.
i. «Emre yazılı» kaydiyle veya bu kayıt olmadan muayyen
bir kimseye;
2. «Emre yazılı değildir» kaydiyle veya buna benzer bir
kayıtla muayyen bir kimseye;
3. Veya hâmile;
ödenmek üzere keşide edilebilir.
Muayyen bir kimse lehine olarak veya «hâmiline» kelime
sinin yahut buna benzer diğer bir tâbirin ilâvesiyle keşide kı
lman çek, hâmile yazılı bir çek sayılır.
Kjmin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çek,
hâmile yazılı çek hükmündedir.
ehliyeti.

—
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MADDE 698.
Çekte münderiç her hangi bir faiz şartı, yazılmamış sayılır.
MADDE 699.
Çek, muhatabın ikametgâhmda veya başka
bir yerde üçüncü bir şahıs tarafından ödenmek üzere keşide
edilebilir; şu kadar ki; bu üçüncü şahsın bir banka olması şart
tır.
—

—

IV - Faiz şarh.
V-Adresli ve
ikametgâhlı çek.

i k i n c i Ayırım

Devir

MADDE 700.
Sarahaten «Emre yazılı» kaydiyle veya bu
A) Devir
kayıt olmadan muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılı- kabiliyeti.
nan bir çek, ciro ve teslim yoliyle devredilebilir.
«Emre yazılı değildir» kaydiyle veya buna benzer bir ka
yıtla muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılman bir çek
ancak alacağm temliki yoliyle devredilebilir ve bu devir, ala
cağın temlikinin hukuki neticelerini doğurur.
' Ciro, keşideci veya çekten dolayı borçlu olanlardan her han
gi biri lehine de yapılabilir. Bu kimseler çeki yeniden ciro ede
bilirler.
MADDE 701.
Cironun, kayıtsız ve şartsız olması lâzımB) Ciro.
dır. Ciro, şartlara tâbi tutulmuşsa bunlar yazılmamış sayılır.
I - Umumi olarak.
Kısmi ciro ve muhatabın cirosu bâtıldır.
Hâmiline yazılı ciro beyaz ciro hükmündedir.
Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğer
ki, muhatabm birden fazla şubesi olup da ciro, çekin üzerine
çekildiği şubeden başka bir şube üzerine yazılmış bulunsun.
MADDE 702. — Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran II - Hak sahipliğini
kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakkı müteselsil ve
ispat vazifesi.
birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde salahiyetli hâmil
sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir,
Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takibederse bu son ciroyu imzahyan kimse çeki beyaz ciro ile iktisabetmiş sayılır.
MADDE 703. — Hâmile yazılı bir çek üzerme yapılan bir M - Hâmile yazılı
ciro cirantayı, müracaat hakkına dair hükümler gereğince
çek üzerine
mesul kılarsa da senedin mahiyetini değiştirerek onu emre yayapılan ciro.
zılı bir çek haline getirmez.
MADDE 704. — Çek, her hangi bir suretle hâmilinin elinden C) Kaybedilen
çıkmış bulunursa - ister hâmile yazılı bir çek bahis mevzuu olÇsun, ister ciro suretiyle nakledilebilen bir çek bahis mevzuu olup
da hâmil hakkını 702 nci maddeye göre ispat etsin - çek eline
geçmiş bulunan yeni hâmil ancak çeki kötü niyetle iktisabetmiş
olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o
çeki geri vermekle mükelleftir.
MADDE 705.
Protestonun keşidesinden veya aynı mahi- W Protestodan
yette bir tesbitten yahut ibraz müddetinin geçmesinden sonra
ve vâdeden
yapılan bir ciro, ancak alacağm temliki hükmünde tutulur ve
sonraki ciro.
böyle bir temlikin neticelerini doğurur.
Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro, protesto veya
aynı mahiyette bir tesbitin icrasından veya ibraz müddetinin
geçmesinden önce yapılmış sayılır.
—

—

ek

—

Üçüncü Ayırım

Ödeme ve ödemeden imtina

MADDE 706.
Çekte yazılı bedelin ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile temin olunabilir.
Bu teminat muhatap haricolmak üzere üçüncü bir şahıs ya
hut çek üzerinde esasen imzası bulunan bir kimse tarafmdan da
verilebilir.
—

A) ödeme.
I-Aval.
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M A D D E 707. — Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her
hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir.
Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ib
raz olunan bir çek ibraz günü ödenir.
III-ödeme
için
M A D D E 708. — B i r çek, keşide edildiği yerde ödenecekse
ibraz.
on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay
ı. Umumi olarak, içinde muhataba ibraz edilmelidir.
ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen
çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı
ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
B u bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip de Akde
niz'de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmuka
bele Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avru
pa memleketinde ödenmesi lâzımgelen çekler aym kıtada keşide
edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak göste
rilen tarihten itibaren işler.
2. Takvim
M A D D E 709. — Çek, takvimleri farklı olan i k i yer arasınihtilâfı.
d çekildiği takdirde; keşide günü, ödenre yerindeki takvimin
mukabil gününe irca olunur.
3. Takas odası.
M A D D E 710. — Çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için
ibraz yerine geçer.
II - Vâde.

a

M A D D E 711. — Çekten cayma, ancak ibraz müddeti geçdikten sonra hüküm ifade eder.
Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz müddetinin geçmesin
den sonra dahi çeki ödiyebilir.
Keşideci çekin kendisinin, veya üçüncü bir kimsenin elinden
rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki
ödemekten menedebilir.
2. Hususi haller.
M A D D E 712. — Çekin tedavüle çıkarılmasmdan sonra ke
şidecinin ölümü veya medeni haklarını laılİanma ehliyetini kay
betmesi yahut iflâsı çekin muteberliğine halel getirmez.
V - Ciroların
M A D D E 713. — Cirosu kabil bir çeki ödiyen muhatap, citahkikı.
roların arasmda muntazam bir teselsülün mevcudolup olmadı
ğını incelemeye mecbur ise de ciranta imzalarının sıhhatini tahkika mecbur değildir.
VI - Yabancı memM A D D E 714. — Çekin ödeme yerinde rayici olmıyan bir paleket parasiyle ra ile ödenmesi şart koşulmuş ise bedeli, çekin ibraz günüudeödenecvk çek.
k i kıymetine göre o memleket parası ile ödenebilir. İbraz üze
rine ödenmediği takdirde, hâmil, çek bedelinin dilerse ibraz,
dilerse, ödeme günlerindeki rayice göre memleket parasiyle
ödenmesini istiyebilir.
Kanuni rayici olmıyan paranm kıymeti, ödeme yerindeki
ticari teamüllere göre tâyin olunur. Bununla beraber keşide
ci, ödenecek meblâğın çekte yazılı muayyen bir rayice göre
hesabolunmasmı şart koşabilir.
Keşideci, ödemenin muayyen bir para ile yapılması lüzu
munu şart koşmuş ise (Aynen ödeme şartı) ilk i k i fıkra hüküm
leri tatbik olunmaz.
Çek bedeli; keşide ve ödeme memleketlerinde aynı adı ta
şıyan ve fakat kıymetleri birbirinden farklı olan para ile gös
terildiği takdirde, ödeme yerindeki para kasdedilmiş sayılır.
VH - Çizgili çek.
M A D D E 715. — B i r çekin keşidecisi veya hâmili, onu, 716
l. Şekil ve
nci maddede gösterilen neticeleri doğurmak üzere çizebilir.
§artlan.
Çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine muvazi i k i çizgi
çekmek suretiyle yapılır. Çek, umumi veya hususi olarak çizi
lebilir.
İki çizgi araşma hiçbir işaret konmamış veya «Banka» keli
mesi veya buna benzer bir tâbir konmuş ise çek, umumi olarak
çizilmiş demektir. Eğer i k i çizgi araşma muayyen bir banka
nın adı yazılmış ise, çek, hususi olarak çizilmiş demektir.

IV - Çekten cayma.
ı. Umumi olarak,

1
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Umumi çizgi, hususi çizgiye tahvil olunabilir; fakat hususi
çizgi umumi bir çizgiye tahvil olunamaz.
Çizgilerin veya zikredilen banka adının silinmesi, hükümsüz
sayılır.
M A D D E 716. — Umumi olarak çizilen bir çek, muhatap
tarafmdan ancak bir bankaya veya muhatabın bir müşterisine
ödenebilir.
Hususi olarak çizilen bir çek, muhatap tarafmdan ancak
adı gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müş
terisine ödenebilir. Şu kadar k i ; adı gösterilen banka, bede
lin tahsili işini diğer bir bankaya bırakbilr.
B i r banka, çizgili bir çeki, ancak müşterilerinden veya di
ğer bir bankadan iktisabedebilir. Kezalik onu, sözü geçen kim
selerden başkaları hesabma tahsil edemez.
Çek, birden fazla hususi olarak çizilmiş ise muhatabın bu
çeki Ödemeye mezun olması için çekin ikiden fazla çizilmemiş
olması ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odası tarafmdan
tahsil edilebilmesi maksadı ile yapılmış olması şarttır.
Yukardaki hükümlere muhalif hareket eden muhatap veya
banka, çek bedelini aşmamak üzere, hâsıl olan zarardan mesul
dür.
M A D D E 717. — B i r çekin keşidecisi veya hâmili çekin yüz
tarafma mailen enine doğru «Hesaba geçirilecektir» kaydını
veya buna benzer bir tâbiri yazarak çekin nakden ödenmesini
menedebilir. B u takdirde çek; muhatap tarafından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap nakli suretiyle kayden ödene
bilir. B u kayıtlar ödeme yerine geçer.
«Hesaba geçirilecektir» kaydının çizilmesi hükümsüzdür.
Yukardaki hükümlere aykırı hareket eden muhatap, çekin
bedelini aşmamak üzere hâsıl olan zarardan mesuldür.
M A D D E 718. — Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin
hâmili; muhatap iflâs etmiş veya ödemelerini tatil etmiş veyabut aleyhine yapılan her hangi bir icra takibi semeresiz kalmışsa çek bedelini nakden ödemesini muhataptan istiyebileceği gibi imtina halinde müracaat hakkım da kullanır.
M A D D E 719. — Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin
hâmili; muhatabın, çek bedelini kayıtsız ve şartsız alacak diye
hesaba geçirmekten imtina veya ödeme yerindeki takas odasımn, bu çekin, hâmilin borçlarına mahsubedilmek kabiliyetini
haiz olmadığmı beyan etmiş olduğunu ispat ederse müracaat
haklarım kullanabilir.
M A D D E 720. — Vaktinde ibraz edilmiş olan çekin ödenme
miş olduğu ve ödenmeden imtina keyfiyeti :
1. Resmî bir vesika ile (protesto);
2. Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla;
3. B i r takas odasının, çek vaktinde teslim edildiği halde
ödenmediğini tesbit eden tarihli bir beyanı ile;
sabit bulunduğu takdirde hâmil; cirantalar, keşideci ve diğer
çek borçlularma karşı müracaat haklarını kullanabilir.
M A D D E 721. — Protesto veya buna muadil olan tesbit, ibraz müddetinin geçmesinden önce yapılmalıdır.
İbraz keyfiyeti müddetin son gününde vukuhulursa protes
to veya buna muadil tesbit, mütaakip iş gününde de yapıla
bilir.
M A D D E 722. — Hâmil, müracaat yoliyle :
1. Çekin ödenmemiş şlan bedelini;
2. İbraz gününden itibaren yüzde on faizini;
3. Protestonun veya buna muadil olan tesbitin ve gönderi
len ihbarnamelerin masrafları ile diğer masrafları;
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2. Hükümleri.

v

VIII-Hesaba gegirilmek üzere
çekilen çek.
i- Umumi olarak.

2. Hâmilin
haklan.
a) İflâs halinde.

b) Hesaba geçirilmeden imtina
halinde.

B) ödemeden
imtina.
I-Hâmilin mürahaklan.
c a a t

II-Protesto.

III-Müracaat
hakkının şümulü.
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IV-Mücbir
sebepler.
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4. Çek bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komüsyon
ücretini ;
istiyebilir.
MADDE 723.
Kanunen muayyen olan müddetler' içinde
çekin ibrazı veya protesto yahut buna muadil tesbitin yapıl
ması; bir devletin mevzuatı veya her hangi bir mücbir sebep
gibi aşılması imkânsız bir mâni yüzünden mümkün olmamışsa
bu muameleler için muayyen olan müddetler uzar.
Hâmil, mücbir sebepleri gecikmeksizin kendi cirantasına
ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke yahut bir alonja işaretle bera
ber altına yerini ve tarihini yazarak imzalamaya mecburdur.
035 nci madde hükümleri burada da tatbik olunur.
Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hâmil çeki
gecikmeksizin ödeme maksadı ile ibraz ve icabında protesto
veya buna muadil tesbiti yaptırmaj^a mecburdur.
Mücbir sebepler; hâmilin ibraz müddetinin bitiminden önce
olmak şartiyle, mücbir sebep keyfiyetini kendi cirantasına ih
bar ettiği günden itibaren on beş günden fazla devam ederse
çekin ibrazına ve protesto keşidesine yahut buna muadil tes
bite lüzum kalmaksızın müracaat hakkı kullanılabilir.
Hâmilin veya çeki ibraza veya protesto çekmeye yahut bu
na muadil tesbit yaptırmaya memur ettiği kimsenin sırf zatla
rına ait olaylar mücbir sebeplerden sayılmaz.
—

D ö r d ü n c ü Ayırım
Çeşitli

hükümler

I - Sahte veya tahMADDE 724. — Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olrif edilmiş çek. masından doğan zarar muhataba aidolur; meğer ki, senette keşi

deci olarak gösterilen kimseye kendisine bırakılan çek defterini
iyi saklamamış olması gibi bir kusurun isnadı mümkün olsun.
II - Çekin birden
MADDE 725. — Hâmile yazılı çekler müstesna olmak üzere
fazla nüsha ola- bir memlekette keşide edilip de diğer bir memlekette veya ayrak tanzim
ı memleketin denizaşırı bir kısmında ödenmesi şart olan ve
edilmesi.
aksine olarak bir memleketin denizaşırı bir kısmında keşide
edilip o memlekette Ödenmesi' şart olan veyahut aym bir mem
leketin denizaşırı olan aynı kısmında veya muhtelif kısımlarında keşide edilip ödenmesi şart olan her çek, birbirinin aynı
olarak muhtelif nüshalar halinde keşide olunabilir. Bu nüs
halar senet metninde teselsül eden sıra numaraları ile gösteri
lir. Aksi takdirde her nüsha ayrı bir çek sayılır.
III - Müruruzaman.
MADDE 726. — Hâmilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek
borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müdde
tinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğ
rar.
Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu mü
racaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dâ
va yolu ile Kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren
altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.
IV - «Banka» mn
MADDE 727.
Bu fasılda geçen «Banka» tâbirinden maktarifi.
sat, Bankalar Kanununun hükümlerine tâbi olan müesseseler
dir. Şu kadar ki; ödeme yeri Türkiye dışında olan çekler hak
kmda «Banka» kelimesinden hangi müesseselerin anlaşılacağı
ödeme yeri kanunu ile tâyin olunur.
V - Müddetler.
MADDE 728.
Bir çekin ibrazı ve protestosu tatil günlei. Tatil günleri, ri yapılamayıp ancak bir iş gününde yapılabilir.
Çeke mütaallik muamelelerin ve hususiyle ibraz ve protes
to veya buna muadil tesbit muamelelerinin yapılması için ka
nunla muayyen müddetin son günü, pazara veya diğer bir tatil
gününe rasladığı takdirde - bu müddet o mı takibeden ilk iş
gününe kadar uzar. Aradaki tatil günleri müddet hesabma dâ
hildir.
n

—

—
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M A D D E 729. — Kanunun bu kısmında gösterilen müddet- 2. Müddetlerin
ler hesabedilirkeıı bunların başladığı gün sayılmaz.
hesabı.
M A D D E 730. — Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hak- VI-Tatbik olukmda da tatbik olunur :
«
hükümler.
1. Keşidecinin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçün
cü şahıs hesabına keşide edilen poliçe hakkındaki 585 nci
madde;
2. Poliçede gösterilen bedeller arasındaki farklara mütaal
lik 588 nci madde;
3. Borçlanmaya elıil olmıyan kimselerin imzasına, salâhiyetsiz imzaya, keşidecinin mesuliyetine ve açık poliçeye ait
589 - 592 nci maddeler;
4. Ciro hakkındaki-595 - 597 nci maddeler;
5. Poliçeye ait def iler hakkındaki 599 ncu madde;
G. Vekâleten yapılan cirodan doğan haklara mütedair 600
ncü madde;
7. Avalin şekil ve hükümlerine dair 61.3 ve 614 ncü mad
deler; •
8. B i r makbuz istemek hakkına ve kısmen ödemeye dair
621 nci madde;
9. Protestoya ait 627 - 629 ncu ve 631 - 633 ncü maddeler;
10. «Protestosuz»' şartma mütedair 634 ncü madde;
11. İhbar hakkmdaki 635 nci madde;
12. Poliçe borçlularının müteselsil mesuliyetine dair 636 ııcı
madde;
13. Poliçenin ödenmesi halinde müracaat hakkına ve poli
çe, protesto makbuzunun kendisine verilmesini istemek hak
kına dair 638 ve 639 ncu maddeler;
14. Sebepsiz iktisaptan doğan haklara dair 644 ncü madde;
15. Poliçe karşılığının devrine dair 645 nci madde;
16. Poliçe nüshaları arasmdaki münasebete ait 656 nci
madde;
17. Değişiklikler hakkmdaki 660 nci madde;
18. Müruruzamanm kesilmesine dair 662 ve 663 ncü mad
deler;
19. Atıfet müddetlerinin kabul olunamıyacağına, poliçeye
mütaallik muamelelerin yapılması lâzmıgelen yer ile el yazısı
ile imzaya dair 666 - 668 nci maddeler;
20. İptal hakkındaki 669 - 675 nci maddelerle 676 nci mad
denin 1 nci fıkrası;
21. Ehliyete, poliçe ve bonolara mütaallik hakların muhafa
zası ile müracaat hakkının kullanılması için lüzumlu muamele
lere ilişkin kanun ihtilâflarına dair 678, 680 ve 681 nci mad
deler.
634 ncü maddenin bir ve üçüncü fıkralariyle 635 nci mad
denin birinci fıkrası ve 639 ncu madde hükümlerinin çeklere
tatbik olunmasında protesto yerine 720 nci maddenin 2 ve 3 ncü
fıkraları gereğince tesbit dahi muteberdir.
n

cak

Beşinci Ayırım

Kanunlar ihtilâfı

M A D D E 731. — B i r çekin İdinin üzerine keşide edilebilece- I - Muhatab&lma
ğini, çekin ödeneceği memleket kanunu tâyin eder. B u kanuehliyeti.
na göre çek, üzerine keşide edilmiş olan kimsenin şahsı bakı
mından hükümsüz sayıhyorsa kanunlarında böyle bir hüküm
süzlük sebebi bulunmıyan memleketlerde çek üzerine atılan
imzalardan doğan taahhütler muteberdir.
M A D D E 732. — Çeke ait taahhütlerin şekli, bu taahhütleII - §ektt ve
rin imza edilmiş olduğu memleketin kanununa göre tâyin edimüddetleri.
lir. Bununla beraber, ödeme yeri kanuniyle emredilen şekillere
riayet kâfidir.
679 ncu maddenin i k i ve üçüncü fıkraları da tatbik olunur.
m

;
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III-Taahhütlerin
hükümleri.
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M A D D E 733. — Çekten doğan taahhütlerin neticeleri, bu
taahhütlerin vukubulduğu memleket kanununa göre tâyin olu-

1. Keşide yeri
kanunu.

mir.

2. Ödeme yeri
M A D D E 734. — Aşağıda yazılı hususlar çekin ödeneceği
kanunu.
memleket kanununa göre tâyin olunur :
1. Çekin mutlaka görüldüğünde mi ödenmesi gerektiği
yoksa görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi şar
tiyle de keşide edilip edilemiyeceği ve hakiki keşide gününden
sonraki bir günün çeke yazılmasının ne gibi neticeler doğu
racağı;
2. ibraz müddeti;
3. Çekin; kabul, tasdik, . teyit veya vize edilip edilmiyeceği ve bu kayıtların ne gibi neticeler doğuracağı;
4. Hâmilin kısmen ödemeyi istiyebilip istiyemiyeceği ve
böyle bir ödemeyi kabule mecbur olup olmadığı;
5. Çekin çizilip çizilemiyeceği yahut (Hesaba geçirilecek
tir) kaydını veya buna muadil bir tâbiri ihtiva edip edemiyeceği ve bu çizginin veya bu kaydın yahut ona muadil olan tâ
birin ne gibi neticeler doğuracağı;
6. Çekin karşılığı üzerinde hâmilin hususi hakları bulu
nup bulunmadığı ve bu hakların mahiyetinin ne olduğu;
7. Keşidecinin çekten cayabilip cayamıyacağı veya çekin
ödenmesine itiraz edebilip,edemiveceği;
8.. Çekin kaybedilmesi veya çalmması halinde alınacak
tedbirler;
9. Cirantalara, keşideciye ve diğer çek borçlularına karşı
olan müracaat haklarının muhafazası için bir protesto veya bu
na muadil bir tesbit icra etmenin lüzumlu olup olmadığı.
3. İkametgâh
M A D D E 735. — Muhatap ve ikametgâhlı çeki Ödiyecek
kanunu.
olan üçüncü şahıs aleyhine sebepsiz iktisaptan doğan haklar,
bu kimselerin ikametgâhlarının bulunduğu memleketin kanu
nuna göre tâyin olunur.

Beşinci Fasıl
Kambiyo

senetlerine

benziyen senetler
senetler

ve diğer emre

yazılı

A) Emre yazılı
M A D D E 736. — Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayısenet.
lan kıymetli evrak, emre vazıh senetlerdendir.
I - Tarifi.

II - Borçlunun
defileri.

M A D D E 737. — Borçlu, emre yazılı bir senetten doğan alacağa karşı ancak, senedin hükümsüzlüğüne taallûk eden veya
senet metninden anlaşılan defilerle alacaklı kim ise ona karşı
şahsan haiz olduğu defileri ileri sürebilir.
Borçlu ile önceki hâmillerden birisi veya senedi tanzim eden
kimse arasmda doğrudan doğruya mevcut münasebetlere daya
nan defilerin dermeyanı, ancak senedi iktisabederken hâmilin
bilerek borçlunun zararına hareket etmiş olması halinde caiz

dirB) Kambiyo'se- M A D D E 738. — Senet metninde poliçe olarak gösterilmenetlerine benziyen mekle beraber sarahaten emre yazılı olarak ihdas edilen ve 4iğer
senetler.
hususlarda da poliçede aranılan unsurları ihtiva eden havale/ - Emre yazılı
ler, poliçe hükmündedir.
havaleler.
1. Umumi olarak.

M A D D E 739. — Emre yazılı havale kabul için ibraz edilmez.
riyetinin bulunBuna rağmen ibraz edilir ve kabulden de imtina olunursa
maması.
hâmilin bu sebepten dolayı hiçbir müracaat hakkı yoktur.
3. Kabulün
M A D D E 740. — Emre yazılı bir havalenin ihtiyari olarak
hükümleri.
kabulü, poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber hâ-

2. Kabul mecbu-
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mil, eğer havale olunan kimse iflâs veya ödemelerini tatil etmiş
yahut aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa vâdenin gel
mesinden önce müracaat hakkını kullanamaz.
Kezalik havale edenin iflâsı halinde vâdenin gelmesinden
önce hâmil müracaat hakkını kullanamaz.
M A D D E 741. — icra ve iflâs Kanununun; çekler, poliçeler 4. îcrada tatbik
ve emre muharrer senetler hakkında takibe mütaallik hükümolunmıyacak
leri emre yazılı havaleye tatbik olunmaz.
hükümler:
MA-DDE 742. — Senet metninde bono olarak gösterilme- II - Emre yazılı
mekle beraber sarahaten emre yazılı olarak ihdas edilmiş olan ödeme vaitleri.
ve bonoda aranılan diğer . unsurları da ihtiva eden ödeme vait
leri, beno hükmündedir. Şu kadar k i ; emre yazılı olarak ihdas
edilmiş olan ödeme vaitleri hakkında araya girme suretiyle öde
meye ilişkin bulunan hükümler cari olmaz.
icra ve iflâs Kanununun; çekler ve poliçeler ve emre mu
harrer senetler hakkında takibe mütaallik hükümleri, emre
yazılı olarak ihdas edilmiş bulunan ödeme vaitlerine tatbik olu
namaz.
M A D D E 743. — Makbuz, senetleri, varant, konşimento, ta- O) Cirosu kdbü
şıma senedi gibi cirosu kabil olan senetler hakkmda; cironun
olan diğer
şekli, hâmilin hak sahipliği, iptal kararı ve senedi elinde busenetler.
lunduramn onu iade ile mükellef olması hususlarında poliçele
re mütaallik hükümler caridir.
Kambiyo senetlerindeki müracaata mütaallik hükümler ka
nunda aksine açık hüküm olmadıkça, birinci fıkrada yazılı se
netler hakkında tatbik olunmaz.

Altıncı Fasıl

Emtia senetleri
BİRİNCİ

KISIM

Umumi mağazalar tarafmdan çıkarılan makbuz senedi ve
varant
M A D D E 744. — Makbuz senedi ve varant (Rehin senedi)
verme karşılığında serbest veya gümrüklenmemiş emtia ye zahireyi vedia olarak kabul etmek ve mudilere de bu senetlerle
tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek veya terhin edebil
mek imkânını vermek maksadiyle kurulan mağazalara «Umumi
mağaza» denir.
Umumi mağazalar muameleleri bu kısım hükümlerine tâbi
dirUmumi mağazalar Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle kuru
lur. Müsaade olmadan umumi mağaza açarak makbuz senedi
veya varant tanzim edenler hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 526 nci maddesi tatbik olunur.
Umumi mağazaların kuruluş usul ve şartları, bunlara kabul
edilecek emtia ve zahire cinsleri ve umumi mağazaların henüz
gümrüklenmemiş olan eşyayı kabul etmeye salahiyetli sayılma
ları için gereken şartları ve bunlar üzerinde gümrük murakabe
sinin icrası tarzı, hususi kanun ve nizamnamelerle tâyin olunur.
M A D D E 745. — Yukarıki maddede yazılı senetleri vermeksizin yalnız emtia ve zahireyi vedia olarak kabul ,etmek üzere
açılan sair müessese ve mahaller hakkmda umumi mağazalara
ait hükümler cari olmaz. B u hususta Borçlar Kanununun vedia
hakkmdaki hükümleri tatbik olunur.
Tevdi edilmiş şeyler mukabilinde verilmiş olan ve fakat ka
nunun aradığı şekil şartlarına uymıyan senetlerle işbu şekü
şartlarma uygun olup da müsaade almamış olan müesseseler
tarafmdan verilmiş senetler kıymetli evraktan olmayıp tesel
lüm ilmühaberleri veya başka ispat vesikaları hükmündedir.

1

A) Umumi
mağazalar.
- Umumi olarak.

II •

İstisnalar.

Sahife: 14924

•III II I I İ l l i ! • ! I W l | l m III— II IIIII illi l

(Resmi GatateY

l|| »IH II I IHIIII|IWWIIIHWW|l|||l|ll|l||l|||||||l|||l|| İlli İli İlli

lllıll

III n II" ff-lll I " M l l " ' | l | l l

II |NfflHMIIWPWWIIIIIlll

9 TEMMUZ 1956

«MUM—HIMMI——•İli—II

B) Makbuz seneM A D D E 746, — Umumi mağazalara tevdi edilen emtia ve
di ve varant. zahire mukabilinde verilen makbuz senedinin aşağıda yazılı
I - Sekil.
hususları havi olması lâzımdır :
ı. Makbuz senedi. l . Tevdi edenin ad ve soyadı ile sanat ve ikametgâhı;
2. Tevdiatın yapıldığı umumi mağazanın ticaret unvanı ile
bulunduğu yer;
3. Tevdi olunan şeylerin cins ve miktarı ile mahiyet ve kıy
metinin bilinmesi için açıklanması lâzımgelen hususlar;
4. Tevdi olunan şeylerin tâbi olması lâzımgelen bütün re
sim, hare ve vergilerin ödenip ödenmediği ve sigorta edilip
edilmediği;
5. Ödenmiş olan veya ödenecek ücret ve masraflar;
6. Senedin kimin namma Veya emrine tanzim edildiğini
gösteren bir ibare;
7. Umumi mağaza sahibinin imzası.
2. Varant.
M A D D E 747. — Varantm da yukarıki maddede yazılı hu
susları aynen ihtiva etmesi ve makbuz senedine bağlanması lâ
zımdır.
3. Defter.
M A D D E 748. — Makbuz senedi ve varanttan mürekkebolaıı
vesikanın dip koçanlı bir defterden koparılmış olması ve defte
rin umumi mağazaya ait vesikalar arasında saklanması lâzım
dır4.
Kısmi
senet.
M A D D E 749. — Makbuz senedi ve varantm hâmili, masraf
ları kendisine aidolmak üzere önceden tevdi olunan şeylerin kı
sımlara ayrılmasını ve her kısım için ayrı ayrı senet verilmesi
ni istiyebilir. B u takdirde eski vesika iade ve iptal olunur.
II-Ciro.
M A D D E 750. — Makbuz senediyle varant emre yazılı olmaı. Umumi olarak, sa bile ayrı ayrı veya birlikte teslim ve ciro tarikiyle devredile
bilir. Ciro, yapıldığı günün tarihini de ihtiva etmelidir.
Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edi
lebilir. B u türlü ciro, her i k i senet teslim edildiği takdirde, ci
rantanın haklarını hâmile devreder.
2. Hükümleri.
M A D D E 751. — Senedin teslimi şartiyle eiro aşağıda yazılı
hükümleri doğurur :
1- Makbuz senedi ve varantm birlikte cirosu, tevdi olunan
şeylerin mülkiyetini nakleder;
. 2. Yalnız varantm cirosu, varantm devredildiği kimseye
tevdi olunan şeyler üzerinde rehin hakkı bahşeder;
3. Yalnız makbuz senedinin cirosu varant hâmilinin hakkı
mahfuz kalmak şartiyle, tevdi olunan şeylerin mülkiyetini nak
leder.
3. Varantm
M A D D E 752. — Varantm ilk cirosu, hangi borcun temini
cirosu.
için yapılmışsa onun ve faizinin miktarlarım ve vâde tarihini
ihtiva etmelidir.
Varantm cirosunda yazılı hususlar aynen makbuz senedinin
üzerine de yazılarak varantm ciro edildiği kimse tarafından
imza edilmelidir.
C) Eşya üzerinde
M A D D E 753. — Varant ile makbuz senedinin zıyaı veyahut
tasarruflar. miras ve iflâs sebebiyle çıkan ihtilâflar haricolmak üzere umuI-Senet esası. mi mağazalara tevdi olunan şeyler üzerinde haciz, el koyma ve
ya rehin yapılamaz.
II-Eşyanın geri
M A D D E 754. — Varanttan ayrılmış bir makbuz senedinin
alınması.
hâmili varant ile temin edilmiş olan borcun ana parası ile vâde
i. Umumi olarak, gününe kadar olan faizlerini umumi mağazaya tevdi ederek
vâde gününden önce dahi eşyayı çekebilir.
Tevdi olunan para varantm geriverilmesi mukabilinde hâ
miline ödenir.
2. Kısmen geri
M A D D E 755. — Varanttan ayrılmış makbuz senedinin hâalma.
mili umumi mağazaya tevdi olunan mislî eşyadan bir kısmım
çekmek istediği takdirde mağazanın mesuliyeti altında, hem
x
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çekeceği kısım ve lıem de varant ile temin olunmuş borç ile mü
tenasip bir miktar parayı mağazaya tevdi etmesi lâzımdır.
M A D D E 756. — Vâde gününde alacağı ödenmemiş varant
III - Sattırma
hâmili, poliçe hâmili gibi protesto çektikten on gün sonra rehakkı.
hin hükümlerine göre tevdi edilm eşyaları sattırabilir.
i- Şartlar.
75-5 ncü maddede yazılı haller satışa mâni değildir.
M A D D E 757. — Gümrük resmi ve sair resim, hare ve ver- & Satış bedeli.
gilerle tevdi olunan eşya için umumi mağaza tarafından yapı
lan masraflar ve mağazanın ücreti satış bedelinden mümtazen
Ödenir.
Birinci fıkrada yazılı paralar vc temin edilen borç ödendik
ten sonra geri kalan, makbuz senedi hâmiline ödenmek üzere
mağaza sahibine verilir.
M A D D E 758- — B i r varant hâmilinin ancak tevdi olunan
3. Müracaat
eşya satılıp da alacağına kâfi gelmediği takdirde, borçlunun
hakkı.
veya cirantaların mallarına müracaat hakkı vardır.
Protesto çekmemiş veya kanuni' müddeti içinde tevdi olu
nan eşyayı sattırmaya teşebbüs etmemiş olan varant hâmili
cirantalarına karşı bütün haklarını kaybederse de borçluya kar
şı müracaat hakkı baki kalır.
M A D D E 759. — Âfet vukuunda varantm hâmili, sigorta
4. Sigorta.
bedelinden alacağını tahsil eder.
M A D D E 760. — Makbuz senetleri ve varantlar, poliçeler hak- D) Müruruzaman.
kındaki müruruzamana tâbidir. Cirantalara karşı müracaat için
müruruzamanın başlangıcı, eşyanın satış günüdür.
M A D D E 761. — Makbuz senedi veya varantı kaybeden hâ- E) Senetlerin
mil, bu senetlere malik olduğunu ispat etmek ve teminat ver- kaybedilmesi.
mek suretiyle mağazanın bulunduğu yerdeki mahkemeden ala
cağı izin üzerine keyfiyetin kararda gösterilen o yer gazetele
rinde ilânından ve muhalefet için tâyin olunacak müddetin geç
mesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kaybolan varantm
müddeti geçmişse hâmilinin talebi üzerine mahkeme aynı veç
hile borcun ödenmesine izin verebilir, izin, mağazaya ve varanta mütaallik ise hem mağazaya ye hem ilk borçluya tebliğ olu
nur. Alacaklının, mağazanın bulunduğu yerde bir de ikamet
gâh göstermesi lâzımdır. Mağaza sahibi ve borçlu izin kararı
na itiraz edebilirler, itiraz üzerine mahkeme derhal hükmünü
verir. Hüküm alacaklı lehine ise icranın geri bırakılmasına
karar verilemez. Ancak, ilgililerin talebi üzerine tetkik mercii
hükünı katîleşinceye kadar tevdi olunan eşyanın satışından
elde edilecek paranın icra veznesinde saklanmasına karar vere
bilir.
İKİNCİ

KISIM

Taşıma işleri ve taşıma senedi
Birinci Ayırım

Umumi hükümler

M A D D E 762. — Taşıyıcı, ücret mukabilinde yolcu ve eşya
A) Taşıyıcı.
(yük) taşıma işlerini üzerine alan kimsedir.
M A D D E 763. — Eşya veya yolcu taşımayı arızi olarak ta- B) Hükümlerin
ahhüdeden kimse hakkmda da bu kısım hükümleri tatbik olutatbik sahası.
nur-

I - Taşıyıcı olmı
yan kimseler.

M A D D E 764. — Denizde taşıma işleriyle demir ve havayol- II - Hususi hükümları ile taşıma işlerine ve posta idaresine mütaallik hususi hü- Urin saklı kalması.
kümler mahfuzdur.
i- Esas.
M A D D E 765. — Taşıyıcı veya taşıma işleri komüsyoncusu 2. Esasın teşmil
üzerine aldığı taşıma işini yukarıki maddede yazılı hususi hüedilememesi,
kümlere tâbi olan bir müesseseye gördürmüş olduğu takdirde
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dahi, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetin hafifletilmesi
ni veya kaldırılmasını istiyemez.
C) .Mesuliyetin M A D D E 766. — Taşıma akdinde kanunun taşıyıcıya ve hukaldınlmasına ve- susiyle faaliyetleri devletin iznine bağlı taşıma işletmelerine
ya hafifletilmesine yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırıl
an şartların
ması neticesini doğuran bütün kayıt ve şartlar hükümsüzdür.
hükümsüzlüğü. B u kayıt ve şartlarm işletme nizamnamelerine, umumi şartna
melere, tarifelere veya bunlara benzer diğer vesikalara konul
muş olması halinde de hüküm aynıdır.
D) Müruruzaman.
M A D D E 767. — Haksız olarak alman taşıma ücretinin ge
r i alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukave
lesinden doğan bütün alacaklar bir yılda müruruzamana uğrar.
B u müddet, eşya taşımasmda eşyanm gönderilene vâki tes
l i m i ; yolcu taşımasında yolcunun ulaşma tarihinden başlar.
Eşya tamamen zayi olmuş veya yolcu ulaşmamış ise müru
ruzaman müddeti, eşyanm teslimi ve yolcunun ulaşması lâzımgeldiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
Gönderen ve gönderilen taşıyıcıya karşı olan haklarını, yılı
içinde telgraf, taahhütlü mektup veya protesto ile istemiş ol
mak ve dâva hakkı eşyanın kabulü ile düşmemiş bulunmak şar
tiyle, defi olarak her zaman dermeyan edebilirler.
Eşya; taşıyıcının hile veya ağır kusurundan dolayı zayi ol
muş, noksanlaşmış veya bozulmuş yahut geç teslim edilmişse
veya yolcu, taşıyıcının hilesi yahut ağır kusuru yüzünden geç
ulaşmış veya meydana gelen bir kaza neticesinde cismani za
rara uğramış veya ölmüş ise taşıyıcının mesuliyeti bu madde
deki müruruzamana tâbi olmaz.
6085 sayıh Karayolları Trafik Kanununun 50 nci maddesin
deki müruruzaman hükmü mahfuzdur.
î k u ı c i Ayırım

Eşya taşıma

A) Taşıma senedi. M A D D E 768. — Gönderen, taşıyıcıya, talebi halinde i k i
I - Tanzim mec- nüsha olarak bir taşıma senedi vermeye mecburdur. Fakat taburiyeti.
şıma senedi tanzim edilmemiş olsa bile muvafakatleri ve eşya
nın taşıyıcıya teslimi ile sözleşme taraflar arasmda tamam olur.
Gönderen, taşıyıcıya, gümrük kâğıtlarım ve eşyanm taşın
ması için muhtacolduğu diğer vesikaları vermeye mecburdur.
B u kâğıt ve vesikaların şekle ve hakikata uygun ve kâfi olma
malarından gönderen mesuldürII - Şekü.
M A D D E 769. — Taşıma senedi aşağıda yazılı hususları ihti
va eder.
1. Gönderilenin adı, soyadı veya ticaret unvanını ve adre
sini, eşyanm gönderildiği yeri, ve taşıma senedinin emre yazılı
olması isteniyorsa emrine şerhini;
2. Taşmacak eşyanm emsini, siklet, istiap derecesi veya
adedini, paket halinde iseler paketlere yazılı numaraları ve
işaretleri ve ambalajın şekil ve vasfmı;
3. Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanını ve adresini;
4. Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanmı ve adresini;
5. Taşıma ücreti ve ücret ödenmişse bu ciheti;
6. Taşımanm yapılacağı müddeti;
7. Taraflar arasında kararlaştırılan diğer hususları.
B u kayıtlardan birinin sehven yazılmamasından veya yan
lış yahut hakikata aykırı olarak yazılmasından doğan zarar ve
ziyan gönderene aittir. Taşmacak eşya barut ve infilâk madde
leri gibi tehlikeli eşyalardan ise bunu bildirmeyen ve ambalaj
üzerine etiket ve işaret koymıyan gönderen, bundan doğan za
rar ve ziyam da ödemekle mükelleftir.
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Birinci fıkrada yazdı şekil şartlarına uymıyan taşıma se
nedi kıymetli evrak olarak değil ancak tesellüm ilmühaberi ve
ya başka ispat vesikası telâkki olunur.
M A D D E 770. — Taşıma senedi tanzim edilmemiş ise, gönderen talebettiği takdirde taşıyıcı, taşıma senedine yazılacak
hususları ihtiva eden bir ilmühaberi imzalayıp vermiye mec
burdur.
M A D D E 771. — Taşıma senedinin bir nüshası gönderen tarafmdan imza edilerek taşıyıcıya verilir ve taşıma esnasında
eşya ile birlikte sevk olunur. Diğer nüshası taşıyıcı tarafından
imza edilerek gönderene geri verilir. Taşıma senedi emre ya
zılı ise taşıyıcının imzaladığı nüshanın cirosu ve teslimi eşya
nın mülkiyetini nakleder.
Taşıma senedinde gösterilmiyen hususlara dayanarak, adına
gönderilene ve taşıyıcı tarafmdan imza olunan emre yazılı ta
şıma senedinin hâmiline karşı, hiçbir iddia dermeyan oluna
maz.
M A D D E 772- — Taşıyıcı, taşınacak eşyayı taşıma senedine
veya ayrı bir kâğıda, teslim aldığı zamandaki durumu haklanda ihtirazi bir kayıt koymadan kabul edecek olursa, dış görü
nüşü itibariyle hiçbir kusuru olmadığını kabul etmiş sayılır.
Şu kadar k i ; eşyayı kayıtsız kabul etmiş olsa bile dışından an
laşılması kabil olmıyan noksanların vücudunu iddia ve ispat
edebilir.
M A D D E 773. — Taşıyıcı; eşyanın gönderilmesinde, aldığı
emre göre harekete mecburdur. Şu kadar k i ; eşyanın mahiyetine, gönderileceği yerlere veya diğer sebeplere göre veya mücbir bir sebepten dolayı başka bir surette hareket zaruri bulünuyorsa, alman emre uymıyarak halin gereğine göre hareket
edebilir.
M A D D E 774.
Taraflardan birisi için kusur teşkil etmiyen bir sebepten dolayı eşyanın taşınması menedilmiş yahut
pek ziyade gecikmiş olursa taşıyıcı keyfiyeti derhal gönderene
bildirmeye mecburdur. B u takdirde gönderen, taşıyıcının im
zaladığı taşıma senedi nüshasını kendisine geriye, vermek ve
777 nci madde gereğince tâyin olunacak tazminatı ödemek su
retiyle mukaveleden cayabilir.
M A D D E 775. — Gönderen halin icabına'göre 777 ve 778 nci
madde hükümleri dairesinde taşıyıcıya tazminat vermek suretiyle taşımayı durdurmak ve eşyayı geri almak hakkını haiz olduğu gibi; taşıma senedinin gösterdiği eşyayı adına gönderildi
ği yazılı olan kimseden başkasma vermeye yahut diğer suretle
tasarrufa da mezundur. Şu kadar k i ; taşıyıcı :
1. Eşyanm gönderildiği yere ulaştığı yahut ulaşması lâ
zımgeldiği ve gönderilenin bunların teslimini istediği tarihten;
2. Gönderilen, taşıma senedini aldığı yahut taşıyıcının
kendisini haberdar ettiği zamandan;
itibaren gönderenin emirlerini icra ile mükellef değildir.
Taşıma senedi emre yazıh ise taşıyıcı ancak kendi imzala
dığı taşıma senedini ibraz ve teslim eden şahsın emirlerini ic
raya mecburdur.
M A D D E 776. — Gönderenin veya gönderilenin kararlaştırılmış şartlara aykırı olarak verdikleri emir veya talimat üzerine mesafe artar veya taşıma ' müddeti uzarsa taşıyıcı, bu artma
veya uzama nispetinde fazla ücrete ve bu yüzden yaptığı mas
raflara hak kazanır.
M A D D E 777.
Taraflardan birisi için kusur teşkil etmiyen sebeplerden dolayı sefer duraklayıp kalırsa, taşıyıcı, yaptığı masrafları istemek hakkına halel gelmemek üzere, ancak
gidilen mesafe nispetinde taşıma ücretine hak kazanır.

Şahafe: H 9 2 7
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Taraflardan birisi için kusur teşkil etmiyen sebeplerden do
layı taşımaya başlanmamış ise, taşıyıcı, ücrete bak kazanmasa
bile, yükleme ve boşaltma masraflariyle yaptığı diğer zaruri
masrafları istiyebilir.
b) Gönderenin
M A D D E 778. — Sefer, gönderenin arzusiyle kesilecek olurarsusiyle.
aşağıdaki hükümler tatbik olunur :
1- Hareketten önce taşıma durdurulacak olursa gönderen,
kararlaştırılmış olan ücretin yarısını ve boşaltma ve yükletme
masraflariyle taşıyıcı tarafmdan yapılan diğer zaruri mas
rafları ;
2. Taşıma hareketten sonra durdurulacak olursa gönde
ren, taşıma ücretinin tamammı ve yükletme ve boşaltma masraf
lariyle eşya gönderene iade olununcaya kadar taşıyıcı tarafın
dan yapılan zaruri maraf ları ;
ödemeye mecburdur.
5. Taşıma
M A D D E 779. — Yükün, mukavele veya ticari teamül ile belli
müddeti.
olan ve bunların yokluğu halinde halin icabına göre münasip
a) Umumi.olar ak. görülen bir müddet içinde taşınması lâzımdır.
b) Gecikme.
M A D D E 780. — Eşya, yukarıki madde gereğince belli olan
müddetlerden sonra ulaşırsa, taşıma ücreti, geciken müddet
ile mütenasibolarak indirilir. Gecikme müddeti, mukavele ile
belli olan müddetin i k i mislini geçerse taşıma ücreti tamamen
düşmekle beraber taşıyıcı, bu yüzden doğan zarar ve ziyandan
mesul olur.
Taşıyıcı, gecikmenin, gönderen veya gönderilenlerin fiille
rinden veya mücbir sebepten doğduğunu ispat ederse, bu gecik
meden mesul olmaz.
Taşıma vasıtalarının yokluğu veya yetersizliği, gecikme
için mazeret sebebi olamaz.
II-Zıya ve haM A D D E 781. — Taşıyıcı eşyanm kendisine teslim edildiği
sarlardan dolayı tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müdmesuliyet. det içinde; uğradığı zıya ve hasardan mesuldür.
1. Umumi olarak. Taşıyıcı zıya ve hasarın :
1. Kendi kusurundan doğmıyan bir sebepten;
2. Eşyada zaten mevcut noksan ve ayıplardan, yahut eşya
nm mahiyetinden veya ambalajın fena yapılmasından;
3. Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri
emir ve talimatın tatbikinden ;
ileri geldiğini ispat edecek olursa mesuliyetten kurtulur.
Zıya ve hasar, ancak üç numaralı bentte yazılı bulunan hal
den doğmuş ise, mal tamamen zayi olsa dahi taşıyıcı ücretinin
tamamına hak kazanır.
Taşman eşyanın bir kısmı telef olmuş ise taşıyıcı, kalan kıs
mın ücretini almak hakkını haizdir.
2. Yardımcıların
M A D D E 782. — Taşıyıcının kullandığı kimselerin veya makusuru.
.iyetinde çalışanların kusurları kendi kusuru hükmündedir3. Mesuliyetin
M A D D E 783. — Taşıyıcı, taşıma esnasında mahiyetleri icatahdidi.
bı hacım ve tartıları azalan eşyadan dolayı mesuliyetini, yüzde
elli bir miktarda iptidaen tâyin ve tahdidedebilir. Eşya, pa
ketlere bölünmüş ise bu mesuliyet her biri için ayrıca tahdidedilebilir.
Gönderen veya gönderilen; noksanın eşyanın mahiyetinden
doğmayıp diğer bir sebepten ileri geldiğini, hal ve olaylara
göre noksanın tahdidedileıı miktara baliğ olmıyacağmı ispat
ederse mesuliyetin tahdidedilmiş olması hükümsüz kalır.
4. Ara taşıyıcıM A D D E 784. — Taşıyıcı, taşman eşyanm gönderilene teslilardan dolayı
mine kadar kendi yerine geçen bütün taşıyıcıların ve eşyanm
mesuliyet. taşınmasını kendilerine bıraktığı kimselerin fiil ve kusurların
dan kendi kusuru gibi mesuldür.
5. Tazminat.
M A D D E 785. — Ziyadan doğan tazminat; ancak, taşıma
a) Tâyini.
senedine geçirilen değere, taşıma senedinde değer gösterilmes a
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miş ve fakat taşıyıcıya bildirilip onun tarafından kabul edil
miş bir değer mevcut ise ona, böyle bir değer bulunmadığı tak
dirde aynı cins ve vasıftaki eşyanın gönderilene teslim edilece
ği yerdeki değerine göre tâyin olunur. Şu kadar k i ; tazmina
tın piyasa değerine göre tâyin edildiği hallerde zıya dolayısiyle
ödenmemiş bulunan gümı-ük resmi, taşıma ücreti ve sair mas
raflar malın piyasa değerinden indirilir.
Hasardan doğan tazminat, ancak eşyanm gönderilene tes
lim edileceği yerde hasardan önceki değeri ile hasardan sonra
k i değeri arasında mevcut farka göre tesbit edilir.
M A D D E 786. — Mahiyet ve değerleri beyan edilmeksizin °) ltn mahitaşıyıcıya teslim olunan eşyanın ziyamdan doğacak tazminat, v ve değen be
her hâdisede halin icabına göre tâyin olunur.
3/«» edilmiyen halTaşıyıcı, kendisine teslim olunurken beyan edilmemiş olan
ağır kusur
kıymetli eşya, para, kıymetli evrak ve diğer vesikaların hasar halinde tazminat.
ve ziyamdan mesul olmaz.
Zarar, taşıyıcının ağır kusuru veya hilesinden doğmuş ol
duğu takdirde yukarıki fıkrada anılan halde veya bu maddenin
birinci fıkrası veyahut 785 nci maddedeki tazminatlar yerine
tam tazminat istenebilir.
M A D D E 787. — Taşıyıcı aleyhine açılacak tazminat dâva- t) Tazminat^ da
ları, birinci veya sonuncu taşıyıcı aleyhine ikame edilmek lâ- valanmn dâvazımdır. B u dâvanın, aradaki bir taşıyıcı aleyhine açılabilmesi
Man.
için, zıya ve hasarın bu taşıyıcının taşıdığı zaman içinde mey
dana geldiğini ispat etmek şarttır.
B i r taşıyıcı mesul olmadığı fiillerden dolayı tazminat veriı
veya bu yüzden aleyhine dâva açılırsa, doğrudan doğruya ken
disinden önce gelen taşıyıcıya yahut esasen mesul olmaları lâ
zımgelen aradaki taşıyıcılara rücu hakkı vardır.
Zıya ve hasardan dolayı mesul olması lâzımgelen taşıyıcı tâ
yin edilemediği takdirde zarar, bütün taşıyıcılar arasmda her
birinin taşıma ücretindeki hissesi ile mütenasibolmak üzere
bölünür. Bununla beraber" zıya ve hasarın, eşyayı kendisi taşı
dığı zaman içinde vâki olmadığını ispat eden taşıyıcı tazmin
edilecek zarara iştirak etmezM A D D E 788. — Eşyanm kayıtsız ve şartsız kabulü, taşıyıcı d) Dâva hakktaleyhine açılacak dâva hakkını düşürür. Bununla beraber ta«*« düşmesi.
şman eşyanm kabulünden önce hasar veya noksanı mahkemece
tâyin edilen bilir kişi marifetiyle tesbit ettirilmiş ise gönderile
nin taşıyıcıya karşı dâva hakkı düşmez.
Eşya kabul edildiği sırada, bir kısmının ziyamı veya hasa
rını anlamak mümkün değilse, kabulden sonra dahi :
1. Zıya ve hasarın eşyanm taşıyıcıya tevdii ile gönderile
ne teslimi arasındaki zaman içinde vâki olduğunu ispat etmek;
2. Zararın anlaşılmasını mütaakıp ve eşyanın kabulünden
itibaren nihayet sekiz gün içinde bilir kişi marifetiyle eşyanın
tetkik ve muayenelerini talebetmek;
şartiyle taşıyıcı aleyhine dâva açmak hakkı mahfuz kalır.
Zıya veya hasar ^ kendi hilesinden yahut ağır kusurundan
doğmuş ise taşıyıcı dâva haklanın düştüğünü iddia edemez.
M A D D E 789. — Taşıyıcı, taşman eşya yerine ulaşmca der- HI - Gönderilene
hal gönderilene haber vermeye mecburdur.
teslim.
Ma

ei

l e r l e

1. Bildirme
borcu,
a) Gönderilene
karşı.

M A D D E 790. — Taşıyıcının, gönderileni bulamaması veya
gönderilenin eşyayı kabul etmemesi yahut kabulde gecikmesi,
gönderilen ile taşıyıcı arasında bir ihtilâf yahut tesellüme mâ
ni diğer bir sebebin çıkması hallerinde; taşıyıcının, keyfiyeti
hemen gönderene bildirmesi ve cevabını beklemesi lâzımdır.
Keyfiyeti gönderene bildirmek mümkün olmaz veya gönderen

b) Gönderen*
karşı.
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cevap vermekte gecikir, yahut icrası mümkün olmıyan bâzı ta
limat verirse, taşıyıcı, eşyanm yediemine teslimi için eşyanm
ulaştığı yerdeki mahkemeye müracaat edebilir. B u kabil eşya
nın mâruz olduğu tehlike ve zarar, gönderene aittir. Eşya, ça
buk bozulan cinsten olup, aşağıdaki fıkraya göre keyfiyet
gönderene bildirilinceye kadar zarar ve tehlikenin vukuu mel
huz ise, taşıyıcı, Borçlar Kanununun 92 nci maddesi hükmüne
uyarak hareket eder. Eşya, anılan madde gereğince satıldığı
takdirde, taşıyıcı, taşıma ücretiyle yaptığı masrafları bedelden
alır. Taşıyıcı, imkân halinde ve en kısa bir müddet içinde gerek
göndereni ve gerek gönderileni keyfiyetten haberdar etmeye
mecburdur. Aksi takdirde kendisinden zarar ve ziyan talebolunabilir.
Birinci fıkrada beyan olunan hallerde taşıyıcı, taşman eşya
sahibinin menfaatlerini muhafaza hususunda sürat ve basiret
ile harekete mecburdur. A k s i halde eşya sahibinin bu yüzden
uğradığı zararları tazminle mükellef olur.
2. Gönderilenin
M A D D E 791. — Taşıyıcı, eşyanın ulaşmasından önce, bunJıaklan.
ların muhafazası hususunda gönderilen tarafmdan verilecek
talimatı icraya mecburdur- Gönderilen, eşyanm ulaşmasmdan
ve taşıma senedini veya bunun yerini tutan ilmühaberi hâmil
ise eşyanm ulaşması gereken günden sonra gerek kendi, gerek
üçüncü şahıslar lehine olarak taşıma mukavelesinden doğan bü
tün hakları, zarar ve ziyan dâvası dâhil olduğu halde, taşıyı
cıya karşı kullanabilir ve beyan edilen zamandan itibaren taşı
nan eşyanm kendisine teslimini ve taşıma senedinin taşıyıcıda
k i nüshasının geri verilmesini istiyebilir.
Emre yazılı bir taşıma senedinin hâmili, gönderilen sayılır.
3. Gönderilenin
M A D D E 792. — Taşıma ücreti ile ardiye ve sair masraflaborçlan.
m ı , aksine mukavele olmadığı takdirde, teslimi şart edilen yera) ödeme.
eşyanın kabulünden sonra, taşıma senedine göre gönderilen
tarafmdan verilmesi lâzımdır.
b) Tevdi.
M A D D E 793. — Taşınan şeyleri almak üzere müracaat eden
kimse, yukarıki maddede gösterilen borçlarmı vermiyecek olur
sa taşıyıcı, eşyayı teslime mecbur değildir. Şu kadar k i ; bor
cun miktarında ihtilâf çıkarsa, gönderilen borçlu olduğunu ka
bul ettiği miktarı Öder ve aradaki farkı da muteber bir banka
ya yahut notere yahut emin bir yere tevdi ederse, taşıyıcı eş
yayı teslime mecbur olur. Taşıyıcı, nama veya emre yazılı olan
ve tarafından imza edilen taşıma senedinin ikinci nüshası ken
disine geriverilmedikçe taşman eşyayı teslime mecbur değildir.
4. Hapis hakkt.
M A D D E 794. — Taşıyıcı, taşıma mukavelesinden doğan bü
tün alacaklar için eşya üzerinde hapis hakkını haizdir. Taşı
yıcı birden çok ise, son taşıyıcı evvelkilerin haklarım kullanır.
Gönderilenin, yukarıki madde gereğince tevdi etmiş olduğu pa
ra, taşıyıcının hapis hakkı noktasından eşya hükmündedir.
5. Muayene.
M A D D E 795. — Eşyanın teslimi sırasında, onun hasara uğ
radığını dışarıdan gösterecek hiçbir alâmet ve işaret bulunma
sa dahi, gönderilen, bunların hal ve vasıflarım taşıyıcının önün
de derhal ve bizzat muayene etmek yahut tesellüm yerindeki
mahkeme marifetiyle muayene ettirmek hakkını haizdir. Aynı
hakkı taşıyıcı da haizdir.
Masraflar muayeneyi istiyen tarafa aittir. Bununla bera
ber bu suretle gönderilenin ödemiş olduğu masraflar, esasen
taşıyıcıyı mesul kılan bir zıya ve hasardan doğmuş ise bu mas
rafları, gönderilen taşıyıcıdan istiyebilir.
77-Birden çok
M A D D E 796. — Birinci taşıyıcıdan sonra gelen taşıyıcılar,
taşıyıcılar.
taşmacak eşyayı ve taşıma senedini tesellüm ettikten sonra doX. Borçlan.
ğacak bütün borçlarda önceki taşıyıcının yerine geçerler. Bun
lar taşıma senedine, yahut diğer kâğıda kendilerine teslim olu
nan eşyanm ne halde bulunduklarını tesbit ettirebilirler; bu
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hükme uyulmadığı takdirde 772 nci madde hükümleri tatbik
olunur.
M A D D E 797- — Son taşıyıcı, kendisinin yahut kendisinden
evvelki taşıyıcıların veyahut gönderenin alacağını almak veya
enıin bir yere tevdiini talebetmeksizin taşman eşyayı teslim
ederse, gönderenin ve kendisinden evvelki taşıyıcıların sarf et
tikleri yahut alacaklı bulundukları paralardan dolayı onlara
karşı mesul olur. Fakat bu paralardan dolayı gönderilene mü
racaat hakkı bakidir.

Sahife: 14931

2. Mesuliyeti.

Üçüncü Ayırım

Yolcu taşıma

M A D D E 798. — Yolcular, taşıyıcılar tarafından iç hizmetleA) Talimat.
r i tanzim için konmuş olan usul ve talimatı ihlâl etmemekle mü
kelleftirler.
M A D D E 799. — Sefer, taşıma mukavelesinin akdinden son- B) Seferin durra ve hareketten evvel durdurulursa aşağıdaki hükümler tatdurulması.
bik olunur :
1. Yolcu, belli vakitte hareket yerinde hazır bulunmıyacak olursa mütaakıp vasıta ile seyahat hakkım haizdir. Y o l 
cu, seyahat etsin etmesin, ücreti tamamen ödemeye mecburdur;
2. Yolcu, seferden vazgeçmiş olsa dahi ücretin tamamını
vermesi lâzımdır;
3. Sefer; ölüm, hastalık veya buna benzer diğer bir mücbir
sebepten dolayı durmuşsa, mukavele tazminatsız olarak ken
diliğinden hükümden düşer.
4. Taşıma vasıtalariyle ilgili olan ve taşıyıcı için kusur
teşkil etmiyen bir sebepten yahut i k i tarafın da kusurları ol
maksızın yolculuğa engel olan veya onu tehlikeli kılan sair se
beplerden dolayı sefer yapılmamışsa mukavele hiçbir tarafın
tazminat vermek mecburiyeti olmaksızın kendiliğinden hüMimden düşer.
5. Sefer, taşıyıcının füTi veya kusuru yüzünden durmuşsa,
yolcu tazminat istiyebilir;
6. Yukarıki 3, 4 ve 5 nci bentlerde anılan hallerde taşıyıcı
peşin almış olduğu taşıma ücretini gerivermeye mecburdur.
M A D D E 800. — Sefer, taşıma mukavelesinin akdinden ve C) Seferin duhareketten sonra duraklıyacak olursa mukavelede bu hususta
raklaması.
bir hüküm bulunmadığı takdirde aşağıdaki hükümler tatbik
olunur :
1. Yolcu kendi arzusu ile yol üzerinde bulunan bir yerde
seyahatten vazgeçecek olursa ücretin tamammı ödemeye mec
burdur;
2. Taşıyıcı sefere devamdan vazgeçer veyahut onun kusu
ru yüzünden yolcu yol üzerinde bulunan bir yerde kalmaya mec
bur olursa, seyahat ücretinin verilmesi lâzımgelmez; ücreti ön
ce ödenmiş ise tamammı geri alabileceği gibi zarar ve ziyan da
istiyebilir;
3. Sefer, yolcunun şahsını vevahut taşıma vasıtasmı ilgi
lendiren ve taşıyıcı için kusur teşkil etmiyen bir sebepten dola
yı duraklıyacak olursa, ücret, gidilen mesafe ile mütenasibolarak verilir. B u halde hiçbir taraf diğerine tazminat vermeye
meebur değildir.
M A D D E 801. — Hareket gecikecek olursa yolcu, zarar ve
Seferin
ziyan talebedebileceği gibi, yapılmakta, olan kara seyahatinde gecikmesi.
gecikme i k i günü aşar veya gecikme yüzünden yolcunun seya- I-Hareketin
hatten beklediği fayda kalmaz ise sözleşmeden cayabilir ve öde- gecikmesi.
diği ücreti de* geri istemek hakkını haizdir. Akitten cayılsın ve
ya cayılmasın gecikme sebebiyle her hangi bir zarar ispat edil
mese dahi bilet parasının üç misli maktu tazminat olarak hükmolunur.
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II-Sefer
M A D D E 802. — Taşıyıcı, sefer esnasında tarifesine girmiesnasmda. yen bir yerde durur veya tâyin etmiş olduğu yoldan başka bir
ı. Yol değiştirme, yerde durur veya tâyin etmiş olduğu yoldan başka bir yolu takibeder yahut diğer bir suretle ve kendi fiili yüzünden gidil
mesi kasdolunan yere ulaşması gecikirse, yolcunun, akdin ifa
sından vazgeçmeye ve tazminat istemeye hakkı vardır.
Taşıyıcı, yolcudan başka yük de taşımakta ise yükü boşalt
mak için gereken zaman kadar kalmak hakkına sahiptir.
B u madde hükümleri mukavelede aksine hüküm yoksa cari
dir.
2. Zaruri sebep- M A D D E 803. — Sefer; hükümetin emrinden, araba, kamyon
ler yüzünden.
veya her hangi bir taşıma vasıtasının tamiri zaruri olmasından
veya ansızm çıkıp seyahate devamı tehlikeli kılan bir halden
dolayı gecikmiş ise, i k i taraf arasında hususi bir anlaşma ol
madığı takdirde aşağıdaki hükümler tatbik olunur :
1. Yolcu, engelin kalkmasını veya tamiratın sonunu bekle
mek istemezse, taşıma ücretini, gidilen mesafe ile ınütenasibolarak ödiyerek sözleşmeden cayabilir.
2. Yolcu, taşıma vasıtasının hareketini beklemeyi tercih
edecek olursa, kararlaştırılmış ücretten fazla bir şey vermeye
mecbur olmaz. Fakat taşıma ücretinde yemek de dâhil ise dur
ma müddetince yemek masrafını yolcu çeker.
E) Bagaj.
M A D D E 804. — Yolcu, bagajı ve zatî eşyaları için, aksine
I -Taşıyıcının
mukavele yoksa ayrı ücret vermeye mecbur değildir. Taşıyıcı,
mesuliyeti. yolcu eşyasının zıya veya hasara uğramasından dolayı 781, 785
ve 786 nci maddelerde beyan edilen hükümler dairesinde mes
uldür.
Yolcunun yanında alıkoyduğu eşyadan, taşıyıcı mesul de
ğildir.
II - Taşıyıcının
M A D D E 805. — Taşıyıcı, seyahat ücretini ve sefer esnasınhapis hakkı.
d yolcuya verdiği erzak bedellerini alabilmek için bagaj üze
rinde hapis hakkını haizdir.
a

F) Taşıyıcının
mesuliyeti.

M A D D E 806. — Taşıyıcı, yolcuları gidecekleri yere sağ ve
salim olarak ulaştırmakla mükelleftir.
Yolcularm kazaya uğramaları halinde bundan doğacak za
rarları taşıyıcı tazmin eder. Yolcunun kaza neticesinde ölmesi
halinde onun yardımından mahrum kalan kimseler dahi uğra
dıkları zararlara karşılık taşıyıcıdan tazminat istiyebüirler.
Şu kadar k i ; taşıyıcı, kazanın kendisine veya yardımcılarına
yükletilmesi mümkün olan bir kusurdan doğmadığını ispat et
tiği takdirde bu i k i haldeki tazminattan kurtulur.
Taşıyıcı, bilette tâyin edilen yerin başka bir künseye veril
miş olması veyahut bilette tâyin edilen vasıta yerine onun aynı
olmıyan başka bir vasıtanın sefere konulmuş olması veya vası
tanın belli saatten önce hareketi sebebiyle yolcunun yetişeme
mesi yahut taşıma vasıtasmda halin gerekli kıldığı ilk sıhhi yar
dım malzeme ve ilâçlarının bulundurulmaması veya bunlardan
derhal istifade edilmesi imkânının sağlanmamış olması sebebiyle dahi yukarıki fıkra hükmünce mesuldür ve her hangi bir
zarar ispat edilmese bile bilet parasının üç mislini maktu taz
minat olarak ödemekle mükelleftir. B u miktarı aşan zarar ha
linde onun da tazmini istenebilir.
Yukarıki fıkrada gösterilen hareketleri yapan vasıta şoför
leri ve vasıtaları emri altmda bulunduran kimseler ile vasıta
ları taşıma işinde kullananlar şikâyet üzerine elli liradan aşağı
olmamak üzere hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. Daha ağır
cezalar derpiş eden hükümler mahfuzdur.
G) Yolcunun
M A D D E 807. — Yolcu, sefer esnasmda ölürse, taşıyıcı, miolümü.
rasçıların menfaatlerini korumak için yolcuya ait bagaj ve eş
yaları ilgililerine teslim edinceye kadar bunların i y i surette
muhafazalarına ait tedbirleri almaya mecburdur.
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Ö l ü n ü n y a k ı n l a r ı n d a n b i r i o r a d a mevcut ise, i ş b u m u a m e l e 
l e r i m u r a k a b e m a k s a d i y l e m ü d a h a l e ve t a ş ı y ı c ı d a n , a d ı g e ç e n
e ş y a l a r ı n k e n d i elinde b u l u n d u ğ u n a d a i r b i r beyanname talebedebilir.
Dördüncü Ayırım

Taşıma işleri komüsyonculuğu
M A D D E 808, — Ü c r e t m u k a b i l i n d e k e n d i n a m m a ve b i r
m ü v e k k i l h e s a b ı n a e ş y a t a ş ı t m a y ı sanat i t t i h a z e t m i ş o l a n k i m 
seye t a ş ı m a i ş l e r i k o m ü s y oncusu d e n i r .
B u a y ı r ı m d a k i h u s u s i h ü k ü m l e r b a k i k a l m a k ş a r t i y l e ko
m ü s y o n m u k a v e l e s i ve e ş y a n ı n t a ş ı n m a s ı n a a i t h u s u s l a r d a , t a 
şıma mukavelesi h a k k ı n d a k i h ü k ü m l e r taşıma işleri komüsyon c u l u ğ u n a da t a t b i k o l u n u r .
M A D D E 809. — K o m ü s y o n c u , t a ş ı m a m u k a v e l e s i h ü k ü m l e r i n i y e r i n e g e t i r m e k t e ve b i l h a s s a t a ş ı y ı c ı l a r ı v e a r a k o m ü s y o n c u l a r ı s e ç m e k t e , t e d b i r l i b i r t a c i r g i b i hereket etmeye v e m ü 
v e k k i l i n i n m e n f a a t l e r i n i k o r u m a y a ve t a l i m a t ı n a u y m a y a mec
burdur.
Komüsyoncu,
t a ş ı y ı c ı i l e m u k a v e l e e t t i ğ i m i k t a r d a n fazla
bir taşıma ücretini müvekkili hesabına geçiremez.
K o m ü s y o n c u , taşıyıcılara k a r ş ı olan r ü c u h a k k ı n ı kendi k u 
s u r u y ü z ü n d e n z a y i e t m i ş ise, r ü c u h a k k ı k a l m a d ı ğ ı n d a n dola
yı mesuliyetten kurtulamaz.
M A D D E 810. — K o m ü s y o n c u n u n d e m l i d e e t t i ğ i i ş k e n d i n a m m a b i r t a ş ı y ı c ı s e ç e r e k t a ş ı m a m u k a v e l e s i y a p m a k t a n ibaret,
olduğu taraflar a r a s ı n d a k i akitten açıkça anlaşıldığı takdirde
e ş y a y ı t a ş ı y ı c ı y a t e s l i m e t t i k t e n s o n r a ü c r e t i n i istemeye h a k k a 
zanır. D i ğ e r hallerde ü c r e t i n muaccel oluşu t a ş ı m a a k d i n d e k i
hükümlere tâbidir.
M A D D E 811. — K o m ü s y o n c u , t a ş m a n e ş y a y a g e r ç e k t e n veyahut t a ş ı m a senedini veya onun yerine geçecek i l m ü h a b e r ya
hut e ş y a n ı n b i r m a ğ a z a veyahut antrepoya tevdi edildiğini b i l 
diren makbuz k â ğ ı d ı n ı h â m i l olmak suretiyle h ü k m e n zilyed
ise b u e ş y a n ı n t a ş ı m a m a s r a f ı , k o m ü s y o n ü c r e t i ve a v a n s l a r ı n 
dan dolayı eşya ü z e r i n d e hapis h a k k ı v a r d ı r .

AJ Tarifi.
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Hükümleri.
" İhtimam.

1

U - Ücret hakkı.

1

1

1

-

H a

P

i s

hakkı.

M A D D E 812. — E ş y a n ı n t a ş ı n m a s ı n a b i r i b i r i a r d ı n c a b i r - IV - Birden ziyade
den ç o k k o m ü s y o n c u a r a c ı l ı k e t t i ğ i t a k d i r d e , s o n u n c u o l a r a k
komüsyoncu.
a r a c ı l ı k eden k o m ü s y o n c u l a r , k e n d i l e r i n d e n ö n c e k i k o m ü s y o n c u l a r m h a k l a r ı n ı ve bilhassa o n l a r ı n t a ş m a n eşya ü z e r i n d e k i
hapis h a k l a r ı n ı kullanmaya mecburdur.
B i r k o m ü s y o n c u n u n a l a c a ğ ı , k e n d i s i n d e n s o n r a gelen k o 
m ü s y o n c u t a r a f ı n d a n t e m i n edilecek o l u r s a , ö n c e gelen k o m ü s 
yoncunun hapis h a k k ı ondan sonraki k o m ü s y o n c u y a geçer.
M A D D E 813. — K o m ü s y o n c u , t a ş ı y ı c ı n ı n
takdirde, onun h a k l a r ı kendisine geçer.

ücretini ödediği

M A D D E 814. — A k s i n e m u k a v e l e o l m a d ı ğ ı t a k d i r d e k o m ü s y o n c u e ş y a y ı k e n d i v a s ı t a ve a d a m l a r ı i l e t a ş ı y a b i l e c e ğ i g i b i
k e n d i y e r i n e g e ç e n t a ş ı y ı c ı l a r a d a t a ş ı t a b i l i r . B u halde k o m ü s yoncu taşıyıcı sayılır.
K o m ü s y o n c u , t a ş ı m a s e n e d i n i n i k i n c i n ü s h a s ı n ı 771 n c i m a d 
de h ü k m ü n c e k e n d i a d ı n a i m z a e d i p m ü v e k k i l i n e
gerivermiş
v e y a k e n d i a d ı n a t a ş ı m a i l m ü h a b e r i t a n z i m ederek m ü v e k k i 
line v e r m i ş veyahut kendisiyle m ü v e k k i l i arasmda t a ş ı m a üc
r e t i ve b ü t ü n m a s r a f l a r a k a r ş ı l ı k o l a r a k k e s i n b i r p a r a t â y i n
e d i l m i ş ise k o m ü s y o n c u t a ş ı y ı c ı s a y ı l ı r .
B u m a d d e h ü k ü m l e r i n i n t a ş ı t a n aleyhine d e ğ i ş t i r i l m e s i ne
t i c e s i n i d o ğ u r a n b ü t ü n k a y ı t ve ş a r t l a r h ü k ü m s ü z d ü r .
M A D D E 815. — T a ş ı m a k o m ü s y o n c u L u ğ u
bütün dâvalar b i r yılda m ü r u r u z a m a n a uğrar-

akdinden doğan

V-Halefiyet.
VI - Komüsyoncutaşıma işini
üzerine alması.
n

u

n

VII-Müruruzaman.
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Müruruzamanın başlangıcı, müruruzamana uğramış hakkın
defi olarak ileri sürülebilmesi, zararın komüsyoncunun hile ve
ya ağır kusurundan doğmuş bulunması halleri 767 nci madde
hükümlerine tâbidir.

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Deniz ticareti

Birinci Fasü
Gemi

BİRİNCİ

KISIM

Umumi hükümler
A) Tarifler.
M A D D E 816. — Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kul7 - Gemi, ticaret lanılması, denizde hareket etmesi imkânına bağlı bulunan ve pek
gemisi.
küçük olmıyan her türlü tekne «Gemi» sayılır.
Denizde kazanç elde etme maksadına tahsis edilen veya fii
len böyle bir maksat için kullanılan her gemi, kimm tarafm
dan ve kimin nam ve hesabma kullanılırsa kullanılsın, «Ticaret
gemisi» sayılır.
II-Denize elveM A D D E 817. — Tekne, umumi donatım, makine, kazan gibi
rişli gemi, yola esas kısımları balonundan yapacağı yolculuğun (Tamamiyle
elverişli gemi. anormal tehlikeler hariç) deniz tehlikelerine karşı koyabilecek
durumda olan bir gemi «Denize elverişli» sayılır.
Denize elverişli olan gemi, teşkilâtı, yükleme durumu, ya
kıtı, komanyası, gemi adamlarının yeterliği ve sayısı bakımla
rından yapacağı yolculuğun (Tamamiyle anormal tehlikeler ha
riç) tehlikelerine karşı koyabilmek için gerekli vasıfları haiz
bulunduğu takdirde «Yola elverişli» sayılır.
Denizde can ve mahkoruma hakkındaki Kanunun hükümleri
mahfuzdur.
777 - Tamir kabul
M A D D E 818.
Denize elverişsiz hale gelmiş olan bir gemi
etmez gemi, ta- bu kanunun tatbiki bakımmdan :
mire değmez
1. Tamiri hiç veya bulunduğu yerde mümkün değilse ve
gemi.
tamir edilebileceği bir limana götürülemezse «Tamir kabul et
mez gemi»;
2. Tamir masrafı geminin, eski ve yeni farkı gözetilmek
sizin, önceki değerinin dörtte üçünü aşacaksa, «Tamire değmez
gemi»;
sayılır.
önceki değer, denize elverişsizlik bir yolculuk sırasında
meydana gelmişse, geminin yolculuğa çıkarken haiz olduğu de
ğerden ; diğer hallerde ise, gemi denize elverişsiz hale gelmeden
önce haiz olduğu veya gereği gibi donatılmış olması halinde
haiz olacağı değerden ibarettir.
17-Bağlama
M A D D E 819. — B i r geminin bağlama limanı, o gemiye ait
Umanı.
seferlerin idare olunduğu limandır.
V - Avrupa
M A D D E 820. — B u kanunda, Avrupa limanları ile Avrupa
limanlan.
dışı limanları ayrı tutan hülriimlerin tatbikmde bütün Akde
niz ve Karadeniz limanları Avrupa limanlarından sayılır.
Süveyş kanalının tamamı Süveyş'e kadar Akdeniz'den sa
ydır.
VI-Gemi
M A D D E 821. — «Gemi adamları»; kaptan, gemi zabitleri,
adamlan.
tayfalar ve gemide istihdam edilen diğer kimselerdir.
B) Hükümlerin
M A D D E 822- — Hususi kanunlarda aksine hüküm buluntatbik sahası.
madıkça, bu kanunun hükümleri ticaret gemileri hakkmda tat
bik olunur. Ancak :
1. Donatanın gemi adamlarının kusurundan doğan mesuli
yetine mütaallik 947 nci madde ile 948 nci maddenin birinci fık—
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rasmm üçüncü bendi, bn kitabın gemi, kaptan ve gemi alacak
lıları hakkındaki fasılları ile deniz ödüncü, çatma, kurtarma
ve yardım hakkındaki kısımları; yatlar, denizci yetiştirme ge
mileri gibi münhasıran gezinti, spor, eğitim, öğretim ve ilim
gayelerine tahsis edilmiş gemilere;
2. Donatanın gemi adamlarının kusurundan doğan mesuli
yetine mütaallik 947 nci madde ile 948 nci maddenin birinci fık
rasının üçüncü bendi, bu kitabm çatma, kurtarma ve yardıma
dair kısımlariyle mahdut mesuliyete mütaallik 1236 nci madde
nin son fıkrası hükmü münhasıran bir âmme hizmetine tah
sis edilen devlet gemileriyle donanmaya bağlı harb gemilerine
ve yardımcı gemilere;
3. Bayrak, gemi sicilli ve inşa halinde gemiler üzerindeki
haklara mütaallik hükümler, yabancı bir devlet veya onun te
baası hesabına Türkiye'de inşa olunan gemilere;
dahi tatbik olunur.
ÎKINCÎ

KISIM

Bayrak
M A D D E 823. — Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker.
Yalnız Türk vatandaşlarının malı olan gemi Türk gemisidir. Şu kadar k i ; Türk kanunları uyarınca kurulup da :
1 Hükmi şahsiyeti haiz olan teşekkül, müessese, dernek
ve tesislerin malı olan gemiler, idare uzvunu teşkil eden şahıs
ların ekseriyeti Türk vatandaşı olmak;
2. Türk ticaret sicilline tescil edilmiş ticaret şirketlerinin
mah olan gemiler, şirketi idare ve temsil etmeye salahiyetli
olanların ekseriyeti Türk vatandaşı olmak ve şirket mukavele
sine göre rey ekseriyeti Türk ortaklarda bulunmak, anonim ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca hisse
senetleri nama yazılı ve âhara devri şirket idare meclisinin iz
nine bağlı bulunmak;
şartlariyle Türk gemisi sayıhrlar.
Türk ticaret sicilline tescil edilen donatma iştiraklerinin
malı olan gemiler, payların yarısından fazlası Türklere ait ve
gemi müdürü de Türk vatandaşı olmak şartiyle Türk gemisi
sayılırlar.
M A D D E 824.
B i r Türk gemisi, yukarıki maddede yazılı
vasıfları haiz olmıyan bir şahsa en az bir sene müddetle kendi
namma işletmek üzere bırakılmış olursa malikin talebi üzeri
ne Münakalât Vekâleti en çok i k i yıl müddetle geminin yaban
cı bir bayrak çekmesine, o memleket kanunları müsaidolmak
şartiyle, izin verebilire B u izin bitmedikçe veya kanuni sebep
lerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez.
Türk gemisi olmıyan bir gemi, yukarıki maddede yazılı va
sıfları haiz olan bir şahsa en az bir sene müddetle kendi namı
na işletmek üzere bırakılmış olursa Münaklât Vekâleti, malikin
muvafakati olmak ve Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabit
leri hakkındaki hükümlerine riayet olunmak ve yabancı ka
nunda da mâni bir hüküm bulunmamak şartiyle geminin en çok
i k i sene müddetle Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. B u
gemiler Münakalât Vekâletince hususi bir sicille kaydolunur.
M A D D E 825. — 823 ncü madde ile 824 ncü maddenin 2 nci
fıkrasında yazılı şartlardan birinin ortadan kalkmasiyle gemi,
aşağıki madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle Türk gemisi
olmaktan çıkar.
M A D D E 826. — B i r donatma iştirakinde geminin yarısından fazlasına sahibolan müşterek donatan veya donatanlar
Türk vatandaşlığını kaybeder yahut payları temlikten başka
suretle yabancıya geçerse gemi bir sene müddetle Türk Bayra
ğını çekme hakkım muhafaza eder- Ancak, bu müddetin altı
—

A) Türk Bayraçekme hakkı
ve mükellefiyeti.
I-Şartlan.

11

- taundan.

M - Türk gemisi
vasfının zıyaı.
l- Umumi olarak.
2. Hususi haller.
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ayı geçtikten sonra geminin en az üçte birine sahibolan diğer
müşterek donatanların ekseriyetle verecekleri karar üzerine si
cil dairesinden o gemi payının sahibi hesabına açık artırma ile
satılması istenebilir. Artırmaya, satış talebinde bulunanlar da
hi girebilirler. İhale, ancak bir Türk vatandaşına yapılabilir.
B) Hakkin
M A D D E 827. — Geminin Türk Bayrağını çekme hakkı, geispaü.
mi tasdiknamesi ile ispat olunur.
/ - Gemi tasdikGemi tasdiknamesi alınmadıkça, Türk Bayrağını çekme
namesi
hakkı kullanılamaz.
Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil memurluğunca tasdik
edümiş bir hulâsası yahut bayrak şahadetnamesi yolculukta da
ima gemide bulundurulur.
II - Bayrak ^
M A D D E 828. — Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk
şahadetnamesi. Bayrağını çekme hakkını elde ederse geminin bulunduğu yerde
k i Türk konsolosu tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına
dair verilecek «Bayrak şahadetnamesi» gemi tasdiknamesi ye
rine geçer. Bayrak şahadetnamesi, tanzim edildiği günden iti
baren ancak bir yıl için muteberdir; yolculuk, mücbir sebep
yüzünden uzadığı takdirde müddet de uzarB i r Türk limanında inşa edilmiş olup da 823 ncü madde ge
reğince Türk Bayrağını çekme hakkını haiz olmıyan gemilere
Münakalât Vekâletince gidecekleri teslim yerine kadar muteber
olmak üzere bir bayrak şahadetnamesi verilebilir.
824 ncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı hallerde bayrak
şahadetnamesi müsaade müddeti için muteber olmak üzere Mü
nakalât Vekâletince tanzim olunur.
III-Muafiyet.
M A D D E 829. — On sekiz gros tonilâtodan ufak gemiler ge
mi tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyacohnaksızm Türk Bayrağını çekebilirler.
C) Geminin adı.
M A D D E 830. — Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediği
I-Seçme serbes- adı vermekte serbesttir. Şu kadar k i ; seçilen ad iltibasa mahal
tîsi.
bırakmıyacak surette başka gemilerin adlarından farklı olma
lıdır.
Gemi tasdiknamesi verilmiş olan bir geminin adı Münaka
lât Vekilinin izniyle değiştirilebilir.
II - Tekne üzerine
M A D D E 831. — Sicile kayıtlı bir geminin bordalarının her
yazılma mecbu- i k i tarafına adı, kıçına da adı ile bağlama limanı; silinmez, boriyeti.
zulmaz ve çok okunaklı harflerle yazılır.
D) Ceza hükümM A D D E 832. — 823 ilâ 826 nci maddelere aykırı olarak Türk
leri.
Bayrağı çeken veya aynı maddelerin hükümlerine göre Türk
7 - Cezayı müstel- Bayrağı çekmesi lâzımgelirken diğer bir devletin bayrağını
zim fiiler.
çeken geminin kaptanı veya bu hareketleri menetmemiş olan
l. Kanuna aykırı donatanı 400 liraya kadar ağır para cezası veya altı aya kadar
şekilde bayrak hapis cezası ile cezalandırılır. Geminin suçluya aidolup olmaçekme.
dığı gözetilmeksizin müsaderesine de karar verilebilir.
2. Tasdikname
M A D D E 833. — 827 ve 828 nci maddelere aykırı olarak Türk
veya şahadetname Bayrağını çeken geminin kaptanı, i k i yüz liraya kadar hafif
almadan bayrak para cezası veya bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandıçekme.
rilir. •
3. Tasdikname
M A D D E 834. — 827 nci maddenin son fıkrası ile 831 nci
veya şahadetname- madde hükümlerine aykırı hareket eden kaptan yüz liraya kanin gemide bulun- dar hafif para cezası veya on beş güne kadar hafif hapis cfezadurvlmaması ve
\\ cezalandırılır.
s l

e

gemi adının
yazılmaması.

4. Harb gemileM A D D E 835. — Harb gemileri ve sahil istihkâmları önünde
ri, istihkâmlar veya Türk. limanlarına girerken yahut bunlardan çıkarken tiönünde ve liman- caret gemisine bay rak çekmiyen kaptan, yüz liraya kadar hada bayrak
fif para cezası veya on beş güne kadar hafif hapis ile cezalançekmemek.
dirilirr
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M A D D E 836. — Kasıt veya ihmali sabit olmıyan kimseye İl-Kusur esası.
yukarıki maddeler gereğince ceza verilemez.
M A D D E 837. — B u kanunun 832, 833 ve 834 ncü maddelerin- 111 - Memleket dıdeki fiiller, Türkiye dışında bir Türk veya yabancı tarafından
sında tatbik
işlenmiş olsa bile cezalandırılır.
esası.
M A D D E 838. — Gemi tasdiknamesiyle bayrak şahadet- E) Nizamname.
namesinin nasıl tanzim olunacağı ve gemi adının gemi üzerine
nasıl yazılacağı ve bu kısım hükümlerinin tatbik şekli bir nizam
name ile tâyin olunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Gemi sicili
M A D D E 839. — Türk gemileri için hükümetin münasip göA) Umumi
receği yerlerde gemi sicilleri tutulur.
hükümler.
Gemi sicilleri, liman reisliği nezdinde çalışan sicil memurla- I-Sicil memurrı tarafmdan o yer asliye hukuk mahkemesinin nezareti altınluklan ve
da tutulur. 26 n c i maddenin 2 nci fıkrası hükmü bu hususta da
bölgeleri.
tatbik olunur.
Medeni Kanunun 917 nci maddesi gemi sicilleri hakkında da
caridir.
M A D D E 840. — Gemi siciline, 823 ncü madde gereğince U - Tescili caiz
Türk Bayrağını çekme hakkını haiz ticaret gemileri ile 822 nci
gemiler.
maddenin 2 nci fıkrasının 1 ye 3 numaralı bentlerinde yazılı ge
miler kaydolunur.
M A D D E 841.
Gemi, bağlama limanın tâbi olduğu sicil da- İli - Salahiyetli
iresince tescil olunur.
dairesi.
B i r geminin seferleri yabancı bir limandan idare edilecek
se veya bağlama limanı yoksa maliki gemisini dilediği yer si
cilline tescil ettirebilir.
Malikin Türkiye dâhilinde ikametgâhı veya ticari işletme
si yoksa bu kanunda yazılı hakları kullanmak ve vazifeleri ye
rine getirmek üzere sicil memurluğuna o bölgede oturan* bir
mümessil göstermesi lâzımdır.
M A D D E 842- — Gemi sicili alenidir. Herkes sayfalarım
IV-Sicilin
tetkik edebilir.
aleniyeti.
Alâkası olduğunu ispat eden herkes, bir kaydın itmamı için
gemi sicilinde atıf yapılmış olan vesikaları, henüz neticelen
memiş tescil taleplerini "ve sicil dosyalarını da tetkika mezundur.
Talep üzerine ve masrafı ödenmek şartiyle sicildeki kayıt
ların tasdikli veya tasdiksiz örnekleri verilir. 2 nci fıkrada
yazılı vesikaların örnekleri yalnız ilgili olduğunu ispat eden
kimseye verilebilir.
—

s i c i l

M A D D E 843. — Gemi, ancak malikin veya maliklerden birinin talebi üzerine gemi siciline tescil olunur.
Talep dilekçe ile olur.

B) Geminin
tescili.
I-Talep.
1.

M A D D E 844. — On sekiz gros tonilâtoda ve daha büyük her
ticaret gemisinin maliki, tescil talebinde bulunmaya mecburdur.
840 n c i maddeye göre gemi siciline tescili caiz olan diğer ge
milerin malikleri gemilerini tescil ettirmekte serbesttirler.
M A D D E 845. — Tescil talebiyle birlikte aşağıdaki hususlar
bildirilir :
1. Geminin adı;
2. Nev'i ve imalinde kullanılmış olan esas malzeme;
3. Bağlama limanı;
4. i n ş a olunduğu yer ve kızaktan indiği yıl (Tesbit edilme
leri fevkalâde müşkül olmamak şartiyle);
5. Resmî ölçme neticeleri ve makine takati;
6. Geminin maliki :

Sekli.

2. Mecburiyet.

3. Muhtevası.

SaHfft»J14938
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a) H a k i k i şahıs ise : A d ve soyadı, varsa ticaret unvanı ve
kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğu ile sicil numarası;
b) Ticaret şirketi ise : Şirketin nev'i, ticaret unvanı ve tes
cil olunduğu ticaret sicil memurluğu ile sicil numarası;
c) Diğer hükmi şahıslardan ise Adı ve merkezi;
d) Donatma itşiraki ise müşterek donatanların ad ve soy
adları ile gemi paylarının miktarı;
7- İktisap sebebi;
'
8. Türk Bayrağım çekme hakkma esas teşkil eden sebepler;
9. Donatma iştirakinde, varsa gemi müdürü;
10. 841 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı halde mümessi
lin adı, soyadı ve adresi.
4. Vesikalar.
M A D D E 84& — Yukarıki maddenin 3, 4, 6 ve 7 nci benta) Umumi
lferinde yazılı hususlarla makine takatine ait beyanların doğruolarak.
luğunun kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşılması, bayrak
çekme hakkmm dayandığı vakıalarla ölçme neticelerinin ise
ispatı lâzımdır.
Gemi memleket içinde henüz resmen ölçülmemiş ise, mesa
ha şahadetnamesi yerine geçmek üzere Türkiye dışmda yapıl
mış ölçmeye dair belgenin veya tasdikli başka bir vesikanın ib
razı kâfidir.
Gremi tamamen veya kısmen memleket içinde inşa edilmişse,
inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bulunup bulun
madığına dair inşaat yeri sicil memurluğundan almacak bir ve
sikanın tevdi edilmsi lâzımdır.
b) Tabana sicilM A D D E 847.
Gfemi, yabancı bir gemi sicilinde kayıtlı bude kayıtlı gemi. lundukça Türk gemi siciline tescil olunamaz. Lüzumu halinde
böyle bir kaydın mevcudolmadığım kuvvetle muhtemel göste
recek vesikaların ibrazı lâzımdır.
844 ncü madde gereğince tescili mecburi olan bir gemi ya
bancı bir gemi sicilinde kayıtlı ise malikin bu kaydı terkin et
tirmesi ve keyfiyeti tevsik eylemesi lâzımdır; imkânsızlık ha
linde bundan sarfmazar olunabilir.
II - Tescil.
' M A D D E 848.
B i r geminin kaydında 845 nci maddenin 1
1. Tescil edilecek ilâ 7 ve 9 sayılı bentlerinde yazdı hususlarla ölçmeyi tevsik eden
hususlar,
belgenin mahiyeti, geminin kaydolunduğu gün ve sicil sıra nu
marası sicile geçirilir. Kayıt, salahiyetli memur tarafmdan im
zalanır.
845 nci maddenin 6 nci bendine göre tescil edilmesi lâzımgelen gemi malik veya mahklerinin vatandaşlık durumu, geminin
bir ticaret şirketine aidolması veya donatma iştiraki halinde
823 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı hususların mevcudolduğu ayrıca sicile geçirdir.
Gemi, inşa halindeki gemilere mahsus sicile tescil edilmişse
o sicüe kayıtlı bulunan gemi ipotekleri, haiz oldukları derece
ler mahfuz kalmak şartiyle, gemi siciline re'sen nakledilir. Ge
minin tescil olunduğu, inşa halindeki gemilere mahsus sicili
tutan memura bildirilir.
Gemi tescil edilmezden önce her hangi bir kimse kendisinin
malik olduğunu ileri sürerek tescil talebinde bulunan şahsm
mülkiyetine itiraz ederse gemi tescil edilmekle beraber itiraz
eden lebine şerh verilir2. Değişiklikler.
M A D D E 849. — 845 nci maddenin 1, 2, 3, 5, 8 ve 9 ncu bent
lerinde yazılı olup da 848 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkraları uya
rınca tescil olunan hususlarda vukua gelecek değişikliklerin
gemi siciline geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicü memurluğuna
derhal bildirilmesi lâzımdır.
824 ncü maddenin 1 nci fıkrası gereğince Türk bayrağı ye
rine diğer bir bayrak taşımasına izin verilmiş olan geminin ne
müddetle Türk Bayrağı çekemiyeceği sicil memurluğuna büdirilir ve keyfiyet tescil olunur. İzin biter veya -geri alınırsa bu
dahi tescil olunur.
—

—
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Gemi kurtarılamıyacak şekilde batar veya tamir kabul et
mez bir hale girer yahut Türk Bayrağını çekme hakkını kay
bederse bu hususlarm da gecikmeksizin sicil memurluğuna bil
dirilmesi lâzımdır.
Yukarıki fıkralara göre yapılması lâzımgelen talepleri ge
mi maliki ve donatma iştirakinde gemi müdürü dahi yapmaya
mecburdurlar- B u hususu ifaya mecbur olanlar birden fazla ise
bunlardan birinin talebi kâfidir. Hükmi şahıs olan bir malikin
mümessilinin taaddüdü halinde de aynı esas caridir.
Tescil hususunda 845, 846 ve 848 nci maddeler dahi tatbik
olunur.
M A D D E 850. — 844, 846, 847 ve 849 ncu maddeler gereğince 3. Tescile davet.
yapmakla mükellef olduğu vazifeleri, kayıt muamelelerini ge• rektiren hususları öğrendikten sonra on beş gün içinde yerine
getirmiyen kimseler hakkmda 35 nci madde hükmü tatbik olu
nur.
852 nci madde hükmü mahfuzdur.
M A D D E 851. — Gemi, kurtarılamıyacak şekilde batar veya
C) Terkin.
tamir kabul etmez hale gelir yahut Türk Bayrağını çekme hak- I - Talep üzerine.
kim zayi ederse talep üzerine sicilden kaydı terkin olunur. Tes
cili ihtiyari olan gemilerin kaydı, malik veya maliklerinin ta
lebi üzerine dahi terkin olunur.
Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi sebebiyle kaydının
terkini talebolundukta sicil memuru müseccel ipotekli alacak
lıları, icabmda 852 nci maddedeki ilân suretiyle, keyfiyetten ha
berdar ederek tâyin edeceği münasip bir müddet zarfmda iti
razlarını bildirmeye davet eder. Müddeti içinde bildirilen iti
razların varit görülmediğine dair mahkemece verilen kararın
kesinleşmesi üzerine gemi kaydı terkin olunur.
Gemi Türk Bayrağım çekme hakkını kaybederse kaydı an
cak ipotekli alacaklıların ve gemi sicili münderecatına göre
ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü şahısların muvafakatleriyle terkin olunabilir. Muvafakat terkin talebiyle beraber
tevsik edilmemiş ise, geminin Türk Bayrağım çekme hakkmı
kaybettiği gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur- B u kayıt,
müseccel gemi ipotekleri bahis mevzuu olmadığı nispette, gemi
kaydının terkini hükmündedir.
Tescili ihtiyari olan gemilere ait kayıtların maliklerinin mü
cerret talepleri üzerine terkin edilebilmesi için ipotekli alacak
lıların ve gemi sicili münderecatına göre ipotek üzerinde hak
sahibi olan üçüncü şahısların muvafakatleri şarttır.
M A D D E 852. — Esaslı şartlarmdan biri mevcudolmaması
II-Re'sen.
sebebiyle tescili caiz olmıyan bir gemi tescil edilmiş olur veya i- Umumi şarttan.
849 ncu maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı haller sicil memurlu
ğuna bildirilmezse 35 nci madde hükmü tatbik olunur. Şu ka
dar k i ; keyfiyetin müseccel diğer hak sahiplerine de bildiril
mesi lâzımdır. Malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğu
yahut ikametgâhları belli değilse terkine davet ve tâyin edilen
müddet 37 nci maddede yazılı gazete ile diğer münasip bir ga
zetede ilân edilir ve ilân kâğıdı sicil memurluğu ve mahkeme
divanhanesine asılır.
Geminin kaydı ancak imtina ve itiraz sebeplerinin müddeti
içinde bildirilmemesi veya bunların mahkemece varit görülme
diğine dair verilen kararın kesinleşmesi halinde terkin oluna
bilir. B i r ipotekli alacaklı, gemi ipoteğinin el'an mevcudolduğunu ileri sürerek Türk Bayrağım çekme hakkmı kaybetmiş
olan bir geminin terkinine itiraz ederse kayıt terkin edilmeyip
sadece geminin Türk Bayrağını çekme hakkmı zayi ettiği tescil
olunur.
M A D D E 853. — Tescil edilmiş bir gemi hakkmda yirmi 2. Hususi haUer.
yıldan beri hiçbir kayıt muamelesi yapılmamış ve Münakalât
Vekâletinden alman izahata göre de geminin artık mevcudol-
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madığma veya denizcilikte kullanılamıyacak hale geldiğine ka
naat getirilmiş olursa, gemi üzerinde ipotek veya intifa hakkı
tescil edilmiş bulunmadığı takdirde, sicil memurunun teklifi
üzerine mahkeme 852 nci maddede yazılı merasime hacet kal
maksızın gemi kaydının terkin edilmesine re'sen karar verir.
D) Gemi tasdik- M A D D E 854. — Sicil memurluğu, geminin sicile kaydolımnamesi.
duğuna dair bir gemi tasdiknamesi tanzim eder. TasdiknameI-Muhtevası.
ye, sicildeki kayıtların münderecatı aynen ve tam olarak geçi
rilir.
Gremi tasdiknamesinde ayrıca 846 nci maddede yazılı.vesi
kaların ibraz edildiği ve geminin Türk Bayrağını çekme hak
kını haiz olduğu da gösterilir.
Geminin malikine, talebi üzerine, gemi tasdiknamesinin tas
dikli bir hulâsası verilir. B u hulâsaya yalnız 845 nci maddenin
1 ilâ 5 sayılı bentlerinde yazılı hususlarla geminin Türk Bay
rağını çekme hakkını haiz olduğu yazılır.
II - Tadiller.
M A D D E 855. — Gemi siciline geçirilen her kayıt gecikmek
sizin gemi tasdiknamesine de yazılır. B i r gemi payının takyidi
ne mütaallik kayıtlar hakkında bu hüküm tatbik olunmaz.
III-İbraz
M A D D E 856. — 849 ncu maddede yazılı haller ile gemi mülmecburiyeti. kiyetinin intikali veya bir gemi payının iktisabı halinde, 849
ncu maddenin 4 ncü fıkrasında zikrolunan şahıslar, gemi tas
diknamesini ve varsa tasdikli hulâsasını sicil memurluğuna ib
raza mecburdurlar. Gemi bağlama limanına veya sicil memur
luğunun bulunduğu limana gelince bu mecburiyet kaptana da
düşer. 850 nci madde burada da caridir.
851 nci maddenin 1 ve 3 ncü fıkralarında yazılı hallerde ge
mi tasdiknamesi ve varsa hulâsası geri alınarak iptal olunur.
IV - Yeniden
M A D D E 857. — Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmetanzimi.
si için eskisinin ibrazı veya zıyaa uğradığının ispatı şarttır. Tas
dikli hulâsa hakkında dahi aynı hüküm caridir.
Geminin yabancı memlekette bulunması halinde sicil me
murluğu yeni tasdiknameyi, eskisinin iadesi mukabilinde kap
tana verilmek üzere mahallî Türk makamlarına gönderir.
E) İnşa halinM A D D E 858. — İnşa halindeki bir gemi, ancak yapı üzedeki gemilere rinde bir gemi ipoteğinin tesisi veya yapının ihtiyati veya icrai
mahsus sicü.
haczinin bahis mevzuu olması halinde mahsus siciline tescil
I - Umumi olarak, olunur.

Yapı, inşaat yerinin tâbi olduğu sicil memurluğunea tescil
olunur. Yapı, bu sicil memurluğunun dairesi dışındaki diğer
bir yere götürülse dahi aynı sicil memurluğu salahiyetli kalır.
Şu kadar k i ; bu memurluk tarafından yeni inşaat yerindeki si
cil memurluğuna yapının kaydedilmiş olduğu bildirilir.
Mahsus sicil hakkında 839 ve 842 nci maddeler hükmü tatbik
olunur. Şu kadar k i ; sicilin sayfalarını ve müstenidatmı tetkik
ve örneklerini talebeden kimsenin ilgisini ispat etmesi lâzımdır.
II - Yapının tescili. M A D D E 859. — Yapı, geminin inşa olunduğu tersane sahiı. Tescil dilekçesi, binin vereceği dilekçe üzerme mahsus siciline kaydolunur. Tera) Kimin vere- sane sahibi yapının maliki değilse kayıt dilekçesini malik de
bileceği.
verebilirİhtiyati veya icrai haciz kararı almış olan alacaklı dahi ic
ra memurunun tezkeresi üzerine yapının mahsus sicile tescilini
istiyebilir.
b) Muhtevası.
M A D D E 860. — Tescil talebiyle birlikte aşağıdaki hususlar
bildirilir :
1. İnşa halinde bulunan geminin nev'i ile adı veya numa
rası yahut ayırdedilebilmesine yarıyan her hangi bir işareti;
2. inşaat yeri ve geminin inşa olunduğu tersane;
3. Maliki.
Geminin maliki olarak tersane sahibinden başka bir kimse
gösterildiği takdirde, tersane sahibi tarafından resmî şekilde
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tanzim ettirilen ve malik olarak gösterilen kimsenin mülkiyeti
ne suretle iktisabettiğini bildiren bir beyannamenin de tevdii
lâzımdır.
941 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki şartların mevcudolduğu,
salahiyetli gemi mesaha makamının vereceği bir belge ile ispat
olunur.
M A D D E 861. — B i r yapının kaydında, 860 nci maddenin
2. Tescü.
1 nci fıkrasında yazılı hususlarla aynı maddenin 2 ve 3 ncü <*) Tescil edilecek
fıkralarında yazılı vesikalarm mahiyeti ve yapının kaydolunhususlar.
duğu gün sicile geçirilir. Kayıt, salahiyetli memur tarafından
imzalanır.
M A D D E 862. — Geminin inşa olunduğu tersanenin sahibi b) Değişiklikler.
ve yapının maliki, tescil olunan hususlarda vukua gelecek de
ğişiklikleri ve geminin inşasının tamamlandığım, tescü edil
mek üzere, bir kayıt dilekçesiyle sicil memurluğuna gecikmek
sizin bildirmeye mecburdurlar. Bildirilen hususlarm tevsiki lâ
zımdır. 850 nci madde hükmü burada da caridir.
Geminin inşasımn tamamlandığı bildirildikten veya 846 nci
maddenin 3 ncü fıkrasındaki vesika verildikten sonra artık in
şa halindeki gemilere mahsus sicile bir gemi ipoteği tescil olu
namaz.
M A D D E 863. — Yapının sicildeki kaydı :
III-Terkin.
.1- Tersane sahibi tarafmdan, geminin yabancı memlekete
teslim edildiğinin bildirilmesi;
2. Yapımn maliki ile geminin inşa olunduğu tersane sahi
binin, kaydm terkinini talebetmeleri;
3. Yapının harabolması;
hallerinde terkin olunur.
Yapı üzerinde bir ipotek bulunduğu takdirde, 1 ve 2 nci bent
lerde yazılı hallerde ipotekli alacaklının ve sicile kayıtlı bulu
nan diğer hak sahiplerinin terkine muvafakatleri de lâzımdır.
M A D D E 864. — Sicil memurunun kararları hakkmda 36 nci
İtirazlar.
madde hükmü tatbik olunur.
M A D D E 865. — Gemi sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulaca- O) Nizamname.
ğı, memurların haiz olmaları lâzımgelen vasıflar, hukuki mü
nasebetlerin nasü tevsik ve tescil olunacakları, kayıtların tas
hih, tadil ve terkini hakkında tamamlayıcı hükümler nizamna
me ile tesbit olunur.
DÖRDÜNCÜ

KISIM

Mülkiyet ve diğer ayni haklar
Birinci Ayıran

Umumi hükümler

M A D D E 866. — Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kı- A) Tatbik olusım hükümleri yalnız bir Türk gemi siciline kayıtlı bulunan nacak hükümler.
gemiler hakkmda tatbik olunur.
/ - Kayıtlı bulunan
B i r Türk gemi siciline kayıtlı bulunan gemi üzerindeki mül- gemiler hakkında.
kiyetin iktisap ve zıyaı Türk kanunlarına tâbidir.
M A D D E 867. — B i r Türk gemi siciline kayıtlı bulunmıyan // - Kayıtlı bulungemiler üzerindeki mülkiyet ve sair. ayni haklar hususunda,
mıyan gemiler
Medeni Kanunun menkullere mütaallik hükümleri tatbik olu- hakkmda.
nur. Şu kadar k i ; böyle bir geminin veya gemi payının temli
kinde âkıdlar mülkiyetin sadece akitte intikal edeceğini karar
laştırmışlara zilyedliğin devrine hacet kalmaksızın mülkiyet
temellük edene geçer. B u şekildeki temliklerde hüsnüniyetle ik
tisabın muteber olması temellük edenin zilyedliği devraldığı sı
rada dahi hüsnüniyet sahibi olmasına bağlıdır.
Gemi veya payının temliki halinde taraflardan her biri, mas
rafım çekmek şartiyle, kendisine temlike dair resmî veya imza
sı noterce tasdikli bir senet verilmesini istiyebilir.
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869 ve 870 nci madde hükümleri, müseccel olmıyan gemi
ler hakkmda da tatbik olunur.
B) Mülkiyet.
M A D D E 868. — Gremi siciline kayıtlı bulunan bir geminin
I-İktisabı.
temliki için malik ile iktisabedenin, mülkiyetin iktisabedene in1. Temlik. tikal edeceğine dair anlaşmaları lâzım ve kâfidir. Taraflardan
a) Umumi olarak, her biri, masrafım çekmek şartiyle kendisine temlike dair resmî
veya imzası noterce tasdikli bir senet verilmesini istiyebilirGemi payının temliki hakkında 965 nci madde hükmü tatbik
olunur.
b) Geminin
M A D D E 869. — Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkteferruatı.
Q iktisabeden, geminin mülkiyeti ile birlikte, iktisap anında
mevcut ve temlik edene aidolan teferruatın mülkiyetini de iktisabeder.
Temlik neticesinde, temlik edene aidolmıyan veya üçüncü
şahıslara ait haklarla takyidedilmiş bulunan teferruat da ikti
sabedenin zilyedliğhıe geçerse, Medeni Kanunun 687, 901, 902
ve 904 ncü maddeleri tatbik olunur. İktisabedenin hüsnüniye
ti hususunda zilyedliği elde ettiği an esas ittihaz edilir.
Filikalar da geminin teferruatındandır. Tereddüt halinde,
gemi demirbaş defterinde yazılı şeyler teferruattan sayılır.
c) Nefi ve hasar.
M A D D E 870. — Nefi ve hasar hakkmda Borçlar Kanunu
nun 183 ncü maddesi hükmü tatbik olunur. Şu kadar k i ; gemi
veya gemi payı, gemi yolculukta bulunduğu sırada temlik edi
lirse temlik edenle iktisabeden arasındaki münasebetlerde bu
yolculuğun kâr veya zararı, aksine anlaşma olmadıkça iktisabedenindir.
Geminin iktisabeden tarafından teslim alınması için muay
yen bir gün kararlaştırılmışsa, mukavelede aksine hüküm olma
dıkça, nefi ve hasar ancak işbu günden itibaren iktisabedene
intikal eder.
d) Temlik edenin M A D D E 871. — B i r geminin veya gemi payının temliki, tem§ahsi borçlan.
ük edenin üçüncü şahıslara olan şahsi borçlarına halel getirmez.
& j

2. İktisabi müruruzaman.
a) Âdi.

M A D D E 872. — Mülkiyetini iktisabetmiş olmadığı halde gemi siciline bir geminin maliki olarak tescil edilmiş bulunan kimse, tescil beş yıl devam etmek ve kendisi de bu müddet zarfmda
gemiyi fasılasız ve nizasız asli zilyed sıfatiyle yedinde bulun
durmak şartiyle mülkiyetini iktisabeder. B u müddetin hesa
bı, kesilmesi ve durması Borçlar Kanununun alacak müruruza
manı hakkındaki hükümlerine tâbidir. Kaydın doğru olmadığı
yolunda gemi sicilinde bir itiraz kayıtlı oldukça müruruzaman
durur.

b) Fevkalâde.

M A D D E 873. — Sicile kayıtlı olmıyan bir gemiyi on yıl müd
det ile fasılasız ve nizasız asli zilyed sıfatiyle yedinde bulundu
ran kimse o geminin kendi malı olmak üzere tescilini istiyebilir.
Sicilden maliki kim olduğu anlaşılmayan veya on yıl önce
ölmüş yahut gaipliğine karar verilmiş bir kimse adma kayıtlı
bulunan bir gemiyi, birinci fıkrada yazılı şartlar altında ye
dinde bulunduran kimse dahi o geminin maliki olarak tescil
edilmesini talebedebilir- Zilyedlik müddetinin hesabı kesilmesi
ve durması Borçlar Kanununun alacak müruruzamanı hakkın
daki hükümlerine tâbidir.
Tescil ancak mahkeme kararı ile olur. Mahkeme bir müddet
tâyin ederek ilgilileri itirazlarını bildirmeye ilân yolu ile davet
eder. B u müddet içinde itiraz edilmez veya itiraz reddolunursa
tescile karar verilir.
Tescile karar verilmeden önce üçüncü bir şahıs malik sıfa
tiyle tescil edilir veya üçüncü şahsm mülkiyeti dolayısiyle gemi
sicilinin doğru olmadığı yolunda bir itiraz şerhi verilmiş olur
sa, tescil kararı üçüncü şahıs hakkında hüküm ifade etmez.
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M A D D E 874. — Malik, feragat ettiğini sicil dairesine bildirmek ve feragat keyfiyeti gemi siciline tescil edilmek sure
tiyle geminin mülkiyeti terk edilebilir.
Sahipsiz bir gemiyi ihraz hakkı münhasıran devletindir.
Devlet, kendisini gemi siciline malik sıfatiyle tescil ettirmek
suretiyle mülkiyeti iktisabeder.
M A D D E 875. — B i r alacağı temin için gemi üzerinde ipotek tesis olunabilir. Gemi ipoteği, alacaklıya geminin bedelinden alacağını alma salâhiyetini verir. İleride vücut bulacak yahut şarta bağlı olan bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir.

H - Terk.

0) Diğer ayni
haklar.
- G ipoteği.
1- Akdî ipotek.

1

emi

a) Tarif.

M A D D E 876. — Gemi ipoteğinin tesisi için geminin maliki
b) Tesis.
ile alacaklının bu hususta anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline
tescil edilmesi lâzımdır. Şu kadar k i ; yabancı bir memlekette
iktisabedilip henüz Türk gemi siciline tescil edilmemiş olan ge
milerde bayrak şahadetnamesine şerh, tescil hükmündedir; ge
minin tescilinde bu gibi ipotekler re'sen sicile geçirilir.
ipotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde ve imzaları
noterce tasdikli olması şarttır.
M A D D E 877. — B i r tersane sahihi bir geminin inşa veya ta- - Kanuni ipotek.
mirinden doğan alacaklar için, o yapı veya gemi üzerinde ka
nuni bir ipoteğin tescilini talebedebilir. B u haktan önceden fe
ragat muteber değildirB u kanuni ipoteğin tesisi hakkında Medeni Kanunun 809,
810 ve 811 nci maddeleri tatbik olunur.
M A D D E 878. — Gemi üzerinde intifa hakkı tesisi, ancak bu U - İntifa hakkı.
geminin dâhil bulunduğu mamelek veya terekenin tamamı ve
ya şayi bir cüz'ü üzerinde esasen bir intifa hakkı tesisiyle mü
kellef bulunulması halinde ve bu mükellefiyeti ifa zımnında
kabildir.
Akdî intifa hakkının tesisi hususunda 876 nci madde hük
mü tatbik olunur.
M A D D E 879. — B i r gemi veya gemi ipoteği üzerinde bir hak
V) Şerhler.
tesisini veya kaldırılmasını yahut böyle bir hakkın muhteva ve- Halleri.
ya derecesinin tadilini istiyebilmek hakkını temin için gemi
siciline şerh verilebilir. Müstakbel veya şarta bağlı bir mutalebenin temini için de gemi siciline şerh verilmesi caizdir.
Şerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapılacak tasar
ruflar, şerh ile teminat altına alman hakkı haleldar ettiği nis
pette muteber değildir.
Tasarrufun, cebrî icra veya ihtiyati haciz suretiyle yahut
iflâs idaresi tarafından yapılması hallerinde de hüküm böyle
dir.
Şerh ile temin edilen hakkın derecesini tâyinde şerh tarihi
esas tutulur.
Hak, şerh verilmek suretiyle temin edildiği nispette mükel
lefin mirasçısı, mesuliyetinin mahdudolduğunu ileri süremez.
M A D D E 880. — Şerh, bir ihtiyati tedbir kararma yahut
/ / - Verilmesi.
şerh neticesinde gemisi veya hakkı takyidolunan kimsenin mu
vafakatine müsteniden verilir, ihtiyati tedbir kararının veril
mesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhtemel göste
rilmesi aranmaz.
M A D D E 881. — Şerh neticesinde gemisi veya hakkı tak- HI-Terkini.
yidolunan kimse, şerh ile temin olunan mutalebe hakkının dermeyanını daimî olarak imkânsız kılan bir defe sahip bulundu
ğu takdirde alacaklıdan şerhin terkinini istiyebilir.
M A D D E 882. — Sicile şerh verilmek suretiyle mutalebe
IV-Hükümden
hakkı temin edilmiş olan alacaklı belli olmaz ve bir gemi ipotedüşmesi.
ği alacaklısının hakkının iptali için 930 ncu madde ile muayyen
şartlar^ mevcudolursa, alacaklı, ilân yoliyle davet olunarak hak
kının iptaline karar verilebilir, iptale karar verilmekle şerh de
hükümden düşer.
2

1
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M A D D E 883- — Mülkiyetin, bir gemi ipoteğinin veya ipotek
üzerindeki bir hakkın yahut bir intifa hakkının iktisabı, lehi
ne şerh verilmiş olan kimseye karşı hükümsüz olduğu takdirde
şerh sahibi, şerhle temin olunan mutalebe hakkının tahakkuku
için lüzumlu olan tescil veya terkine muvafakat etmesini iktisabedenden istiyebilir.
Mutalebe hakkının, temliki meneden bir emirle temin edil
miş olması halinde de hüküm böyledir.
E) Çeşitli
M A D D E 884. — Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan
hükümler.
kimse, geminin maliki sayılır.
I- Karineler.
Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde
bir hak yahut bir intifa hakkı tescil edilmiş olan kimse o hakkm
sahibi sayılır.
Müseccel bir hak (Fıkra 1, 2) terkin olunursa o hakkm artık
mevcudolmadığı kabul edilir.
Medeni Kanunun 905 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü
mahfuzdur.
II- Kayıtların
M A D D E 885. — Hukuki bir muamele ile bir geminin mülhükümleri.
kiyetini, intifa hakkmı, gemi ipoteğini veya ipotek üzerindekibir hakkı iktisabeden kimse lehine, gemi sicilinin muhtevası,
bu haklara taallûk ettiği nispette doğru sayılır; meğer ki, sicile
bir itiraz kaydedilmiş veya iktisabeden suiniyet sahibi bulun
muş olsun. Hak sahibinin müseccel bir hak üzerindeki tasarruf
salahiyeti muayyen bir kimse lehine tahdidedilmiş ise bu tah
dit keyfiyeti iktisabeden hakkında ancak gemi sicilinde yazılı
olması veya kendisinin suiniyet sahibi bulunması halinde hüküm
ifade eder.
H a k k m iktisabı için tescil şart olan hallerde tescili talep ta
rihi hüsnüniyete esas tutulur.
Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiş olan kimseye bu
'hakkı sebebiyle bir edada bulunulması veya bu kimsenin üçün
cü bir- şahıs ile müseccel hak üzerinde bir tasarruf muamelesin
de bulunması hallerinde de yukarıki fıkra hükmü tatbik olu
nur.
III- Tadil.
M A D D E 886. — Gemi sicilinin muhtevası; mülkiyet, gemi
ipoteği, ipotek üzerindeki bir hak, intifa hakkı yahut 8 8 5 nci
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yazılı neviden
bir tasarruf tahdidi bakımından gerçek hukuki duruma uyma
dığı takdirde, hakkı tescil edilmemiş veya'yanlış tescil edilmiş
yahut mevcudolmıyan bir hak veya tahdidin tescili neticesinde
hakkı halele uğramış bulunan kimse, tadil neticesinde hakkı
halele uğrıyacak olan kimseden kaydın tadiline muvafakat et
mesini istiyebilir.
Gemi sicili, ancak birinci fıkra gereğince mükellef olan kim
senin hakkı tescü edildikten sonra tadil olunabilecekse, bu kim
se, talep üzerine hakkını tescil ettirmeye mecburdur.
Yukarıki fıkralarda yazılı bulunan tadili isteme hakları
müruruzamana tâbi değildir.
IV- İtirazın
M A D D E 887. — 886 nci maddede yazılı hallerde gemi siciliUstili.
nin doğru olmadığı hakkmda bir itiraz tescil olunabilir.
itiraz, bir ihtiyati tedbir kararma yahut sicilin tadili neti
cesinde hakkı halele uğrıyacak olan kimsenin muvafakatine
müsteniden tescil olunur, ihtiyati tedbir kararının verilmesin
de hakkm tehlikede olduğunun kuvvetle muhtemel gösterilme
ği aranmazV - Müruruzaman.
M A D D E 888. — Tescil edilmiş haklardan doğan mutalebeler müruruzamana tâbi değildir. Muayyen zamanda ifası lâzımgelip de birikmiş olan edalarla tazminata ait mutalebeler
bundan müstesnadır.
Tescil edilmiş bir itiraza mevzu teşkil eden haklar da müsec
cel haklar hükmündedir.
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B i r gemi ipoteğinin tescili, alacak hakkmda müruruzama
nın cereyanına mâni olur.
M A D D E 889. — A k s i mukavele ile kararlaştmlmadıkça ge- VI - -Kayt* masmi veya payı üzerindeki mülkiyetin nakline veya diğer bir ayni
raflan.
hakkın tesisine yahut devrine mütaallik kayıt masrafları, tes
cil için lüzumlu senet ve vesika masrafları dâhil olmak üzere,
mülkiyeti veya diğer ayni hakkı iktisabedene aittir.
Kendisi ile mükellef arasmdaki hukuki münasebetten aksi
anlaşılmadıkça bir kaydın tadili talebinde bulunan kimse, tadil
ile bunun için lüzumlu beyanlarm masraflarım çeker.
M A D D E 890. — Sicile kayıtlı gemilerin kiralanmasmda
77/ - Geminin
Borçlar Kanununun gayrimenkul kiralarına mütaallik hüküm- kiralanman.
leri kıyas yolu ile tatbik olunur.
M A D D E 891. — Medeni Kanunun 379 ncu maddesinin 2 nu- VIII - Gayrimenmaralı bendi, 388, 470 ve 575 nci maddelerinin tatbikinde «Gray- 1™le mütaallik
rimenkul mallar» tâbiri içine, gerek inşa halinde, gerek ta- hükümlerden gemamlanmış olan bütün gemiler; keza «Tapu sicili» tâbiri içine
müere teşmil
«Gemi sicilleri» dâhil'olduğu gibi Borçlar Kanununun 499 ncu
edilenler.
maddesinin ikinci fıkrasmdaki «Gayrimenkul rehni» tâbirine
tie «Gemi ipoteği» mefhumu girer.
. M A D D E 892. — Yola çıkmıya hazır bir gemi cebrî icra yolu IX-Yola hastr
ile safsiamıyacağı gibi ihtiyaten haciz de edilemez. Şu kadar geminin icradaki
k i ; cebri satış veya haczi icabettiren borç zaten bu yolculuk dodurumu.
layısiyle yapılmışsa, bu hükümler tatbik olunmaz.
B u madde" jbükmü 867 nci maddede yazılı gemiler hakkmda
da tatbik olumîr.
îkitıci Ayırım

Gemi ipoteğinin tescili ve muhtevası
A

M A D D E 893. — Gemi ipoteğinin tescilinde alacaklının adı
) İpoteğin
ve soyadı, alacağm miktarı, mevzuu para olmıyan alacaklarda
tesisi.
bunun Türk parasiyle karşılığı, alacak faizli ise faiz nispeti, I geçirüetâli edalar kabul edilmiş ise bunların da tutarı sicile kaydolu« hususlar.
nur. Hakkın ve alacağm muhtevasına ait diğer cihetler için tes
cil talepnamesine atıf yapılabilir.
Alacak miktarı gayrimuayyen veya mütehavvil ise hakiki
miktarı zamanında tesbit olunmak üzere ipoteğin temin edece
ği alacak miktarının âzami haddi tâyin ve gemi siciline tescil
edilir- Alacak faizli ise, faizler de âzami hadde dâhil sayılır.
Nama veya hâmile yazılı tahvillerim bir gemi ipoteği ile te
mini halinde ipotek istikrazın tamamı fviş. tesis edilecekse ala
caklı yerine, borçlu ile alacaklıların cümleFİni birden temsil
edecek bir temsilci; ihracı deruhde eden işletene için tesis edi
lecekse gemi ipoteği üzerinde tahvil sahipleri Mhine bir rehin
hakkı da tescil olunur.
M A D D E 894. — Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri MeII-Derece.
deni Kanunun gayrimenkul rehini hakkındaki hülfümlerrn* gö« **
re tâyin olunur.
M A D D E 895. — İpotek derecelerinin sonradan değiştirilme* Derecenin
si için, dereceleri değişen ipotek sahipleriyle malikin imzası nodeğiştiutİNM^
terce tasdikli mukavele ile anlaşmaları ve keyfiyetin tescili
*)
Şartlan.
şarttır. Değişme neticesinde derecesi düşen ipotek üzerinde hak
sahibi kimseler varsa bunların da muvafakati lâzımdır.
İpotekli alacağm taksimi halinde, kısmi ipoteklerin kendi
aralarmda sıralarını değiştirmek için malikin muvafakati aran
S i c ü e

c

&

r

sc

e s a s i

maz.
M A D D E 896.
D e r e c e değiştirilmesi, dereceleri değiştirib) Hükmü.
len ipotekler arasında bulunan ipoteklere halel getirmez.
M A D D E 897. — B i r alacak için birden çok gemi veya gemi III-Birlikte gemi
payı ipotek edilmiş olursa;/ bunlardan her biri borcun tamamınipoteği.
dan mesuldür.
—
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Alacaklı, her gemi veya pay ancak muayyen bir kısımdan
mesul olmak üzere alacağını gemi veya paylar arasmda taksim
edebilir. Taksim, sicil memurluğuna yapılacak beyan ve tescil
ile olur. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onlarm da muvafakati lâzımdır.
B) Temin edilen
M A D D E 898. — ipotekli geminin karşılıyacağı alacaklar
alacak.
hakkında Medeni Kanunun 790 nci maddesinin 1 nci fıkrasiyle
I - Umumi olarak. 791 nci maddesi hükmü caridir.
Temerrüt şartları yalnız gemi malikine karşı mevcudolduğu takdirde dahi ipotek temerrüt faizlerini karşılar.
II-Şartların deM A D D E 899. — Alacak faizsiz veya faiz miktarı yüzde beşğiştirilmesi.
ten aşağı olursa ipotek, dereceleri müsavi olan veya sonradan
gelen hak sahiplerinin muvafakatine lüzum kalmaksızın yüzde
beşi aşmıyan bir faizi de temin edecek şekilde tevsi olunabilir.
ödeme zamanı ve yeri hakkında yapılacak değişiklikler için
kezalik bu hak sahiplerinin muvafakatine lüzum yokturC) İpoteğin
M A D D E 900. — ipoteğin şümulü hakkında Medeni Kanuşümulü.
nun 777 ve 778 nci maddeleri tatbik olunur. Şu kadar k i ; ııavI-Teferruat, mü- kınlar dahi 778 nci madde şümulüne dâhildir. '
temmim cüzü, navTeferruattan olan şeyler, normal bir işletmenin icabatından,
lun ve kiralar. olarak bu durumdan çıkarılır veya alacaklı lehine el konmam
dan önce temlik edilerek gemiden ıızaklaştırılırsa, ipotek ar
tık bunlara şâmil olmaz. 869 ncu maddenin 2 nci fıkras* hükmü
burada da tatbik olunur.
Yukarıki fıkra hükmü mütemmim cüzüler haKkıııda da ca
ridir. Şu kadar k i , teferruat vasfının kaldırılması yerine, mu
vakkat olmamak kaydiyle, gemiden ayırma-'ve uzaklaştırma
kaim olur.
II-Sigorta
M A D D E 901. — Geminin, malik veya onfun Hesabına bir baştazmınatt.
k
tarafmdan sigorta ettirilmiş olması halinde, gemi ipoteği
i. Esas.
sigorta tazminatına da şâmil olur.
Aşağıdaki hükümler mahfuz kalmak üzere Medeni Kanu
nun relınedilen alacaklara ait 868 nci maddesinin ikinci cümle
siyle 872, 873 ve 875 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur;
sigortacı, gemi. siciline kayıtlı ipoteği bilmediğini ileri süremez.
Bununla beraber, sigortacı veya .sigorta ettiren kimse zararın
vukuunu alacakkya ihbar etmiş olur ve ihbardan itibaren i k i
haftakk bir müddet geçmiş bulunursa, sigortacı, tazminatı si
gorta ettiren kimseye ödemekle alacaklıya karşı da mesuliyet
ten kurtulur, ihbar fevkalâde müşkül ise bundan sarfınazar
olunabilir; bu takdirde uhüddet, tazminatın muaccel olduğu ta
rihten cereyana başktf' Müddet bitinceye kadar alacaklı si
gortacıya karşı tediyeye itiraz edebilir.
2. Sigortacının
M A D D E 902. — Sigortacı, geminin evvelki haline iadesi veyapacağı ödemeler. y alacakları ipotekle temin edilmiş alacağa takaddüm eden
gemi a l a c a l ı l a r ı n a verilmesi maksadiyle malike tazminat be
deline rjriahsuben tediyede bulunmuş ve bu maksatlara' erişiluıesit teminat altına alınmış ise, ödeme, ipotekli alacaklıya karijijß. da muteberdir.
Gemi evvelki haline iade edildiği yahut teferruattan olan
yeni parçalar yerlerine konulduğu takdirde, sigortacının ipotek
alacaklısına karşı olan mesuliyeti kalkar. Malikin, sigortanın
şümulüne giren vc ipoteğe takaddüm eden bir gemi alacaklısı
hakkına esas teşkil eden borçlarının ödenmesi halinde de hü
küm aynıdır.
3. Sigortacıya
M A D D E 903. — ipotekli alacaklı ipoteği sigortacıya bildirbildirilen gemi miş ise, sigorta priminin vaktinde ödenmemesi ve bu yüzden
ipoteği.
sigorta ettirene bir ödeme mühleti tâyin edilmesi halinde, sia) İhbar külfeti, gortacmm bunu alacaklıya gecikmeksizin haber vermesi lâzım
dır. Sigorta priminin ödenmemesi yüzünden mühletin sonunda
sigorta münasebetinin feshedilmesi halinde de aynı hüküm ca
ridir.
a s ı
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Sigorta münasebetlerinin vaktinden önce sona ermesini intaceden feshi ihbar, cayma veya diğer her hangi bir vakıa, ge
mi ipoteğini sigortacıya bildirmiş olan alacaklı hakkmda an
cak sigortacının alacaklıya sigorta münasebetinin sona erdiği
ni ve henüz son bulmamış ise son bulacağı tarihi haber verdiği
veya alacaklının bunu diğer her hangi bir şekilde öğrendiği ta
rihten itibaren i k i hafta geçmekle hüküm ifade eder. Sigorta
münasebetinin, sigorta priminin vaktinde ödenmemesi yüzün
den feshedilmesi yahut sigortacının iflâsı üzerine son bulması
halinde, bu hüküm cari değildir.
Sigortacı, sigorta ettiren kimse ile, sigortacının mesul ol
duğu sigorta bedelini azaltan veya tehlikenin şümulünü darlatan bir anlaşma yaptığı takdirde, ikinci fıkranın birinci cüm
lesi tatbik olunur. \
Sigorta mukavelesi, sigorta ettirenin aşkın veya çifte sigor
ta sayesinde mamelekinde haksız olarak bir fazlalık elde etmek
kasdiyle akdedilmiş alması yüzünden bâtıl olursa sigortacı, ge
mi ipoteğini bildirmiş olan bir alacaklıya karşı butlan iddia
sında bulunamaz. Bununla beraber sigortacının alacaklıya but
lanı haber vermesinden yahut alacaklının bunu her hangi bir
şekilde öğrenmesinden itibaren i k i hafta geçmekle sigorta mü
nasebeti alacaklıya karşı da sona ermiş olur.
M A D D E 904. — Gemi, birden çok sigortacı nezdinde müş- b) Birden çok
tereken sigorta edilmiş olursa. 903 ncü madde gereğince ipote- sigortacının mevğin, malik tarafından alacaklıya jeran olarak gösterilmiş olan eudolması halinde.
sigortacıya bildirilmesi kâfidir. Jeran sigortacı keyfiyeti diğer
sigortacılara bildirmekle mükelleftir.
M A D D E 905. — ipotekli alacaklı ikametgâhını değiştirip ) Alacaklının
de bunu sigortacıya bildirmezse 903 ncü madde gereğince yapı- ikametgâhının
lacak ihbarın, alacaklının son adresine taahhütlü bir mektupla
değiştirilmesi.
bildirilmesi kâfidir. İ h b a r ; alacaklının ikametgâhını değiştir
memiş ve muntazam işliyen nakil vasıtasiyle yapılmış olması
halinde hangi tarihte eline geçecek idi ise o tarihten itibaren
hüküm ifade eder.
M A D D E 906. — Sigortacı, sigorta ettiren kimsenin veya si- 4. Sigortacının
gortalmm fiili yüzünden borcundan kurtulsa bile, alacaklıya borcundan
karşı olan borcu bakidir. Sigortacının, rizikonun tahakkukunkurtulması.
dan sonra mukaveleden cayması halinde dahi aynı hüküm ca
ridir.
Sigortacı :
1. Sigorta primi müddeti içinde ödemnediği;
2. Gemi denize elverişsiz bir halde yahut usulü veçhile donatılmaksızm veya gemi adamları tamanılanmaksızın yola çık
tığı;
3. Gemi, bildirilen veya mûtadolan rotadan ayrıldığı;
için borcundan kurtulursa, birinci fıkranın birinci cümlesi tat
bik olunmaz.
M A D D E 907. — Sigortacı, 903 ncü maddenin 2 - 4 ncü fık5. Kanuni
ralariyle 906 nci madde gereğince alacağı ödediği nispette ipo- halefiyet.
tekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. Şu kadar k i ;
halefiyet alacaklının zararına olarak ileri sürülemiyeceği gibi
sigortacının kendilerine karşı mesuliyeti devam eden ve dere
cesi aynı olan veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına
olarak da dermeyan edilemezM A D D E 908. — Sigortacı, muaccel iyet kesbeden sigorta
6. Sigortanın
primlerini ve sigorta mukavelesi gereğince yapılması lâzımgeprimleri kabul
len diğer ödemeleri, kanunen reddedebileceği hallerde bile, si- etmek mecburiyeti.
gortalıdan ve ipotekli alacaklıdan kabul etmeye mecburdur.
ipotekli gemi, sigorta primlerinin yahut sigorta mukavele
si gereğince sigortacıya yapılması lâzımgelen başka ödemelerin
ifası için alacaklı tarafmdan sarf edilen paralarla bunlarm fa
izlerini de temin eder.
c
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D) Gemi değeriM A D D E 909. — Gemi veya tesisatının kötüleşmesi' neticesi
nin düşmesine olarak ipoteğin sağladığı teminat tehlikeye düşerse, alacaklı
karşı tedbirler. tehlikeyi bertaraf etmek üzere malike münasip bir mehil tâyin
I-Gemi maliki edebilir. B u mehil içinde teldik e bertaraf edilmezse, alacaklı
aleyhinde. derhal ipoteği paraya çevirmek hakkını elde eder. Alacak faiz
siz olup henüz muacceliyet de kesbetmemişse, tahsil ve muacceliyet tarihleri arasmdaki zamana ait kanuni faiz indirilir.
Malkin gemiyi işletme tarzı neticesi olarak ipoteğin sağladı
ğı teminatı tehlikeye koyacak surette gemi veya tesisatının kö
tüleşmesinden veya ipotekli alacak 1 mm haklarının başkaca teh
likeye girmesinden endişe olunur yahut üçüncü şahıslar tara
fmdan vukubulacak bu gibi müdahale veya sair tahribata kar
şı malik lüzumlu tedbirleri almazsa, alacaklının talebi üzerine
mahkeme tehlikenin önlenmesi için gerekli tedbirler' ', alınma
sına karar verir; mahkeme başka tedbirleri kâfi görmezse ala
caklının derhal ipoteği paraya çevirebilmesine karar verir.
ipoteğin şümulüne giren teferruatın kötüleşmesi veya nor
mal bir işletmenin icaplarına aykırı olarak gemiden uzaklaştı
rılması hali de geminin kötüleşmesi hükmündedir.
II-Üçüncü şahısM A D D E 910. — Üçüncü şahsm fiili sebebiyle geminin, ipplar hakkmda. teğin sağladığı teminatı tehlikeye düşürecek derecede kÖtüloşmesinden endişe olunursa bu takdirde alacaklı, üçüncü şahıs
aleyhine ancak bu fiilin men'i dâvasmı açabilir.
E) Malikin haiz
M A D D E 911. — ipotekli gemi maliki, borçlunun alacaklıolduğu haklar. ya karşı haiz bulunduğu defileri ipotekli alacaklıya karşı ileri
I-Defi haklan, sürebileceği gibi borçlu borcuna esas olan hukuki muameleyi
feshedebildiği müddetçe alacaklının hakkını gemiden istifa ede
bilmesine de engel olabilir. Alacaklı, borçlusunun muaccel bir
alacağı ile takas imkânına sahip bulundukça gemi maliki aynı
salâhiyeti haizdir. Borçlunun ölmesi halinde malik, mirasçıla
rın borçtan ancak mahdut bir şekilde mesul olduklarını derme
yan edemez.
Borçlunun bir defiden feragati gemi malikinin haklarına
halel getirmez.
II - Feshi ihbar.
M A D D E 912. — Alacağın muacceliyet kesbetmesi ihbara
I. İlgililer.
bağlı ise ihbar, ancak alacaklı tarafmdan malike yahut malik
tarafından alacaklıya yapılması halinde gemi ipoteği hakkm
da hüküm ifade eder. Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulu
nan kimse, alacaklı bakımından malik sayılır.
2. Malike kayM A D D E 913
Malik, alacaklıya memleket dâhilinde ne bir
yım tâyini.
ikametgâh, ne de bir temsilci göstermemişse, sulh mahkemesi,
alacaklının talebi üzerine, bir kayyım tâyin eder. Alacaklı bu
na ihbarda bulunur. Malikin ikametgâhının '" bilinmemesi veya
alacaklımn, kendi kusuru olmaksızın malikin kim olduğunu
bilmemesi halinde de aynı hüküm tatbik olunur.
1

III - ödeme hakkı.
M A D D E 914. — Alacak malike karşı muacceliyet kesbeder
1. Şartlan.
yahut borçlu borcunu ödemek hakkını haiz olursa, malik borcu
ödiyebilir.
Malik, parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklı
nın hakkını yerine getirebilir.
2. Halefiyet.
M A D D E 915. — Malik aynı zamanda borçlu değilse alacağı
ödediği nispette alacaklının yerine kaim olur. Halefiyet, ala
caklının zararına olarak ileri sürülemez.
Borçlunun malik ile olan hukuki münasebetlerinden doğan
itiraz hakları mahfuzdur.
Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa 936 nci madde
hükmü tatbik olunur.
3. Vesikaların
M A D D E 916. — Alacaklının hakkının yerine getirilmesi
verilmesi. karşılığında malik, gemi sicilinin tadili veya gemi ipoteğinin
terkini için lüzumlu vesikaların kendisine verilmesini istiye
bilir.
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Gemi ipoteğinin paraya çevrilmesi-

M A D D E 917. — Alacaklı, gemi ve gemi ipoteğinin şümulü- A) Umumi olarak.
ne giren eşya üzerinden alacağını ancak cebrî icra yolu ile ala
bilir.
897 nci maddede yazılı hallerde alacaklı alacağının tamamı
nı veya bir kısmını gemilerin veya payların her biri üzerinden
tahsil edebilir.
M A D D E 918. — Gemi ipoteğinden mütevellit hakkın takibi
B) Karine.
sırasında gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kimse
alacaklı bakımından malik sayılır. Mülkiyeti tescil edilmemiş
olan malikin gemi ipoteğine karşı haiz olduğu defileri ileri sür
mek hakkı mahfuzdurM A D D E 919. — Alacak malike karşı mııacceliyet kesbetme- C) Alacaklının
dikçe, malik alacaklıya alacağını tahsil maksadiyle gemiyi temgemiye malık
lik etmek yahut cebrî icra yolundan başka bir şekilde elden çı- olabilmesi hakkarmak hakkını bahsedemez.
kmda şart.
M A D D E 920. — Alacaklı, geminin paraya çevrilmesi yolu D) Alacaklıya
ile takibe başladığı takdirde, cebrî icra neticesinde gemi veya
^ f olmak.
gemi ipoteğinin şümulüne giren eşya üzerindeki bir hakkını
kaybetmek tehlikesine mâruz bulunan herkes, tevdi veya takas
suretiyle dahi alacaklının alacağını ödemek hakkını haizdir.
Geminin veya 900 ncü maddede yazılı eşyanın zilyedi, cebrî icra
neticesinde zilyedliğini kaybetmek tehlikesine mâruz kaldığı
takdirde, aynı hakla haiz olur. Üçüncü şahıs borcu ödediği nis
pette alacaklının yerine kaim olur. Halefiyet, alacaklının za
rarına olarak ileri sürülemez. Borçlunun üçüncü şahıs ile olan
bir hukuki münasebetinden doğan defi hakları mahfuzdur.
916 nci madde hükmü burada da caridir.
ha

e

Dördüncü Ayırım

Gemi ipoteğinin devri, tadili ve düşmesi

M A D D E 921. — İpotekle temin edilmiş olan alacağın temliA) İpoteğin
k i ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya intikal eder.
devri.
Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredi- I-Umumi olarak.
lemez.
Alacağın temliki yazılı şekilde ve gemi siciline tescil ile olur.
893 ncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı 'hallerde alacak,
alacağm temliki hakkındaki umumi hükümlere göre de devre
dilebilir. B u takdirde gemi ipoteği, alacak ile birlikte intikal
etmez.
M A D D E 922. — Malikin, gemi ipoteğine mütaallik olup her
Il-Defüer.
hangi bir hukuki münasebete müsteniden eski alacaklıya karşı
haiz olduğu bir defi, yeni alacaklıya karşı da ileri sürülebilir.
885 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 886 ve 887 nci madde
lerle 889 ncu maddenin son fıkrası hükümleri bu defi hakkında
da caridir.
Alacak, faiz veya sair tâli edalara taallûk eder ve bunlarda
en geç malikin devri öğrendiği günün dâhil bulunduğu ilk üç
aylık devre ile bunu takibeden ikinci üç aylık devre içinde mu
accel hale gelirse alacaklı, birinci fıkrada yazılı defilere karşı
885 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına istinadedemez- Üç
aylık devreler takvim yılı başından itibaren hesabolunur.
M A D D E 923. — Birikmiş faizlere veya sair tâli edalara ya- IH-Umumi hühut ihbar ve takip masraflarına (Madde: 898) veya 908 nci madkümlere tâbi
denin 2 nci fıkrasında yazılı hususlara taallûk eden alacakların
alacaklar.
devri ve malik ile yeni alacaklı arasındaki hukuki münasebet,
alacağın devri, hakkındaki umumi hükümlere tâbidir.
Yukarda yazılı alacaklar hakkmda 885 nci maddenin 1 ve
2 nci fıkraları tatbik olunmaz.
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B) ipoteğin
M A D D E 924. — İpotek muhtevasının değiştirilebilmesi için
tadili.
malik ile alacaklı arasında yapılacak imzaları noterce tasdikli
I-Muhteva ba- yazılı anlaşmanın gemi siciline tescil edilmesi lâzımdır. Tescil
ktmından.
hususunda 893 ncü maddenin 1 nci fıkrası hükmü tatbik olunur.
İpotek üzerinde üçüncü bir şahsm hakkı varsa, tadili için
onun da muvafakati lâzımdır.
II-Alacağm
M A D D E 925. — İpotekle temin edilmiş olan alacak yerine
tebdili.
başkası ikame olunabilir. Bunun için alacaklı ile malik arasın
da yapılacak, imzası noterce tasdikli yazılı anlaşmanın tescili
şarttır. İpotek üzerinde hak sahibi üçüncü şahsm muvafakati
de lâzımdır.
Yeni alacağın sahibi, eski ipotekli alacaklı değilse, yukarı
k i fıkrada yazılı anlaşmaya onun da iştiraki lâzımdır.
C) İpoteğin
M A D D E 926. — Alacağm sona ermesiyle ipotek de düşer.
düşmesi.
Kanundaki istisnalar mahfuzdur.
7 - Sebepleri.
1. Alacağın
düşmesi.

2. Alacaklının
feragati.

M A D D E 927. — ipotek, alacaklının ondan feragati ve bunun üzerine sicilden kaydın terkini ile düşer. Şu kadar k i ;
ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onların da muvafa
kati şarttırMalik, ipoteğin dermeyanmı daimî olarak imkânsız kılan
bir defe sahip bulunduğu takdirde alacaklıdan ipotekten fera
gat etmesini istiyebilir.
Feragat beyanı imzası noterce tasdikli bir senetle olur.
3. Alacaklı ve
M A D D E 928. — Gemi ipoteğiyle mülkiyetinin aynı şahısta
malik sıfatlarının birleşmesi halinde ipotek düşer.
birleşmesi.
Borçlu gemi malikinden başka bir şahıs olduğu veya alacak
üzerinde bir rehin veya intifa hakkı mevcut bulunduğu takdir
de ipotek devanı eder. Şu kadar k i ; gemi maliki alacaklı sıfa
tiyle geminin paraya çevrilmesini istiyemez ve faiz alacakları
için de gemi teminat teşkil etmez.
4. Müruruzaman.
M A D D E 929. — Gemi sicilinden haksız yere terkin edilmiş
olan akdî ipoteklerle tescil edilmemiş bulunan kanuni ipotek
ler, alacaklının malike karşı haiz bulunduğu mutalebenin müru
ruzamana uğramasiyle düşerler.
5. Düşme karan.
M A D D E 930. — Alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa; ipoa) Alacaklının teğe mütaallik olmak üzere gemi siciline yapılan son kayıttan
belli olmaması itibaren on yıl geçtiği ve alacaklının hakkı bu müddet içinde mahalinde.
lik tarafmdan jjjorçlar Kanununun 133 ncü maddesi gereğince
müruruzamanı kesecek tarzda tanınmış olmadığı takdirde ala
caklı ilân yolu ile davet olunarak ipoteğin düşmesine karar ve
rilebilir. Vadeli alacaklarda bu müddet, vâde gününün müru
rundan önce cereyana başlamaz.
Düşme kararının verilmesiyle ipotek sona erer.
b) Paranın tevM A D D E 931. — Malik, alacaklının alacağını tediye veya
dii halinde. feshi ihbar hakkını haiz olur ve alacağm tutarı olan parayı,
geri almak hakkından feragat etmek suretiyle, alacaklı namına
tevdi ederse, belli olmıyan alacaklı ilân yoliyle davet olunarak
ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Faizler, ancak miktarı si
cile geçirilmiş ise tevdi olunur; düşme kararının verilmesine
takaddüm eden üç yıldan önceki zamana ait faizler tevdi edil
mez.
Borçlar Kanununun tevdi hakkındaki hükümlerine göre da
ha önce hakkını istifa etmiş sayılmadıkça düşme kararının ve
rilmesiyle borç ödenmiş addolunur.
Alacaklı daha önce tevdi yerine müracaat etmediği takdirde
tevdi edilen meblâğ üzerindeki hakkı düşme kararının verilme
sinden itibaren on yıl geçmekle sukut eder. B u halde tevdi eden
kimse tevdi sırasında geri almak hakkından feragat etmiş olsa
bile tevdi ettiği meblâğı geri alabilir.
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M A D D E 932. — Malik, bir başkasına karşı, alacağın düş- II-Terkin şerhi.
mesi halinde gemi ipoteğini de terkin ettirmeyi taahhüdederse
terkini istemek hakkının temini için gemi siciline şerh verilebilir.
M A D D E 933. — Geminin maliki olmıyan borçlu, ipotekle III - Geminin ma
temin edilmiş olan -borcu ödemesi sebebiyle malike veya onun Uki olmıyan borçhukuki seleflerine rücu hakkmı haiz olduğu nispette gemi ipote- lunun durumu.
ği kendisine intikal eder.
Halefiyet.
Borçlu alacağın bir kısmını öderse, gemi ipoteğinin alacaklı
uhdesinde kalan kısmı borçluya geçenden sıra itibariyle önce
gelir.
Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı şahısta birleşmesi, alaca
ğm ödenmesi hükmündedir.
M A D D E 934. — Alacaklı ipotekten vazgeçmek veya diğer
2. Borçtan
bir ipoteğe rüçhan hakkı tanınmak suretiyle borçluyu, yukarıkurtulma.
k i madde gereğince ipotekten hakkını almak imkâmndan mah
rum bıraktığı nispette borçlu borcundan kurtulur.
M A D D E 935. — Borçlu, ödeme neticesinde ipoteği iktisabe- 3. Vesikaları isder veya aynı sebepten dolayı gemi sicilinin tashihinde raim fatemek hakkı.
attar bulunursa alacaklıdan sicilin tashihi için lüzumlu vesika
ları kendisine vermesini istiyebilir.
M A D D E 936. — Alacaklıya ödemede bulunan gemi maliki J>) Birlikte gemi
diğer ipotekli gemilerden birinin malikine veya onun hukuki
ipoteğinde
seleflerine rücu hakkını haiz bulunduğu nispette o malikin gehalefiyet.
misi üzerindeki ipoteğe sahibolur. 928 nci maddenin 2 nci fıkI-Malikin
rası gereğince devam eden ipotekle işbu ipotek birlikte ipotek halefiyeti.
teşkil eder.
Kısmen ödeme halinde alacaklı üzerinde kalan ipotek yuka
rıki fıkra ile 928.nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince malike in
tikal eden ipoteklerden sıra itibariyle önce gelir.
Alacağın malike devri veya alacaklı ve borçlu sıfatlarının
malikin şahsında birleşmesi, alacağın malik tarafından öden
mesi hükmündedir.
Alacaklının hakkını cebrî icra yoliyle ipotekli gemilerden bi
rinden alması halinde birinci fıkranın birinci cümlesi hükmü
tatbik olunur.
M A D D E 937. — Birlikte gemi ipoteğinde borçlu 933 ncü
H - Borçlunun
maddedeki halde ipotekli gemilerden yalnız birinin malikine halefiyeti.
veya onun hukuki seleflerine rücu hakkını haiz olursa ancak bu
gemi üzerindeki ipotek kendisine intikal eder; diğer gemiler
üzerindekiler düşer.
M A D D E 938. — Hâmiline yazılı bir senetten mütevellit ala- E) Hususi haller.
cak hakkında gemi ipoteği tesisi için, malikin sicil memurlu- I - Kıymetli evrağuna beyanda bulunması ve sicile tescil kâfidir.
ait ipotekler.
B i r poliçeden veya hâmiline yazılı bir senetten yahut ciro su
retiyle devri kabil diğer bir senetten mütevellit alacak için ge
mi ipoteği tesis edilmişse, alacağın devri mezkûr alacakların
devri hakkındaki hükümlere tâbidir.
Yukarıki fıkrada yazılı gemi ipoteklerinde alacaklı namına
bir mümessil tâyin olunabilir; bu mümessil, alacağı sonradan
iktisabedenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteği üzerinde muayyen
tasarruflarda bulunabileceği gibi ipoteğin paraya çevrilmesi
için yapılacak takibatta da alacaklıyı temsil ederM A D D E 939. — Yabancı para ile ödenecek olan borçlar için II - Tabancı para
Maliye Vekâletinin izniyle yabancı para üzerine gemi ipoteği üzerine ipotekler.
tesis olunabilir.
B u iznin sicile geçirilmesi lâzımdır.
M A D D E 940. — Türk parasiyle ödenecek borçlarda ipotekli IH - Sabit kıymetli
geminin karşılıyacağı alacak ve tâli borçların • miktarı, altın ipotekler.
veya yabancı para ölçüsü ile tâyin olunabilir.
k a
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inşa halindeki gemiler üzerinde ipotek

M A D D E 941. — Gemi ipoteği, tersanede inşa edilmekte olan
gemi (yapı) üzerinde ele tesis olunabilir.
Omurgası vaz'olunarak gemi kızaktan indirilinceye kadar
görünebilecek bir yerine ad veya numara konmak suretiyle ya
pının açık ve daimî bir şekilde tefrik ve temyizi mümkün kılın
dığı andan itibaren ipotek tesisi caizdir.
On sekiz gros tonilâtodan ufak yapılar üzerinde ipotek tesis
olunamaz.
II - Tatbik olunaM A D D E 942. — Yapı üzerine ipotek tesisi, inşa halindeki
cak hükümler. gemilere mahsus olan sicile kayıt suretiyle olur.
B u ayırımın hususi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, ya
pı üzerindeki ipotek hakkında 875 nci madde ile 879 ilâ 940 nci
maddeler hükümleri; ipotek, mahsus sicile tescil olunduktan
sonra 869, 872, 873, 874 ve 876 ııcı maddeler hükümleri de tatbik
olunur.
B) Şümulü.
M A D D E 943. — Gemi ipoteği inşa halindeki gemiye, inşaa
tın her safhasında şâmildir. Gemi ipoteği bundan başka 900 ncü
maddede yazılı şeylerle, yapı malikinin mülkiyetine girmemiş
olan kısımlar müstesna, tersanede bulunup inşaatta kullanıla
cak olan vc bu bakımdan işaretlenmiş bulunan kısımlara da şâ
mildir. 900 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü bu halde de tat
bik olunur.
Gemi ipoteği, sigorta tazminatına ancak malikin yapıyı ay
rıca sigorta ettirmiş olması halinde şâmildir.
C) Derecesi.
M A D D E 944. — Yapı üzerinde tesis olunan gemi ipoteği,
inşaatı tamamlandıktan sonra eski derecesiyle gemi üzerinde
kalır.
A) Tesisi.
I-Şartlar.

Altıncı Ayırım

İntifa hakkı

M A D D E 945- — Gemi üzerindeki intifa hakkı, Medeni K a 
nunun gayrimenkuller üzerindeki intifa hakkı hükümlerine tâ
bidir.
İntifa hakkiyle gemi ipotekleri arasındaki münasebetler
Medeni Kanunun 784 ncü maddesi hükmüne tâbidir. Aynı ta
rihle kaydedilmiş bulunan haklar aynı derecededirler. 895, 896
ve 929 ncu maddeler hükümleri burada da tatbik olunur.
İkinci Fasıl

Donatan ve donatma iştiraki
A) Donatan.
M A D D E 946. — Donatan, gemisini deniz ticaretinde kullaı. Tarifi.
nan gemi sahibine denir.
Kendisinin olmıyan bir gemiyi kendi adma deniz ticaretin
de bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, üçüncü şa
hıslarla olan münasebetlerinde donatan sayılır. Malik, gemi
nin işletilmesinden dolayı gemi alacaklısı sıfatiyle bir talepte
bulunan kimseyi, bu işletilme malike karşı haksız ve alacaklı da
kötü niyet sahibi olmadıkça, hakkını istemekten menedemez.
II - Mesuliyeti.
M A D D E 947. — Donatan, gemi adamlarından birinin vazife1. Gemi adamla- sini yaparken işlediği kusur neticesinde üçüncü şahıslara vernntn kusurların- diği zararlardan dolayı mesuldür; şu kadar k i , donatanın yükdan dolayı.
\Q ilgili şahıslara karşı olan mesuliyeti, taşıyanın gemi adamla
rının kusurundan doğan mesuliyeti derecesindedir.
2. Mesuliyetin
M A D D E 948. — Aşağıdaki hallerde donatan üçüncü şahsm
mahiyeti.
alacağından dolayı ancak gemi ve navlun ile mesuldür :
a) Mahdut ayni
ı. Alacak; kaptanın hususi bir vekâletle değil sırf kaptan
mesuliyet. sıfatiyle haiz olduğu kanuni salâhiycic istinaden yaptığı hukuki
muamelelerden doğmuş ise;
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2. Alacak; donatan tarafuıdan akdedilmiş olup da ifası
kaptana düşen bir mukavelenin yerine getirilmemesinden yahut
noksan veya fena ifasından doğmuş ise;
3. Alacak; gemi adamlarından birinin kusurundan doğ
muş ise.
İkinci bentte yazılı hallerde; mukavelenin ifa edilmemesinin
yahut noksan veya fena ifa edilmesinin gemi adamlarından bi
rinin kusurundan mütevellidolup olmadığına bakılmaz.
Birinci fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı hallerde;
donatan mukavelenin ifasında bizzat kusurlu olur veya muka
velenin ifasını ayrıca tekeffül etmiş bulunursa birinci fıkranın
hükmü tatbik olunmaz.
M A D D E 949. — Donatan, gemi adamlarının hizmet ve iş b) Gayrimahdut
mukavelelerinden doğan alacaklarından yalnız gemi ve navlun mesuliyet.
ile değil şahsan da mesuldür.
M A D D E 950. — Donatan aleyhine, bu sıfatla, her hangi bir IH - Salâhiyetti
alacaktan dolayı, şahsan veya yalnız gemi ve navlun ile mesul mahkeme.
olduğuna bakılmaksızın, geminin bağlama limanı mahkemesin
de de dâva açüabilir.
M A D D E 951. — Birden ziyade şalısm müşterek mülkiyet şekB) Donatma
linde malik oldukları bir gemiyi, aralarında yapmış oldukları
iştiraki.
akit gereğince, cümlesi nam ve hesabına deniz ticaretinde kulI-Tarifi.
kanmaları halinde donatma iştiraki mevcuttur.
İştirakin ticaret siciline kaydettirilmesi hakkında 155 ve 158
nci maddeler tatbik olunur. Şu kadar k i ; 155 nci maddenin 2 ve
5 nci bentlerinin yerine geçmek üzere, ortaklığın donatma işti
raki olduğu ve müşterek donatanların gemi paylarının miktar
ları tescil olunur.
Geminin mülkiyetinin veya işletme hakkının bir ticaret şir
ketine aidolması halinde, donatma iştirakine mütaallik hüküm
ler tatbik olunmaz.
M A D D E 952. — Müşterek donatanlar arasındaki hukuki II - Tatbik olunamünasebet, aralarındaki mukavele hükümlerine tâbidir. Akitcafc hükümler.
te hüküm olmadıkça aşağıdaki maddeler tatbik olunur.
M A D D E 953. — Donatma iştirakinin işleri müşterek donaIII - Kararlar.
tanların kararı ile görülür. Kararlar ekseriyetle verilir. Reyler
müşterek donatanların gemideki paylarmm miktarına
göre
hesabolunur. Karar lehinde rey verenlerin, bütün paylarm, ya
rısından fazlasına sahibohnaları halinde karar için aranılan
ekseriyet mevcut sayılır.
Donatma iştiraki mukavelesinin değiştirilmesine mütaallik
veya bu mukavelenin hükümlerine aykırı yahut donatma işti
rakinin maksadına yabancı bulunan kararlar için, müşterek do
natanların hepsinin rey birliği lâzımdır.
M A D D E 954. — Donatma iştiraki işlerinin idaresi için ekse- IV • Gemi müdürü.
riyet kararı ile bir gemi müdürü tâyin olunabilir. Tâyin edilecek
i- Tâyin ve
gemi müdürü müşterek donatanlardan değilse, rey birliği lâzımasa
dır.
Gemi müdürü her zaman ekseriyet karariyle azlolunabilir;
şu kadar, k i ; mukavelesi gereğince ücret talebcelebilir.
Gemi müdürünün tâyin ve azli ticaret ve gemi sicillerine
kaydolunur.
M A D D E 955. — Donatma iştirakinin üçüncü şahıslarla olan
2. Temsü
münasebetlerinde gemi müdürü, bu sıfatla, donatma iştirakisalâhiyeti.
nin mûtat işleri icaplarından olan bütün muameleleri ve hukua) Şümulü.
ki tasarrufları yapmaya salahiyetlidir. B u salâhiyet; hususiyle
geminin donatılmasına ve bakımına, taşıma mukavelelerinin ya
pılmasına, geminin, navlunun, donatma masraflarının ve müş
terek avaryadan doğan alacakların sigorta ettirilmesine ve işlerin
mûtat seyri dolayısiyle dönen paraların kabzına da şâmildir.
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Gemi müdürü bu hudut dâhilinde donatma iştirakini mah
kemede de temsil eder.
Gemi müdürü kaptanı tâyin ve azletmeye salahiyetlidir.
Kaptan yalnız gemi müdürünün talimatma riayetle mükellef
olup müşterek donatanlardan her hangi birinin vereceği tali
mata uymaya mecbur değildir.
Gemi müdürü ayrıca hususi bir vekâleti haiz olmadıkça, do
natma iştiraki veya müşterek donatanlardan her hangi biri na
mına kambiyo taahhütlerine girmeye yahut ödünç para alma
ya, gemiyi veya gemi paylarmı satmaya, relmetmeye salahi
yetli değildir.
b) Hükümleri.
M A D D E 956. — Gemi müdürünün bu sıfatla ve kanuni sa
lâhiyeti içinde yapacağı hukuki bir muamele ile, donatma iş
tiraki üçüncü şahıslara karşı hak iktisap ve borç iltizam etmiş
olur. Muamelede müşterek donatanların adlarının gösterilmiş
olup olmamasmm tesiri yoktur.
Gemi müdürünün yaptığı bir hukuki muamele ile donatına
iştiraki borç iltizam ederse, müşterek donatanlar, muamele biz
zat kendileri tarafmdan yapılmış gibi (Madde 948) mesul olur
lar.
c) Tahdidi.
M A D D E 957. — Gemi müdürünün 955 nci maddede yazılı
salâhiyetlerinin tahdidi donatma iştiraki tarafından, ancak
muamelenin yapıldığı anda bu tahdidi bilen üçüncü şahsa karşı
ileri sürülebilir.
3. İdare hakkı.
M A D D E 958. — Gemi müdürü, donatma iştirakine karşı,
a) Şümulü.
salâhiyetlerinin şümulü hususunda iştirakçe konan tahditlere
riayetle mükelleftir. Kezalik kararlara göre hareket ve karar
ları ifa etmeye mecbuMur.
Birinci fıkra hükmü mahfuz olmak üzere, gemi müdürünün
iştirake karşı dahi salâhiyetinin şümulü 955 nci madde hükmü
ne tâbidir. Şu kadar k i ; fevkalâde tamirler yahut kaptanın tâ
yin veya azli bahis mevzuu olduğu takdirde önceden donatma
iştirakinin, kararını alması lâzımdır.
b) İhtimam
M A D D E 959. — Gemi müdürü, donatma iştirakinin işlerini
derecesi.
tedbirli bir donatan gibi özenerek yapmaya mecburdur.
4. Hesap i§leri.
M A D D E 960. — Gemi müdürü, idare ettiği donatma iştira
ca Defter tutma k i işlerine dair ayrı defter tutmak ve ispata yarar vesikaları
ve bilgi verme saklamakla mükelleftir. Müdür, müşterek donatanlardan her
mükellefiyeti.
birine talebi halinde, donatma iştirakine, hususiyle gemiye, yol
culuğa ve geminin donatılmasına taallûk eden bütün muamele
ler hakkmda malûmat vermeye ve donatma iştirakine ait def
terleri, mektupları ve sair kâğıtları göstermeye her zaman mec
burdur.
b) Hesap verme
M A D D E 961. — Gemi müdürü her zaman, donatma iştiramükellefiyeti.
kinin kararı üzerine, iştirake hesap vermeye mecburdur. Gemi
müdürünün verdiği hesabın ekseriyet tarafmdan kabul edil
mesi ve gördüğü işlerin tasvibolunması diğerlerinin itiraz hak
larını düşürmez.
V - Müşterek donaM A D D E 962. — Müşterek donatanlardan herbiri, donatma
tanların kâr ve iştiraki masraflarına, hususiyle geminin donatılması ve tamiri
zarara iştiraki,
masraflarına, gemideki payları nispetinde iştirake mecburdur.
l. Masraflara
Müşterek donatanlardan biri kendine düşen masraf payını
iştirak.
ödemekte temerrüde düşer ve bu para diğer müşterek donatana) Esas.
lar tarafından onun hesabma avans olarak verilirse, mütemer
rit ortak avansların verildiği andan itibaren onlara temerrüt
faizi ödemekle mükellef olur. Verilen avans neticesinde, müşte
rek donatanlar için mütemerridin gemi payı üzerinde sigortaya
mevzu olabilecek bir menfaat doğar. B u menfaatin sigorta etti
rilmesi halinde, sigorta masraflarını temerrüde düşmüş olan
ortak çeker.
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M A D D E 963. — Yeni bir yolculuğa veya bir yolculuk sonunda gemiyi tamir etmeye yahut donatma iştirakinin yalnız gemi
ve navlunla mesul olduğu bir alacağm ödenmesine karar veri
lirse karara iştirak etmiyen müşterek donananlardan her biri,
her hangi bir karşılık istemeksizin iştirak payını bırakmak su
retiyle kararı yerine getirmek için gereken ödemelerde bulun
maktan kurtulabilir.
B u hakkını kullanmak istiyen müşterek donatan; kararın
verildiği tarihten, eğer karar verilirken kendisi veya temsilcisi
hazır bulunmadı ise, k a r a m ı bildirilmesinden itibaren üç gün
içinde noter marifetiyle müşterek donatanlara veya gemi mü
dürüne ihbarda bulunmaya mecburdur.
Bırakılan iştirak payı, öteki müşterek donatanlara iştirak
payları nispetinde geçer.
M A D D E 964. — K â r ve zarar müşterek donatanlara gemideki paylarına göre dağıtılır.
K â r ve zararm hesabı ve k â r m dağıtılması takvim yılı so
nunda yapılır.
M A D D E 965. — Müşterek donatanlardan her biri iştirak
payını dilediği anda ötekilerin muvafakati olmaksızın tamamen
veya kısmen başkasına temlik edebilir. Temlik için gemi siciline'tescil şarttır."
*
iştirak payının temliki neticesinde gemi Türk Bayrağını
çekme hakkını kaybedecekse, temlik yalnız bütün müşterek donatanlarm muvafakatiyle hüküm ifade eder.
iştirak payının temliki, gemi üzerindeki müşterek mülkiyet
hissesinin temlik ve sicile tescili ile olur.
iştirak payının rehnedilmesi imzası noterce tasdikli bir mu
kavelenin yapılması ve rehnin gemi siciline tescili ile olur. Sa
dece gemi payının ipotek edilmesi hakkındaki hükümler mah
fuzdur.
M A D D E 966. — iştirak payım temlik eden müşterek donatan; iktisabcdenlc birlikte temliki diğer donatanlara veya ge
mi müdürüne bildirmedikçe, donatanlarla olan münasebetlerin
de müşterek donatan sayılır ve bu ihbardan önce doğan bütün
borçlardan dolayı diğer donatanlara karşı, müşterek donatan
sıfatiyle mesul kalır. Bununla beraber iktisabeden dahi iktisap
ânından itibaren, diğer donatanlarla olan münasebetlerinde
müşterek donatan sıfatiyle mesuldür.
Donatma iştiraki mukavelesi hükümleri, verilen kararlar ve
girişilmiş muameleler, temlik edeni ne nispette bağlamakta
idiyse iktisabedeni de o nispette bağlar. İktisabedenin tekeffül
bakımından temlik edene karşı haiz olduğu hakları mahfuz kal
mak şartiyle diğer donatanlar, temlik edenin, müşterek donatan
sıfatiyle, temlik edilen payına mütaallik olmak üzere, uhdesine
düşen bütün borçlan, iktisabedene karşı da takas edebilirler.
Yukarıki fıkra hükümleri, bir iştirak payının cebrî icra yolu
ile satılması halinde de tatbik olunur.
İştirak payı üzerinde tesis olunan rehin hakkmda Medeni
Kanunun teslimi meşrut şekilde rehne ait hükümleri kıyas yolu
ile tatbik olunur.
M A D D E 967. — Müşterek donatanların değişmesi iştirakin
devamma tesir etmez.
Müşterek donatanlardan birinin ölümü veya iflâsı, donatma
iştirakinin infisahını mucibolmaz.
Müşterek donatanlardan hiçbiri iştirakten çıkarılamaz.
M A D D E 968. — Donatma iştiraki okseriyet karariyle feslıolunabilir. Geminin temliki hakkmdaki karar dahi bu hükümdedir.
Donatma iştirakinin feshi yahut geminin temliki kararlaştırılmışsa, gemi açık artırma ile satılır ve iştirak tasfiye
olunur.
Geminin tamir kabul etmez veya tamire değmez bir halde bulun-
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duğu mahkeme karariyle tesbit olunmadıkça satış, ancak gemi
bağlama limanında veya diğer bir Türk limanında bulunup da
ifası ile mükellef bulunduğu bir navlun mukavelesiyle henüz
bağlı bulunmadığı bir sırada yapılabilir. Müşterek donatanların
hepsinin muvafakatiyle satış şekil ve şartları değiştirilebilir.
Satış şekil ve şartları veya tasfiye memuru tâyini hususların
da müşterek donatanların uzlaşamamalan veya feshe mahkemece
karar verilmiş olması halinde mahkeme gemiyi satmak ve iştira
k i tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru tâyin eder. B u me
murun haklan* ve vazife ve mesuliyetleri hakkmda kollektif şir
ket tasfiye memurlarına ait hükümler kıyas yoliyle tatbik olunur.
Ortaklardan her biri haklı sebebe dayanarak iştirakten çık
masına müsaade edilmesini bu mümkün olmadığı takdirde işti
rakin feshini istiyebilir. Mahkeme haklı sebebi sabit görürse
davacının iştirak payına bilirkişinin biçeceği değerin diğer or
taklar tarafından ödenip bu payın devralınması için onlara uy
gun bir mehil verir. Diğer ortaklarm davacının payını kendi
iştirak paylan nispetinde devralmaları asıldır. Yerilen mehil
içinde para ödenip pay devralmmadığı takdirde mahkeme işti
rakin feshine karar verir. Ortağm durumunu, iştirakte kalması
afaki iyiniyet esasları gereğince kendisinden beklenilemiyeeek
derecede ağırlaştırmış olan hâdiseler haklı sebep sayılır. Yalnız
çıkmak istiyen ortağm şahsını ilgilendiren ve diğerlerinden bi
ri için akde aykırı bir hareket teşkil etmiyen hâdiseler haklı
sebebolarak kabul edilemez. B u fıkra hükümlerinin ortaklar
aleyhine değiştirilmesi neticesini doğuran akit şartları hüküm
süzdür.
Donatma iştiraki hakkmda iflâsın açılmasiyle de iştirak sona
erer.
VIII - Müşterek doM A D D E 969. — Müşterek donatanlar, bu sıfatla, şahsan
natanlarm üçüncü mesul oldukları hallerde, üçüncü şahıslara karşı ancak sahip
şahıslara karşı
bulundukları iştirak payları nispetinde mesuldürler.
mesuliyeti.
iştirak payının temliki halinde, temlik ile 966 rıcı maddede
i. Şümulü.
yazılı ihbar arasmda geçen zaman içinde bu pay yüzünden doğ
muş olan şahsi borçlardan dolayı temlik eden ve iktisabeden
mesuldürler.
2. Salâhiyetti
M A D D E 970. — Müşterek donatanlar aleyhine, bu sıfatla,
mahkeme. her hangi bir alacaktan dolayı, müşterek donatanlardan biri
veya bir üçüncü şahıs tarafından geminin bağlama limanı mah
kemesinde dâva açılabilir.
Dâvanın müşterek donatanlardan bir veya birkaçına karşı
açılmış olması halinde de aynı hüküm tatbik olunur.
IX - Tapı ortaklığı.
M A D D E 971. — i k i veya daha fazla kimsenin beraberce de
niz ticaretinde kullanmak üzere müştereken bir gemi inşa et
tirmek için birleşmeleri halinde 952, 953, 962, 967 nci madde
lerle 969 ncu maddenin birinci fıkrası hükümleri ve geminin
inşası tamamlanıp da tersane sahibi tarafmdan teslimi anından
itibaren de fazla olarak 965, 966, 968 nci maddelerle 969 ncu
maddenin 2 nci fıkrası hükümleri tatbik olunur. 962 nci mad
de hükmü inşaat masraflarına da şâmildir.
Geminin inşaatı tamamlanmadan da bir gemi müdürü tâ
yin edilebilir. B u takdirde gemi müdürü, tâyin edilir edilmez,
ilerideki donatma iştiraki işleri bakmamdan gemi müdürünün
haiz olduğu hak ve vazifelere sahibolur.
Üçüncü Fasıl

Kaptan
A) Mesuliyeti.
M A D D E 972. — Kaptan, bütün işlerinde hususiyle ifası
I-İhtimam.
kendine düşen mukavelelerin yerine getirilmesinde tedbirli bir
kaptan gibi hareket etmeye mecburdur, işlediği kusurlardan,
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hususiyle bu fasılla ilerdeki fasıllarda ve diğer kanunlarda ya
zılı vazifelerini yapmamasından doğacak zararlardan mesuldür.
M A D D E 973. — Kaptan, donatandan başka, taşıtana, yük- II - Kaptanın kenletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı, 988 nci dilerine karşı memaddcye giren bir kredi muamelesinden doğan gemi alacaklısul olduğu
sına, hususiyle deniz ödüncü verene karşı da mesuldür.
kimseler.
Donatanın emrine uymuş olması; kaplam, yukarda sayılan
diğer kimselere karşı olan mesuliyetinden kurtaramaz. Duru
mu bilerek böyle, emir veren donatan da şahsan mesul olur.
M A D D E 974. — Kaptan; yola çıkmadan, geminin 817 nci B) Yaaifeleri.
maddede yazılı bakımlardan denize ve yola elverişli olmasına ve I-Gemiyi yola
gemiye, gemi adamlarına ve yüke ait vesikaların gemide bulunelverişli hale
masına dikkat etmeye mecburdur.
koyma vazifesi.
ı. lota
elverişlilik.

M A D D E 975. — Kaptan; yükleme ve boşaltma aletlerinin
maksada elverişli bir halde bulunmasına ve istif işleri hususi
istif çiler tarafmdan görülse bile, istifin denizcilikte cari olan
usul ve örflere uygun bir tarzda yapılmasına dikkat etmeye mec
burdur.
Kaptan; denizcilik örf ve usullerince geminin aşırı derece
de yüklü olmamasına, lüzumlu safranın yerinde olmasına ve
ambarların akit uyarınca taşınacak olan malların kabulüne,
taşınmasına ve korunmasına elverişli ve tertibatlı bir halde bu
lunmasına dikkate mecburdur.
M A D D E 976. — Kaptan; yabancı memlekette iken o memleketin mevzuatına, hususiyle polis ve gümrük nizamlarma riayetle ve bunlara aykırı hareketlerinden çıkan zararları tazmin
ile mükeireftir.
Kezalik gemisine harb kaçağı olduğunu bildiği veya bilmesi
lâzımgelen malı yüklemesi yüzünden çıkan zararı da tazmin ile
mükelleftir.
M A D D E 977. — Gemi kalkmaya hazır olunca kaptan ilk elverişli fırsatta yola çıkmaya mecburdur.
Kaptan, hastalık veya diğer bir sebepten dolayı gemiyi idare
edemiyecek bir halde bulunsa dahi geminin kalkmasını veya yol
culuğun devamını işi bozacak surette geciktiremez; bilâkis, ha
ini icabına göre donatandan emir almak mümkünse, vakit geçir
meden donatana mânileri bildirip emir gelinceye kadar lüzumlu
tedbirleri almaya halin icabına göre bu mümkün değilse yerine
başka kaptan koymaya mecburdur. B u kaptanı seçmekte kusu
ru görülmedikçe kendine vekâlet eden kaptanın fiillerinden do
layı mesul tutulamaz.
M A D D E 978. — Yükleme başladıktan boşaltma bitinceye
kadar âcil sebepler olmadıkça kaptan, ikinci kaptanla birlikte
aynı zamanda gemiden ayrılamazlar; âcil bir sebeple kaptan ve
ikinci kaptan gemiden ayrılmaya mecbur kalırlarsa kaptan, ay
rılmadan önce zabitler ve tayfalar arasından işini başarabüecek birini vekil olarak yerine koymaya mecburdur.
Gemi emin olmıyan bir liman veya sahilde bulunduğu za
man, aynı hüküm yükleme başlamazdan önce ve boşaltma bittik
ten sonra dahi tatbik olunur.
Görünür bir tehlike halinde veya gemi denizde iken âcil za
ruret olmadıkça kaptan gemide hazır bulunmak mecburiyetin
dedir.
M A D D E 979. — Kaptan; tehlike karşısmda gemi zâbitleriyle müşavereye lüzum görse bile verilen kararla bağlı olmayıp
alacağı tedbirlerden daima bizzat mesul olur.
M A D D E 980. — Her gemide (gemi jurnali) denilen bir defter tutulur. B u deftere her yolculukta yük veya safranm yüklenmesi başlandığı andan itibaren geçecek bellibaşlı hâdiseler
yazılır.

A Yükleme v
boşaltmaya
elverişlilik.

/ / - Yabancı mem
zuata riayet
vazifesi.

m - Yola çıkma
vazifesi.

IV - Gemide hazır
bulunma mükelUfvyeti.

V-Gemi meelisi.

VI - Gemi jurnali.
ı. Tutma mükillefiyeti.
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Gemi jurnali kaptanın nezareti altında ikinci kaptan tara
fından ve bunun mazereti halinde bizzat kaptan yahut nezare
ti altmda olmak şartiyle münasip bir gemi adamı tarafmdan
tutulur.
B i r liman içinde yolculuk eden küçük gemilerde jurnal tut
mak mükellefiyeti yoktur.
3. Muhtevası.
M A D D E 981. — Gemi jurnalına günü gününe şunlar yazı
lır :
1. Hava ve rüzgârın hali;
2. Geminin takibettiği rota ve katettiği mesafeler;
3. Geminin bulunduğu tul ve arz dairesi;
4. Sintinelerdeki su yüksekliği.
Bımdan başka şunlar da jurnala yazılır :
1. İskandil edilen su derinliği;
2. Kılavuz alınması ve kılavuzun gemiye girdiği ve ayrıl
dığı saatler;
3. Gemi adamları arasındaki değişiklikler;
4. Gemi meclisince verilen kararlar;
5. Gemi veya yükünün uğradığı bütün kazalar ve bunların
tafsilâtı.
Gemide işlenen suçlar ve verilen disiplin cezalariyle gemide
ki doğum ve ölüm vakaları dahi jurnala yazılır. Nüfus Sicil K a 
nununun hükümleri mahfuzdur.
Mâni olmadıkça kayıtlar her gün yapılır.
Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan tarafından imzalanır.
VII - Deme raporu. M A D D E 982. — Kaptan, yolculuk esnasında vukubulacak
ı. Tesbit ettirme bütün kazaları, bunlar ister gemi veya yükün ziyamı yahut
mükellefiyeti.
hasara uğramasını, ister geminin bir barınma limanma girme
sini veyahut her hangi başka bir zararı intacetmiş olsun, gemi
adamlarının tamamı yahut içlerinden bir kısmının iştirakiyle
mahkemeye tesbit ettirmeye mecburdur.
B u tesbit, vakit kaybetmeden, aşağıda yazılı yerlerde yap
tırılır :
1. Varma lhnanmda ve eğer varma limanı birden çok ise
kazadan sonra varılacak ilk limanda;
2. Gemi tamir edildiği veya yük boşaldığı takdirde barın
ma limanında;
3. Yolculuk, geminin batması yüzünden veya diğer bir se
bepten varma limanına ulaşmadan biter ise kaptanın veya ona
vekâlet eden kimsenin uğradığı ilk münasip yerde.
Kaptan ölür veya tesbit yaptıramıyacak bir halde bulunur
sa gemide kaptandan sonra en yüksek rütbeli zabit bunu yap
tırmaya mezun ve mecburdur.
Denizde can ve mal koruma hakkındaki Kanun hükmü mah
fuzdur.
2. Tesbit edilecek M A D D E 983. — Yolculuğun önemli hâdiseleri, hususiyle kahususlar.
zalar ve zararın önüne geçilmesi veya azaltılması için alman
tedbirler tam ve vazıh olarak mahkemece tesbit olunur.
3. Muhakeme
M A D D E 984. — Tesbit için kaptan, bütün gemi adamlarıusulü.
nm ad ve soyadlarmı ihtiva eden bir cetvel ve gemi jurnaliyle
birlikte 982 nci maddede yazılı yerdeki mahkemeye müracaat
eder.
Müracaat üzerine mahkeme tesbit için mümkün olduğu ka
dar yakm bir gün tâyin ve münasip bir tarzda ilân eder. Şu ka
dar k i , ilân mahzurlu bir gecikmeyi mucibolacaksa bundan vaz
geçebilir.
Gemi veya yükle ilgili şahıslar ve kaza ile her hangi biı su
rette ilgili olanlar, bizzat mahkemede bulunabilecekleri gibi, bir
vekil de bulundurabilirler.
Kaptan gemi jurnalına istinaden izahlarda bulunur. Gemi
jurnali mahkemeye getirilemiyorsa veya tutulması mecburi de
ğilse bu hallerin sebepleri bildirilmelidir.
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Hâkim lüzum görürse gemi. adamlarından gelmemiş olanları
da dinliyebilir; işin i y i anlaşılması için kaptan ve diğer gemi
adamlarına istediğini sorabilir.
Kaptan ve diğer gemi adamlarına doğru söylemeleri lüzu
mu ihtar olunur.
M A D D E 985. — Zaptın aslı mahkemede saklanır, ilgililer- 4. Zaptın aslınm
den istiyenlere tasdikli sureti verilir.
saklanması.
M A D D E 986. — Gemi henüz bağlama limanında bulunduğu
C) Kanundan
sırada kaptanın yapmış olduğu hukuki muameleler donatanı i l doğan temsil
zam etmez: meğer k i , kaptan ayrıca verilmiş hususi salâhiyete
salâhiyeti.
istinaden hareket etmiş veya borç başka hususi bir kanuni se- - Donatanın tembepten ileri gelmiş olsun.
* *
«km sıfatiyle.
Kaptan bağlama limanında dahi olsa tayfa tutabilir.
- Şümulü.
1

1

m) Gemi bağlama
limanında bulun
duğu gaman.

M A D D E 987. — Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu 1>) Gemi bağlam*
sırada kaptan bu sıfatla; geminin donatılmasına, yakıt ve kuUmanı dışında
manyasına, gemi adamlarına, geminin i y i halde muhafaza edil- tulunduğu »aman.
meşine ve umumi olarak yolculuğun selâmetle icrasına mütaal
lik her türlü muamele ve tasarrufları üçüncü şahıslarla dona
tan namına yapmaya salahiyetlidir.
Taşıma mukaveleleri yapmak ve kendi vazifeleri çerçevesine
dâhil hususlarda dâva açmak da kaptanın salâhiyetleri cümlesindendir.
M A D D E 988. — Kaptan, ödünç para veya veresiye mal almaya ve bu gibi kredi muamelelerine girişmeye, ancak gemiyi
muhafaza etmek veya yolculuğu yapmak için zaruret halinde ve
bu zaruretle ölçülü derecede salahiyetlidir. Kaptan ancak yol
culuğun icrası için zaruret halinde ve yalnız bu zaruretle ölçülü
derecede deniz ödüncü alabilir.
Muamelenin muteber sayılması, paranın hakikaten sarf edil
miş olup olmamasına veya kaptanın seçtiği kredi şeklinde isa
bet bulunup bulunmamasına yahut kaptanın emrinde para mevcudolup olmamasına bağlı değildir; meğer k i , üçüncü şahıs kö
tü niyet sahibi olsun.
M A D D E 989. — Kaptanın muamelelerinden ve bilhassa
kambiyo taahhütlerinden dolayı donatanın şahsan mesul tutulması kaptana donatan tarafından açık bir temsil salâhiyeti veriimiş olmasına bağlıdır (Madde 948, F k . 1, Bent 1). Kaptan
açıkça verilmiş bir temsil salâhiyetini haiz olmadıkça, donatan
tarafından onun hareket tarzına ait talimatlar veya işe ait emir
ler verilmiş olması kaptanın yapmış olduğu muamelelerden do
layı üçüncü şahıslara karşı donatanın şahsan mesul tutulması
na sebep teşkil etmez.
M A D D E 990. — Geminin bulunduğu yerin mahkemesi bilirkişi dinliyerek ve varsa Türk Konsolosunun mütalâasını alarak
satışta katî zaruret bulunduğuna karar vermedikçe kaptan ge
miyi satamaz.
Geminin bulunduğu yerde mahkeme veya tahkikat yapabi
lecek başka bir makam yoksa kaptan hareketini haklı göstere
cek bilirkişi raporu almak, buna da imkân yoksa başka deliller
toplamak mecburiyetindedir.
Satış açık artırma ile yapılır.
M A D D E 991. — Kaptanın kanundan doğan temsil salâhiyetlerini tahdidetmiş olan donatan, kaptanın tahditlere riayetsizliğini yalnız bunları bilen kimselere karşı ileri sürebilir.
M A D D E 992. — Vekâleti olmadan donatan hesabma kendi
parasmdan avans veren veya şahsan borçlanan kaptan donatandan tazminat isterken üçüncü şahıs hükmündedir.

-3. Hususi heMer.
a) Kredi
muameleleri.

•) Donttemm
1«*« mesuliyetini
doğuran
mutmeleler.

e) Gemi satıp.

3. Temtü »«ti
hiyetinin tahdidi.
4. Kaptanın vtrdiği avmslevr.
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5. Hükümleri.
a) Üçüncü şahıslara karsı.

M A D D E 993. — Kaptanın bu sıfatla ve kanuni salâhiyetleri
çerçevesi içinde, donatan adına hareket ettiğini bildirerek veya
bildirmiyerek, yaptığı hukuki muamelelerle donatan üçüncü
kişilere karşı hak iktisabeylediği gibi gemi ve navlun ile mesul
de olur.
ifasını tekeffül etmedikçe veya kanuni salâhiyetleri çerçeve
sini aşmadıkça kaptan bu gibi muamelelerden şahsan mesul ol
maz; şu kadar k i ; kaptanın 972 ve 973 ncü maddelerde yazık me
suliyetleri mahfuzdur.
b) Donatana
M A D D E 994. — Kaptanın salâhiyetleri donatan tarafmdan
karşı.
tahdidedilmiş olmadıkça kaptanın haiz olduğu salâhiyetleri şü
mulüne mütaallik 986 - 990 nci maddeler hükümleri kaptanın do
natan ile olan münasebetlerinde de tatbik olunur.
Kaptan; gerninin durumundan, yolculuk hâdiselerinden, yap
tığı sözleşmelerden, açılan dâvalardan donatana muntazam bir
tarzda haber vermekle mükellef olduğu gibi hal ve zaman el
verdikçe bütün Önemli işlerde vc hususiyle 988 ve 990 nci madde
lerde yazılı hallerde, yolculuğun değiştirilmesi veya kesilmesi
zaruretinde ve fevkalâde tamirler veya alımlarda donatandan
talimat istemiye mecburdur.
Kaptan fevkalâde tamirleri ve alımları, elinde donatana ait
kâfi para bulunsa bile, ancak zaruret halinde yapabilir.
Kaptan; bir ihtiyacı giderecek parayı deniz ödüncü almadan
veya vazgeçilebilecek gemi teferruatı ve kumanyasını satmadan
elde edemiyeceği hallerde, donatana en az zarar verecek tedbir
leri almakla mükelleftir.
Kaptan geminin bağlama limanına dönüşünde ve her isteyi
şinde donatana hesap vermeye mecburdur.
H - Yükle ilgili
M A D D E 995. — Yükle ilgili olanların menfaatlerini korumak
olanların temsilci- için kaptan yolculuğun devammca mümkün olduğu kadar yüke
si sıfatiyle.
bakmakla mükelleftir.
1. Umumi olarak. B i r ziyam önüne geçilmesi veya azaltüması için hususi ted
birler alınmaya lüzum görüldüğünde kaptan, yükle ilgili olan
ların temsilcisi sıfatiyle menfaatlerini korumaya ve kabil ol
dukça talimatlarını alarak mümkün mertebe tatbika mecburdur;
bunlara imkân bulunmazsa kaptan takdirine göre hareket eder
ve umumi olarak yükle ilgili olanlara hâdiselerden ve alman
tedbirlerden gecikmeksizin haber verir.
B u gibi hallerde kaptan, yükü tamamen veya kısmen boşalt
maya ve yükün bozulmasından veya sair sebeplerden ileri gele
bilecek büyük bir zararın başka surette önüne geçilemiyeceği
hallerde, satmaya yahut yükün muhafazası ve daha ileri götü
rülmesi için lüzumlu paralan elde etmek maksadiyle deniz ödün
cü almaya ve yük alıkonmuş veya müsadere edilmiş yahut baş
ka bir suretle elinden çıkmışsa onu geri almak için adlî ve idari
makamlara veya fertlere karşı her türlü taleplerde bulunmaya
ve her türlü dâvalan açmaya dahi salahiyetlidir.
2. Hususi haller.
M A D D E 996. — Yolculuğun ilk rotadan devamına umulmıyan
a) Yolculuğun bir hal mâni olursa kaptan, halin icabma ve imkân nispetinde
devamına engel tatbikine mecbur olduğu talimata göre yolculuğa ya başka bir
olan hal.
rotada devam etmeye yahut bunu kısa veya uzun bir müddet
için kesmeye veyahut kalkma limanına dönmeye salahiyetlidir.
Taşıma mukavelesinin hükümden düşmesi halinde kaptan
1086 nci madde gereğince muamele yapar.
b) Yükle ilgili
M A D D E 997. — Kaptan, yükle ilgili olanlann şahsi mesuliolanlann şahsi yetlerini doğuracak muameleleri 995 nci maddedeki hallerde bile,
mesuliyetini doğu- ancak hususi bir salâhiyetle yapabilir.
ran muameleler.

3. Yük üzerinde
M A D D E 998. — Kaptan, 995 nci maddede yazıh hallerden
tasarruflar. başkasında yolculuğun devamı için zaruri olmadıkça yükü kar
tı; Umumi olarak, şüık göstererek deniz ödüncü almaya yahut yükün bir kısmını
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satmaya yahut başka suretle yük üzerinde tasarrufta bulunma
ya salahiyetli değildir.
M A D D E 999. — Para ihtiyacı müşterek avaryadan ileri
gelmiş olup da kaptan bunu gidermek için çeşitli tedbirler karşısmda bulunursa bunlardan ilgililere en az zarar verecek olanı
seçmeye mecburdur.
M A D D E 1000. — Müşterek avarya yoksa kaptan, yükü karşılık göstererek deniz ödüncü almaya yahut bir kısmı üzerinde
satış veya başka suretle tasarruf etmeye ancak para ihtiyacınrn başka suretle giderilememesi veya diğer tedbirin alınması
nın donatan için fahiş bir zararı mucibolması halinde salahiyet
lidir.
Kaptan bu hallerde bile 1160 nci maddenin 1 nci fıkrası ge
reğince yükü ancak gemi ve navlunu ile birlikte karşılık gös
tererek deniz ödüncü alabilir.
Deniz ödüncü donatan için fahiş bir zararı muci Dolmadıkça
kaptan, satış yerine deniz ödüncü almak yoluna gider.
M A D D E 1001. — Yukarıki maddede yazılı hallerde yük karşılık gösterilerek deniz ödüncü alınması yahut yükün bir kısmı üzerinde satış veya başka bir suretle tasarruf edilmesi, 988
nci madde ile 1235 nci maddenin 6 nci bendi hükümlerine uy
gun ve donatan hesabına yapılmış bir kredi muamelesi sayılır.
Donatanın vereceği tazminat hakkmda 1112 nci madde hük
mü tatbik olunur. Mallar üzerinde satış suretiyle yapılan ta
sarruf halinde safi satış tutarı 1112 nci maddede yazılı değeri
geçerse onun yerine safi satış tutarı kaim olur.
M A D D E 1002. — Kaptanın, 995, 998, 999 ve 1000 nci maddeler gereğince yaptığı hukuki muamelelerin muteber sayılması
için 988 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur.
M A D D E 1003. — Kaptan; taşıtandan, yükletenden veya gönderilenden ikramiye, bahşiş, pey ve sair mükâfat ve tazminat
gibi her ne nam ile olursa olsun navlundan başka aldığı bütün
paraları da donatanın matlubuna kaydetmeye mecburdur.
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b) Müşterek
avarya halinde.

e) Müşterek
avarya olmtyan
hallerde.

d) Müşterek
hüküm.

*• Muamelelerin
muteber sayılması.

D) Şahsi muameleleri.
I-Navlundan başka alman paranın
teslim mecburiyeti.

M A D D E 1004. — Kaptan, donatanm muvafakati olmaksızın II-Kendi hesabıkendi hesabına eşya yükletemez. B u yasağa aykırı hareket «« gemiye eşya
ederse donatanın bu yüzden uğramış olduğu daha fazla zararı yükleme yasağı,
tazmin ettirmek hakkı mahfuz kalmak şartiyle, bu gibi yol
culuklarda mümasil eşya için, yükleme yerinde ve zamanında
verilmesi mûtadolan navlunun en yükseğini vermeye mecbur
dur.
M A D D E 1005. — Aksi kararlaştırılmış olsa bile donatan ta- E) Hizmet sözrafmdan kaptana her zaman yol verilebilir. Kaptanın tazmi- Üşmesinin sonu.
nat hakları mahfuzdur.
I - Yol verme.
1. Umumi olarak.

M A D D E 1006. — İşe yaramadığından veya vazifesini yapa2. Tazminat
madığmdan dolayı kaptana yol verilmişse, kararlaştırılmış
haklan.
olan diğer bütün menfaatler de dâhil olduğu halde işten çıkaa) Şahsi
rıldığı güne kadar hak etmiş olduğu ücretler kendisine verilir. ehliyetsizlik.
M A D D E 1007. — Muayyen bir yolculuk için hizmete alm- b) Mücbir sebepmış olan kaptan; harb, ambargo, abluka, ithalât veya ihracat ler ve olağanüstü
yasağı yahut gemi veya yüke mütaallik umulmıyan başka bir
haller.
hal yüzünden yolculuğa başlanamamasından veya başlanmış
iken devanı edilememesinden dolayı vazifesinden çıkarılmışsa,
kararlaştırılmış olan diğer bütün menfaatler de dâhil olduğu
halde çıkarıldığı güne kadar hak etmiş olduğu ücreti alır. M u 
ayyen olmıyan bir müddet için hizmete alınıp muayyen bir yol
culuğa başladıktan sonra yukardaki sebeplerden dolayı yol ve
rilmiş kaptan hakkında da aynı hüküm tatbik olunur.
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B u hallerde kaptana yol verilmesi yolculuk sırasında ol
muşsa kaptan ayrıca hizmete alındığı limana parasız götürül
mesini veya bunun tutarı olan tazminatın verilmesini istiyebilir.
B u kanuna göre parasız seyahat hakkı, yolculuktaki geçim
masraflariyle kaptanın zatî eşyasının taşmmasma da şâmildir.
e) Diğer htMerde.
M A D D E 1008. — Muayyen olmıyan müddet için hizmete
alınıp da muayyen bir yolculuğa başladıktan sonra 1006 nci ve
1007 nci maddelerde yazılı sebeplerden başka bir sebeple işten
çıkarılan kaptan, 1007 nci madde hükmü gereğince alacağı pa
ralardan başka Avrupa limanında çıkarılmışsa i k i ve Avrupa
dışı bir limanda çıkarılmışsa dört aylık ücretini de tazminat
olarak alır. Ancak, alacağı tazminat yolculuğu bitirmesi ha
linde hak edeceği miktarı geçemez.
â)
Gitürü üer*M A D D E 1009. — Ücret zaman itibariyle olmayıp da bütün
*• gör» tmmi- yolculuk için götürü olarak tesbit edilmişse 1006,' 1007 ve 1008
*s*m tâyini.
i maddelerdeki hallerde kaptana verilecek ücret miktarı, yap
tığı hizmete v© eğer yola çıkmışsa geçirdiği yolculuk safhasının
bütün yolculuk derecesine olan nispetine göre tâyin olunur.
1008 nci maddede yazılı i k i veya dört aylık miktarındaki taz
minatın hesabmda; yolculuğun vasati devam müddeti esas tu
tulur.
B u müddetin tâyininde, yükleme ve boşaltma için gerekli za
man ile geminin durumu ve vasfı göz önünde tutulur.
e) Dinüa
M A D D E 1010.
Gidiş geliş veya muayyen olmıyan bir zayUuluğu.
man için hizmete alınan kaptan, dönüş yolculuğu geminin bağla
ma limamnda bitmezse, hizmete alındığı limana kadar parasız
götürülmesini ve ayrıca tam ücret veya bunun tutarı tazminatın
verilmesini istiyebilir.
*• # * * * t » » .
M A D D E 1011.
Muayyen olmıyan bir zaman için hizmete
alman kaptan; bir yolculuğa başlamış olduğu takdirde geminin
bağlama limanına veya başka bir Türk limanma dönüp boşalma
sına kadar vazifesine devam etmeyo mecburdur.
Bununla beraber kaptan, çekilme ihbarı zamanmda gemi bir
Avrupa limanmda veya Avrupa dışı bir limanda bulunduğuna
göre, ilk çıkıştan itibaren i k i veya üç yıl geçtikten sonra hizmet
ten çekilmesine müsaade istiyebilir. Böyle bir halde kaptan, ye
rine başkasının konulması için donatana münasip müddet bı
rakmak ve bu müddet içinde işine devam ve her halde başladığı
yolculuğu bitirmek mecburiyetindedir.
Donatan çekilme haberini alır almaz geminin dönmesini em
rederse, kaptan, gemiyi geri getirmekle mükelleftir.
d. Müşterek doM A D D E 1012. — Kaptan müşterek donatanlardan biri ise
notan olan
kendi istemeden yol verildiğinde müşterek donatanlarla yapkaptan.
tığı sözleşme gereğince iştirakte donatan sıfatiyle haiz olduğu
paym, diğer donatanlar tarafından, bilirkişilerce takdir edilecek
değeri ile satmalmmasmı istiyebilir. Kaptan muhik bir sebep
olmadan bu hakkmı istemekte gecikirse hakkı düşer.
II-Hastalık.
M A D D E 1013. — Kaptan; hizmete girdikten sonra hastalık
veya yaralanma dolayısiyle tedaviye muhtaç olur veya çalışamıyacak bir hale gelirse; gemi üzerinde veya vazifenin ieabettirdiği yolculukta bulunduğu müddetçe donatan geçim ve bakım
masraflarım vermekle mükelleftir. Eğer kaptan yabancı mem
lekette işe girmiş ve hastalık veya yaralanma hizmete girmeden
evvel olmuş ve kaptan hastalıktan veya yaralanmadan dolayı
yolculuğa başlamamış ise donatan yukarda yazılı masrafları
vermekle mükellef değildir.
Bakım hastanın bakılması ve tedaviye şâmildir. Tedaviye
hekime gösterme ve gemide bulunması mecburi olan veya bir
limanda durulduğu esnada tedarik edilmesi kabil olan ilâç ve
mûtat tedavi vasıtalariyle bakım da dâhildir.
Donatan, yabancı memlekette kaptanm bakım ve tedavisini
bir hastanede temin edebilir.
n
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Hastalıktan veya yaralanmadan dolayı yabancı memlekette
kalmış olan kaptan, kendisinin ve hekimin veya deniz işleriyle
uğraşan dairenin muvafakati ile bir Türk limanına gönderilebi
lir. Eğer kaptan muvafakatini bildirmiyecek halde olur veya
haklı sebep olmaksızın rıza göstermezse bir hekim dinlendik
ten sonra kaptanın bulunduğu yerdeki deniz işleriyle uğraşan
daire izin verebüir.
Teklif edilen tedaviyi veya bir hastanede bakılmayı haklı
bir sebebolmaksızm kabul etmekten kaçman kaptan bu kaçın
ma müddetince parasız bakılmak hakkını kaybeder. B u müddet
geçim ve bakım için muayyen zamana dâhil olur.
Kaptan gemiyi Türk limanlarından birine bırakmca geçim
ve bakım mükellefiyeti sona erer. Şu kadar k i , hastanın kendi
haline bırakılması tehlikeli ise bakıma devam olunmak lâzım
dır.
Kaptan hastalıktan veya yaralanmadan dolayı yabancı bir
memlekette gemiyi bırakmaya mecbur kalmış ise, donatan, ge
mi bırakıldıktan sonraki zaman için de geçim ve bakıma borçlu
dur. Geçim ve bakım mükellefiyeti geminin bırakılmasından iti
baren 26 haftanın geçmesiyle sona erer. Şayet kaptan daha ev
vel memlekete iade edilir veya kendisi, avdet ederse bu müddet
daha evvel de sona erebilir.
Geçim ve bakım mükellefiyetinden dolayı kaptan ile dona
tan arasında çıkan ihtilâf en evvel salahiyetli deniz işleri me
murluğu tarafından muvakkaten karara bağlanır. Karar, ihti
yati tedbir kararı gibi icra olunur.
Eğer kaptan gemi ile memleketi limanına veya hizmet söz
leşmesinin yapıldığı limana dönmezse parasız götürülmek veya
muvafık bir tazminat istemek hakkını da haiz olur.
Hastalanan veya yaralanan kaptan, yola çıkmamışsa hizme
tin tatiline kadar, yola çıkmışsa gemiden ayrıldığı güne kadar
meşrut olan diğer bütün menfaatler de dâhil olmak üzere ücret
alır. B i r hastanede ikamet sırasında ücret alacağına halel gel
mez.
Bundan başka kaptan geminin müdafaası sırasmda bir za
rara uğrarsa münasip ve lüzumu halinde hâkim tarafından tâ
yin edilecek bir ikramiye istiyebilir.
Hastalığa veya yaralanmaya, cezayı mucip bir fiili ile sebe
biyet veren, veya hizmeti haksız surette bırakan kaptan hakkm
da yukarıki hükümler tatbik olunmaz.
M A D D E 1014. — Kaptan hizmete alındıktan sonra ölürse,
öldüğü güne kadar olan ücretini ve kararlaştırılmış diğer bü
tün menfaatlerini donatanın, ödemesi lâzımdır. Kaptan, yolcu
luk başladıktan sonra ölürse, donatan cenaze masraflarını da
verir.
Kaptan gemiyi müdafaa ederken ölürse, donatan fazla ola
rak münasip bir ikramiye de vermekle mükelleftir.
M A D D E 1015. — Gemi zayi olsa bile kaptan, deniz raporumi tesbit ettirmeye ve icabettiği müddetçe donatanın menfaatlerini korumaya mecburdur. Kaptan bu müddete ait ücret ve geşım masraflarından başka 1007 nci madde gereğince parasız
götürülmesini ve bunun tutarı olan tazminatı istiyebilir.
Deniz İ ş Kanununa tâbi olan bir gemide çalışan kaptanın
belli bir hukuki hâdiseden doğan hakları, Deniz İ ş Kanuniyle
bu kanundan hangisinin hükümleri kaptanın daha lehine ise, o
kanuna tâbi olur.
Kaptanın donatana karşı hastalık ve kaza sebebiyle bu ka
nımdan doğan hakları, onun hastalanması ve kazaya uğraması
hallerinde, aksine bir kanun hükmü buhmmadıkça, içtimai si
gorta kanunları uyarınca kendisine fiilen sağlanmış bulunan
menfaatler nispetinde düşer.

III-ölüm.
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- Geminin ti
deniz iş
hukukiyle bu fa
hükümleri
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Deniz ticaret mukaveleleri
BİRİNCİ K I S I M
Bşja taşıma (navlun) mukaveleleri
Birinci Ayırım

Umumi hükümler

A) Mukavele

M A D D E 1016. — Navlun mukavelesiyle taşıyan, navlun kar
şılığrnda :
1. Geminin tamamını veya bir cüz'ünü yahut muayyen bir
yerini taşıtana tahsis ederek eşyayı denizde taşımayı taahhüdeder k i buna «Carter mukavelesi»;
2. Parça mal olan muayyen eşyayı denizde taşımayı taahhüdeder k i buna da «Kırkambar mukavelesi» denir.
B u kısımdaki hükümler posta idaresinin denizde eşya taşı
malarına tatbik olunmaz.
M) Carter parti.
M A D D E 1017. — Carter mukavelesi yapıldığında taraflar
dan her biri, masrafmı çekmek şartiyle, kendisine mukavele
şartlarını ihtiva eden bir çarter parti verilmesini istiyebilir.
0) Kamaralar.
M A D D E 1018. — Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğin
de kamaralar hariç tutulmuş sayılır; bununla beraber taşıtanın
muvafakati olmaksızın kamaralara eşya yükletilemez.
9) Tuşvymm; geM A D D E 1019. — Her nevi navlun mukavelesinde taşıyan,
minin deniee, yola geminin denize ve yola elverişli bir halde bulunmasını (Madv» yüke elverişli de 817) ve soğutma tesisatı da dâhil olmak üzere ambarların
olmamasından do- yükü kabule, taşımaya ve muhafazaya elverişli bir halde bulayt mesuliyeti,
lunmasmı (yüke elverişliliğini) temin etmekle mükelleftir.
Taşıyan, yükle ilgili olanlara karşı geminin denize, yola ve
ya yüke elverişli olmamasından doğan zararlardan mesuldür; me
ğer k i ; tedbirli bir taşıyanın sarf etmekle mükellef olduğu dik
kat re ihtimam gösterilmekle beraber eksikliği yolculuğun
başlangıcına kadar keşfe imkân bulunmamış olsun.
neleri,

İkinci Ayırım

Yükleme ve boşaltma

A) Yükleme.
I-Yükleme yeri.

M A D D E 1020. — Kaptan yükü almak için gemiyi taşıtanın
gemi birden çok kimselere tahsis edilmiş ise hepsinin göste
recekleri yere demirler.
Yer, zamanında gösterilmemiş veya bütün taşıtanlar yer gös
termekte birleşmemiş bulunur veyahut suyun derinliği, gemi
nin selâmeti, mahallî nizamlar veya tesisler, verilen talimata
göre hareket etmeye mâni olursa kaptan mûtat yükleme yeri
ne demirler.
II - Yükleme
M A D D E 1021. — Mukavele, yükleme limanı nizamları ve
masrafları.
bunlar yoksa mahallî teamüller ile aksi tâyin edilmiş olmadık
ça, eşyanın gemiye kadar taşıma masrafı taşıtana, yükleme
masrafı ise taşıyana aittir.
III - Yüklenecek
M A D D E 1022. — Kararlaştırılan eşya yerine aynı varma
eşya.
limanı için taşıtan tarafmdan gemiye başka eşya yükletilmek
i. Kararlaştırır istenilirse taşıyan, bu yüzden durumu güçleşmedikçe bunu ka
lanlardan başka
e

a

$y -

2. Bildirme
mecburiyeti.
a) Eşyanın ölçü,
sayı, tartı ve markalan hakkında,

bul ile mükelleftir.

Mukavelede eşya yalnız nev'i ve cinsi ile tâyin edilmiş olma
yıp da ferden tâyin edilmiş ise bu hüküm tatbik olunmaz.
M A D D E 1023. — Taşıtan ile yükleten, eşyanın ölçü, sayı
ye tartısı ile markaları hakkında taşıyana karşı doğru beyanda
bulunmakla mükelleftirler. Bunlardan her biri beyanlarının
doğru olmaması yüzünden ileri gelen zarardan taşıyana karşı
mesuldür; 973 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı diğer şa
hıslara karşı ise ancak kusuru halinde mesuldür.

Taşıyanın navlun mukavelesi gereğince taşıtan ve yükletenden başka kimselere karşı olan mükellefiyetleri mahfuzdur.
M A D D E 1024. — Eşyanın cins ve mahiyeti hakkmda yanlış b) Eşyanm cins
beyanlarda bulunan taşıtan veya yükleten, kusuru varsa taşıyamahiyeti
na ve 973 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı diğer kimselere
hakkında.
karşı beyanlarmm doğru olmamasmdan doğacak zararlardan
mesuldürler.
B u kimseler, harb kaçağı veya ihracı, ithali veya transit ola
rak geçirilmesi yasak olan eşyayı yükler yahut yüklama sıra
sında kanun hükümlerine ve hususiyle zabıta, vergi ve gümrük
kanunlarına aykırı hareket ederler ve bu fiillerinde kusurları
bulunursa aym hüküm tatbik olunur.
Kaptanın muvafakatiyle hareket etmiş olmaları taşıtan ve
yükleteni diğer şahıslara karşı olan mesuliyetten kurtaramaz.
Bunlar eşyanm müsadere edilmiş olduğunu ileri sürerek
navlunu ödemekten imtina edemezler.
Eşya, gemiyi veya diğer malları tehlikeye sokarsa, kaptan,
bunu karaya çıkarmaya veya âcil hallerde denize atmaya sala
hiyetlidir.
M A D D E 1025. — Kaptanın bilgisi olmaksızın gemiye eşya c) Gidice yükgetiren kimse de 1024 ncü maddeye göre bu yüzden doğacak zalenen eşya.
rarı tazmin etmekle mükelleftir. Kaptan bu gibi eşyayı tekrar
karaya çıkarmaya ve gemiyi veya diğer yükü tehlikeye düşürürse icabmda denize atmaya salahiyetlidir. Kaptan eşyayı gemide
ahkorsa bunlar için yükleme yerinde ve yükleme sırasında bu
gibi yolculuk ve eşya için alman en yüksek navlunun ödenmesi
lâzımdır.
M A D D E 1026. — Denizde can ve mal koruma hakkındaki
) Tehlikeli
Kanunun 12 nci maddesinin A - P bentlerinde yazılı olan teh§y likeli eşya kaptanın bunlardan veya bunlarm tehlikeli vasıf
veya mahiyetlerinden bügisi olmaksızın
gemiye getirilirse,
taşıtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnadedilmese
dahi 1024 ncü maddeye göre mesul olur. B u halde kaptan eş
yayı her zaman ve her hangi bir yerde gemiden çıkarmaya,
imha etmeye veya başka suretle zararsız hale sokmaya salahi
yetlidir.
Kaptan eşyanm tehlikeli vasıf ve mahiyetini bildiği halde,
yüklemeye muvafakat etmiş olursa eşya gemiyi veya diğer yü
kü tehlikeye soktuğu halde aynı şekilde hareket etmeye salâhiyethdir. B u halde de taşıyan veya kaptan, zararı tazmine mecbur
değılclirler. Müşterek avarya halinde zararm paylaşılmasına
dair olan hükümler mahfuzdur.
M A D D E 1027. — Taşıyanın veya acentasmm bilgisi 1024,
3. Bilgi.
1025 ve 1026 maddelerdeki hallerde kaptanın bilgisi hükmünde
dir.
M A D D E 1028. — Taşıyan, taşıtanın muvafakatini almadan IV - Kararlaştınleşyayı başka gemiye yükliyemez, yüklerse bundan doğacak za- mış olan gemi.
rardan mesul olur; meğer k i , eşyanm kararlaştırılan gemiye
yükletilmiş olması halinde dahi zararın vukuu muhakkak ve za
rar taşıtana aidola.
Tehlike halinde ve yolcıduk başladıktan sonra yapılacak ak
tarmalar hakkmda birinci fıkra hükmü tatbik olunmaz.
M A D D E 1029. — Yükletenin muvafakati olmadıkça eşya gü- V - Güverteye koverteye konamıyacağı gibi küpeşteye de aşılamaz.
nacak eşya.
M A D D E 1030. — Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğinVI - Yükleme
de kaptan, gemi yükü alacak hale gelir gelmez bunu taşıtana bilmüddeti.
v e

d

e

dirir.

Yükleme müddeti ihbarın ertesi gününden itibaren işlemeye
başlar.
Kararlaştırılmışsa taşıyan, eşyanın yükletilmedi için «yük
leme müddeti»nden fazla beklemeye mecburdur. B u fazla müd-,
dete «Sürastarya» müddeti denir. Aksi kararlaştırılmış olma-

a

1. Umumi olarak.
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dıkça yükleme müddeti için ayrıca bir para istenemez. Fakat
taşıtan sürastarya müddeti için taşıyana sürastarya ücreti öde
mekle mükelleftir.
2. Müddetin
M A D D E 1031. — Yükleme müddeti mukavele ile tesbit edildevamt.
memiş ise yükleme limanının nizamlarma ve yoksa oradaki te
amüle göre tâyin olunur; böyle bir teamül de yoksa yükleme
müddeti halin icablarma uygun bir müddettir.
Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretin
den bahsedilip de sürastarya müddeti tâyin edilmemiş ise, bu
müddet yükleme müddetinin yarısından ibarettir.
3. Sürastarya
M A D D E 1032. — Yüklemenin ne kadar süreceği veya hangi
müddetinin
gün biteceği mukavele ile tâyin edilmiş ise sürastarya müddeti
başlangıcı.
yükleme müddetinin bitmesiyle başlar.
Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taşıyan, yükleme müd
detinin bitmiş olduğunu taşıtana bildirmedikçe sürastarya müd
deti işlemeye başlamaz. Taşıyan yükleme müddeti içinde bile,
hangi gün bu müddeti bitmiş sayacağını taşıtana bildirebilir;
bu halde yükleme müddetinin bitmesi ve sürastaryanın başla
ması için taşıyanın yeni bir ihbarına lüzum yoktur.
4. Bekleme
. M A D D E 1033. — Yükleme müddeti veya bir sürastarya kamüddeti.
rarlaştırılmış ise sürastarya müddeti bittikten sonra taşıyan
yükleme için fazla beklemeye mecbur değildir. Bununla bera
ber taşıyan fazla beklemek istemiyorsa, yükleme veya sürastar
ya müddetinin bitmesinden üç gün önce taşıtana bunu bildirme
ye mecburdur; bildirmezse yükleme veya sürastarya müddeti,
sonradan yapacağı ihbardan itibaren üç gün geçmedikçe bit
mez.
Yukarda yazılı üç gün bütün hallerde takvime göre fasılasız
olarak hesabolımur.
3. İhbarın şekli.
M A D D E 1034. — Taşıyanın 1032 ve 1033 ncü maddeler ge
reğince yapacağı ihbarlar hiçbir şekle tâbi değildir. Taşıtan
böyle bir ihbarı almış olduğunu kâfi bir şekilde tevsik etmek
ten kaçınırsa bu takdirde taşıyan, masrafı taşıtana aidolmak
üzere noterden bunu bir zabıtla tesbit etmesini istiyebilir.
6. Sürastarya
M A D D E 1035. — Sürastarya ücreti mukavele ile tesbit oluııücreti.
mamışsa, hakkaniyet üzere takdir olunur. B u takdir sırasında
a) Tâyini.
halin hususiyetleri ve bilhassa gemi adamlarının ücret ve bakım
masrafları ve taşıyanın mahrum kalacağı navlunlar göz önün
de tutulur.
7. Bekleme müdM A D D E 1036. — Yükleme müddetinde günler iş günü oladetinin hesabı.
k , sürastarya müddetinde ise aralıksız hesabolunur.
Taşıtanın faaliyet sahasında tahakkuk eden tesadüfi sebep
ler dolayısiyle yükün gemiye teslimi mümkün olmıyan günler
dahi yükleme ve sürastarya müddetlerinin (bekleme müddeti
nin) hesabında nazara alınır.
Taşıyanın faaliyet sahasında tahakkuk eden tesadüfi sebep
ler dolayısiyle yükün gemiye alınması mümkün olmıyan günler
ise bu müddetin hesabında nazara alınmaz; sürastarya müddeti
içinde olsa bile bugünler için sürastarya ücreti istenemez.
Fırtına, buz istilâsı veya seferberlik gibi her i k i taraf m fa
aliyet sahasını ilgilendiren tesadüfi sebepler dolayısiyle yükün
gemiye teslim edilmesi ve alınması mümkün olmıyan günler
bekleme müddetine ilâve olunur; Şu kadar k i , yükleme müddeti
içinde olsa bile taşıtan bugünler için taşıyana sürastarya ücreti
ödemekle mükelleftir.
Yükleme müddeti 1031 nci madde gereğince mahallî nizam
veya teamüle göre, tâyin olunacaksa, yukarıki fıkralar, ancak
bu nizam ve taamüllere aykırı olmadıkça tatbik olunurlar.
8. Bekleme mecM A D D E 1037. — Taşıyan, yüklenmenin behemehal muayburi olmıyan
yen bir güne kadar bitmesini şart koşmuş ise, bu takdirde yuhaller.
karıki maddenin üçüncü fıkrası gereğince fazla beklemeye mecr a

a) Katî vâde.

bur değildir.
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M A D D E 1038.
Taşıyan, yükü üçüncü şahıstan alacak b) Yükletenm
olup da yük almaya hazır olduğunu mahallin âdetine göre ilân bulunmaması.
ettirmiş olmasına rağmen üçüncü şahıs bulunmamış veya yükü
teslimden imtina etmiş ise taşıtanı en kısa bir zamanda bun
dan haberdar etmeye ve sürastarya mukavele edilmiş olsa bile
ancak yükleme müddetinin sonuna kadar beklemeye mecbur
dur; meğer k i , yükleme müddeti içinde taşıtandan veya sala
hiyetli vekilinden aksine emir almış olsun.
Yükleme ve boşaltma için tek bir müddet tâyin olunmuş
ise yukarıki fıkrada yazılı halde bu müddetin yarısı yükleme
müddeti sayılır.
M A D D E 1039. — Taşıyan, kararlaştırılan yükün tamamı e) YükUmt tayüklenmemiş olsa bile, taşıtanın talebi üzerine yola çıkmaya
marnlanmadan
mecburdur; ancak, bu takdirde, navlunun tamamına ve icabınyola çıkma.
da sürastarya ücretine hak kazanmış olacağı gibi, navlunun
eksik yükleme neticesinde teminatsız kalan kısmı için munta
zam teminat gösterilmesini de istiyebilir. Bundan başka, eksik
yükleme yüzünden ihtiyarma mecbur kaldığı fazla masrafları
da taşıtan kendisine ödemekle mükelleftir.
Taşıtan, taşıyanın yükleme için beklemeye mecbur olduğu
müddetin (bekleme müddeti) sonuna kadar yüklemeyi tamam
lamamış olursa taşıyan, taşıtan mukaveleden caymadığı tak
dirde yola çıkıp yukarıki fıkrada yazılı taleplerde bulunabilir.
M A D D E 1040. — Gemi ister basit, ister mürekkep bir yol- VII - Pişmanlık
culuk için tutulmuş olsun, taşıtan, yolculuk başlamadan önce
navlunu.
mukaveleden cayabilir. Şu kadar k i ; kararlaştırümış olan navi- Taşıtanın
lunun y a n s ı m pişmanlık navlunu olarak ödemeye mecburdur. mukaveleden
B u hükmün tatbikmda aşağıdaki hallerin birinde dahi yolcayması.
culuk başlamış saydır :
<*>) Yolculuk ba§1. Taşıtan tarafmdan yükleme işinin tamamlanmış oldulamadan önce.
ğu sarahaten veya zımnen kaptana bildirilmiş ise;
2. Yük tamamen veya kısmen teslim edilmiş olup da bek
leme müddeti dolmuş ise.
Taşıtan yükün tesliminden sonra yukarda yazdı cayma hak
kını kullanırsa yükleme ve boşaltma masraflarını da ödiyeceği gibi yükleme müddetini aşan boşaltma günleri için sürastar
ya ücreti de verir. Yükün gemiden tekrar çıkarılması mümkün
olduğu kadar çabuk yapılmak lâzımdır.
Bekleme müddetini aşsa bile taşıyan malın gemiden çıka
rılması için beklemeye mecburdur.
Bekleme müddetim aşan zaman için sürastarya ücreti ve
eğer bu müddetin aşılmasından doğan zarar sürastarya ücretin
den fazla ise bu fazlayı da tazminat olarak istiyebilir.
M A D D E 1041. — Yukarıki madde hükmünce yolculuk baş- b) Yolculuk başladıktan sonra taşıtan, ancak tam navlunu ve taşıyanın 1069 ncu
ladıktan sonra.
madde gereğince haiz olduğu diğer alacaktan ödemek ve 1070 nci
maddede yazılı alacakları da tediye veya temin etmek şartiyle
mukaveleden cayarak yükün gemiden çıkardmasm istiyebilir.
Yükün gemiden çıkardması halinde taşıtan bunun mucibolduğu fazla masrafları ödemeye mecbur olduğu gibi boşaltma se
bebiyle geminin durması yüzünden taşıtanın uğradığı zararları
dahi tazmin de mükelleftir.
Taşıyan yükün gemiden çıkarılması için yolculuğu değiştir
meye veya bir limana uğramaya mecbur değildir.
M A D D E 1042. — Gemi dönüş için de tutulur veya mukavele c) Mürekkep yolgereğince yükü almak için başka limandan kalkması gerekir ve
culuk halinde.
her i k i halde de 1040 nci maddeye göre dönüş yolculuğu için
yola çıkmadan veya yükleme limanından kalkmadan önce mu
kaveleden cayma bildirilmiş bulunursa, taşıtan, tam navlunun
üçte ikisini pişmanlık navlunu olarak verir.
Başka mürekkep yolculuklarda taşıtan, seferin son kısmına
başlamak bakımından 1040 nci madde gereğince yolculuk baş—
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lamış sayılmadan önce mukaveleden caydığını bildirirse, taşıyan
pişmanlık navlunu olarak tam navlun abr; şu kadar k i ; cayma
yüzünden taşıyanın masraftan kurtulmuş ve başkaca navlun el
de etmek fırsatma sahip bulunmuş olduğu halin icabından an
laşılırsa, tam navlundan münasip bir miktar indirilir, indirilen
miktar hiçbir halde navlunun yarısını geçmez.
2. ffic yük
M A D D E 1043. — Taşıtan bekleme müddeti sonuna kadar hiç
verilmemesi. yük teslim etmemiş ise taşıyan mukaveleden doğan taahhütleri
ne bağlı kalmıyacağı gibi taşıtan 1040 ve 1042 nci maddeler ge
reğince mukaveleden caymış olsaydı hangi taleplerde bulunabi
lecek idiyse bunla ıı da taşıtana karşı ileri sürebilir.
3. Müşterek
M A D D E 1044. — Taşıyanın başka mal yüklemekle aldığı navhükûmler.
h , pişmanlık navlunundan indirilemez. 1042 nci maddenin
ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.
Taşıyanın pişmanlık navlununa hak kazanması mukavele
de gösterilen yolculuğun yapılmasına bağlı değildir.
Pişmanlık navlunu taşıyanın sürastarya ücreti ve 1069 ncu
maddede yazılı diğer alacakları istemesine mâni olmaz.
4. Geminin bir
M A D D E 1045. — Geminin bir cüz'ü veya muayyen bir yeri
eüt'ü veya muay- taşıtana tahsis edilmişse 1030 - 1044 ncü maddeler hükümleri
yen bir yerinin aşağıdaki değişikliklerle tatbik olunur :
tahsisi halinde.
1. Taşıyan, sözü geçen maddelere göre navlunun ancak bir
kısmım alabileceği hallerde pişmanlık navlunu olarak tam nav
lun alır; meğer k i , taşıtanların hepsi mukaveleden caymış ve
ya malları teslim etmemiş olsunlar. Bununla beraber tam nav
lundan, teslim olunmıyan yükün yerine taşıtanın yüklediği di
ğer malların navlunu indirilir;
2. 1040 ve 1041 nci maddelerdeki hallerde boşaltma, yolcu
luğun gecikmesine veya aktarmaya sebebolabilecek ise, taşı
tan, malın boşaltılmasını istiyemez; meğer k i , bütün taşıtan
lar muvafakat etmiş olsunlar. Bundan başka, taşıtan, boşalt
madan doğan masraflarla zarar ve ziyanı tazmin etmekle mü
kelleftir.
Taşıtanların hepsi cayma haklarını kullanırsa 1040 ve 1041
nci maddeler olduğu gibi tatbik olunur.
m

VIII - Kırkambar^
M A D D E 1046. — Kırkambar mukavelesinde taşıtan, kaptamukavelesinin
m daveti üzerine, gecikmeden eşyayı yüklemeye mecburdur.
hususiyetten.
Taşıtan gecikirse taşıyan, malların teslimini beklemekle
ı. Yükleme anı. ü k e l l e f değildir. Yolculuk, mallar tesellüm edilmeden başla
mış olsa bile, taşıtan tam navlun ödemekle mükelleftir. Şu ka
dar İd; taşıyanın teslim edilmiş olmıyan mal yerine yüklediği
eşyanm navlunu indirilir.
Taşıyanın, geciken taşıtandan, navlun istiyebilmesi için bu
nu yola çıkmadan önce taşıtana bildirmesi gerekir; bildirmez
se hakkım kaybeder. Taşıyanın ihbarı hakkında 1034 ncu mad
de hükmü trtbik olunur.
2. Taşıtanın muM A D I ; . ; 1047. — Taşıtan, yüklemeden sonra tam navlunu
kaveleden cayması.
taşıyanın 1069 ncu madde gereğince haiz olduğu diğer bütün
alacakları ödemek ve 1070 nci maddede yazılı alacakları da te
diye veya temin etmek şartiyle yalnız 1045 nci maddenin ikinci
bendinin birinci fıkrası hükmüne göre mukaveleden cayarak yü
kün gemiden çıkarılmasını istiyebilir. B u takdirde 1041 nci mad
denin üçüncü fıkrası hükmü de tatbik olunur.
3. Hareket güM A D D E 1048. — Taşıyan; kırkambar mukaveleleri yaparak
nünün mahkemece denizde taşımak üzere eşya kabul edeceğini ilân etmiş olup da
tâyini.
hareket anını tesbit etmemişse yükleme limanmdaki mahkeme;
taşıtanın müracaatı üzerine, taşıyanı veya acentesini yahut kap
tanı dinledikten sonra daha ziyade gecikmesi caiz olmıyan ha
reket gününü halin icabına göre tâyin eder.
Mahkeme kararı katidir.
n

m

v

e

M A D D E 1049. — Her türlü navlun mukavelelerinde taşıIX - Vesikaları
tan, eşyanm teslimi için gerekli müddet içinde malın taşınmaverme mükelsı için lüzumlu vesikaların hepsini kaptana vermeye mecburdur.
lefiyeti.
B u vesikalardaki bütün yolsuzluklardan ve hususiyle bun
ların hakikata uymıyan beyanları ihtiva etmelerinden ileri ge
len zararlardan taşıtan ve yükleten taşıyana ve yükle ilgili
diğer kimselere karşı 1023 ncü madde gereğince mesuldür.
M A D D E 1050. — Kaptan yükü boşaltmak için gemiyi yüB) Boşaltma.
kü teslim alacak olan kimsenin (gönderilen) ve bunlar birden I-Boşaltma yeri.
fazla ise, hepsinin gösterecekleri yere demirler.
Yer, zamanmda gösterilmemiş veya bütün gönderilenler, yer
göstermekte birleşmemiş bulunur veyahut suyun derinliği, ge
minin selâmeti, mahallî nizamlar veya tesisler verilen talima
ta göre hareket etmeye mâni olursa kaptan, mûtat boşaltma ye
rine demirler.
M A D D E 1051. — Mukavele, boşaltma limanı nizamları ve H - Boşaltmanın
bunlar yoksa mahallî teamüller ile aksi tâyin edilmiş olmadıkmasrafları.
ça eşyanın gemiden çıkarılması masrafı taşıyana, geri kalan bo
şaltma masrafları da gönderilene aittir.
M A D D E 1052. — Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğinIII-Boşaltma
de kaptan, boşaltmaya hazır olunca bunu gönderilene bildirir.
müddeti.
Kaptan gönderileni tanımıyorsa boşaltmaya hazır olduğunu l- Umumi olarak.
mahallin âdetine göre ilân eder.
Boşaltma müddeti, ihbarın ertesi gününden itibaren işle
meye başlar. Kararlaştırılmış sa taşıyan, yükün tesellümü için
boşaltma müddetinden fazla beklemeye mecburdur (Sürastar
ya müddeti).
A k s i kararlaştırılmış olmadıkça boşaltma müddeti için ay
r ı bir ]>ara istenemez. Fakat sürastarya müddeti için taşıyana
sürastarya ücreti verilir.
Sürastarya ücretinin miktarı hakkında 1035 nci madde hük
mü tatbik olunur.
M A D D E 1053. — Boşaltma müddeti mukavele ile tesbit
2. Müddetin
edilmemiş ise boşaltma limanının nizamlarına ve yoksa oradadevamı.
ki teamüle göre tâyin olunur; böyle bir teamül de yoksa bo
şaltma müddeti halin icaplarına uygun olan müddettir.
Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretin
den bahsedilip de sürastarya müddeti tâyin edilmemiş ise bu
müddet boşaltma müddetinin yansından ibarettir.
M A D D E 1054. — Boşaltmanın ne kadar süreceği veya han3. Sürastarya
gi gün biteceği mukavele ile tâyin edilmiş ise sürastarya müdmüddetinin
deti boşaltma müddetinin bitmesiyle başlar.
başlangm.
Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taşıyan, boşaltma müd
detinin bitmiş olduğunu gönderilene bildirmedikçe sürastarya
müddeti işlemeye başlamaz. Taşıyan, boşaltma müddeti içinde
bile hangi gün bu müddeti bitmiş sayacağım gönderilene bil
direbilir; bildirmiş ise boşaltma müddetinin bitmesi ve sürastaryanm başlaması için taşıyanın yeni bir ihbarına lüzum yok
tur.
Taşıyanın, ikinci fıkrada yazılı beyanları hakkında 1034
ncü madde hükmü tatbik olunur.
M A D D E 1055. — Boşaltma müddetinde günler iş günü ola- 4. Bekleme müdrak, sürastarya müddetinde ise aralıksız hesabolunur.
detinin hesabı.
Gönderilenin faaliyet sahasında tahakkuk eden tesadüfi se
bepler dolayısiyle yükün gemiden karaya çıkanlması mümkün
olmıyan günler dahi boşaltma ve sürastarya müddetlerinin he
sabımla nazara almır.
Taşıyanm faaliyet sahasında tahakkuk eden tesadüfi se
bepler dolayısiyle yükün gemiden çıkarılması mümkün olmı
yan günler ise bu müddetin hesabmda nazara almmaz; süras
tarya müddeti içinde olsa bile bu günler için sürastarya ücreti
istenemez.
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Fırtına, buz istilâsı veya seferberlik gibi, her i k i tarafın
faaliyet sahasını ilgilendiren tesadüfi sebepler dolayısiyle yü
kün gemiden çıkarılması ve karaya götürülmesi mümkün ol
mıyan günler bekleme müddetine ilâve olunur. Şu kadar k i ;
boşaltma müddeti içinde olsa bile gönderilen, bu günler için
taşıyana sürastarya ücreti ödemekle mükelleftir.
Boşaltma müddeti 1053 ncü madde gereğince mahallî nizam
veya teamüle göre tâyin olunacaksa yukarıki fıkralar, ancak
bu nizam ve teamüllere aykırı olmadıkça tatbik olunurlar.
5. Bekleme mecM A D D E 1056. — Taşıyan, boşaltmanın behemehal muayyen
buriyeti olmıyan bir güne kadar bitmesini şart koşmuş ise bu takdirde yukarıhalk i maddenin üçüncü fıkrası gereğince fazla beklemeye mecbur
değildir.
IV - Yükün tevdii.
M A D D E 1057. — Gönderilen, mah almaya hazır olduğunu
bildirip de riayet etmeye mecbur olduğu müddeti geçirerek yü
kü teslim almakta gecikirse, kaptan, gönderilene haber verdik
ten sonra malı bir umumi ambara veya emniyetli her hangi bir
yere tevdi edebilir.
Gönderilen, malı teslim almaktan imtina eder yahut 1052
nci maddede yazılı ihbar veya ilân üzerine malı teslim almaya
hazır olup olmadığım bildirmez veyahut da bulunamazsa,
kaptan, birinci fıkrada gösterilen tarzda hareket etmek ve ay
nı zamanda taşıtana haber vermekle mükelleftir.
Kaptanın kusuru olmaksızın gönderilenin gecikmesi veya
tevdi muamelesi yüzünden boşaltma müddeti geçmiş ise, taşı
yan, sürastarya ücreti istiyebilir. Bugünler sürastarya müd
deti mahiyetinde olmadıkça taşıyanm uğradığı daha büyük bir
zararm tazminini istemek hakkı mahfuzdur.
V-Geminin bir
M A D D E 1058. — Geminin bir cüz'ünün veya muayyen bir
cüe'ü veya muay- yerinin taşıtana tahsis edilmiş olması halinde de 1052 - 1057
yen bir yerinin nci maddeler hükümleri tatbik olunur.
tahsisi.

Yi-Kırkambar
M A D D E 1059. — Kırkambar mukavelesinde gönderilen,
mukavelesi. kaptanın daveti üzerine gecikmeden mallan teslim almaya mec1. Boşaltma
burdur. Kaptan, gönderileni tanımıyorsa davet, mahallî âdet
işleri.
üzere ilân suretiyle yapılır.
Kaptanın, yükü tevdi etmek salâhiyet ve mecburiyeti hak
kmda 1057 nci madde hükmü tatbik olunur. B u maddeye gö
re taşıtana yapılması icabeden ihbar mahallî âdet üzere ilân
suretiyle olur.
Gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzünden bo
şaltma müddeti geçmiş olursa taşıyan sürastarya ücreti istiye
bilir; daha fazla tazminat istemek hakkı mahfuzdur.
2. Taşıtanın üçünM A D D E 1060. — Geminin tamamı veya bir cüz'ü yahut mu
cit şahıslarla yap- ayyen bir yeri taşıtana tahsis edilmiş olup da taşıtan üçüncü
tığı kırkambar şahıslarla kırkambar mukaveleleri yapmış bulunursa asıl taşımukaveleleri. yanın hak ve vezifeleri 1052 - 1057 nci maddeler hükümlerine
tâbidir.
Üçüncü Ayırım

Taşıyanın mesuliyeti ve haklan

A) Taşıyanın
M A D D E 1Q61. — Taşıyan, malların yükletilmesi, istifi, tamesuliyeti. sınması, elden geçirilmesi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıI - Umumi olarak, yanın dikkat ve ihtimamım göstermekle mükelleftir. Teslim
ı. İhtimam
alındıklara andan teslim edildikleri âna kadar geçen müddet
derecesi.
içinde malların zıyaı veya hasarı yüzünden doğacak zararlardan
taşıyan mesuldür; meğer k i , zıya veya hasar, tedbirli bir taşı
yanm dikkat ve ihtimamı ile dahi önüne geçilemiyecek sebep
lerden ileri gelmiş olsun.
2. Adamlarının
M A D D E 1062. — Taşıyan, kendi adannarının ve gemi adamkusurlanndan larmm kusurlarından, kendi kusuru gibi mesuldür.
dolayı.
Zarar geminin sevkme veya başkaca teknik idaresine ait bir
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hareketin veya yangnırn neticesi olduğu takdirde taşıyan yalnız
kendi kusurundan mesuldür. Daha ziyade yükün menfaati ica
bı olarak alman tedbirler geminin teknik idaresine dâhil sayıl
maz.
Tereddüt halinde zararın teknik idarenin neticesi olmadığı
kabul edilir.
M A D D E 1063. — Taşıyan aşağıdaki sebeplerden ileri gelen
zararlardan mesul değildir :
1. Denizin veya gemi işlemesine elverişli diğer suların telilike ve kazalarından;
2. Harb hâdiselerinden, karışıklık ve ayaklanmalardan,
âmme düşmanlarının hareketlerinden, salahiyetli makamın emir
lerinden veya karantina tahditlerinden;
3. Mahkemelerin elkoyma kararlarından;
4. Grev, lokavt veya diğer çalışma mânilerinden;
5. Yükletenin veya yükün sahibiyle acentesinin veya mümessiknin hareket veya ihmallerinden;
6. Denizde can ve mal kurtarmadan veya kurtarma teşeb
büsünden;
7. Hacını veya tartı itibariyle kendiliğinden eksilmeden
veya malın gizli ayıplarından yahut malm kendine hâs tabiî cins
ve mahiyetinden.
Zararın halin icaplarına göre birinci fıkrada yazılı tehlike
lerin biri sebebiyle vukuu mümkün ise zararın bu tehlikeden ileri
geldiği farz olunur; şu kadar k i , aksi ispat olunabilir.
Tehlikenin meydana gelmesine taşıyanın mesul olduğu bir
hâdisenin sebebolduğu ispat olunursa taşıyan mesuliyetten kur
tulamaz.
M A D D E 1064. — Taşıtan veya yükleten, malın cins veya
kıymetinin konişmentoda yanlış gösterilmesine bilerek sebebolmuşsa, taşıyan, her türlü mesuliyetten kurtulur.
Donatamn taşıtan veya yükletenle anlaşarak konişmentoya
hakikata aykırı kayıtlar koymuş olması yüzünden gelecek mesu
liyetlerden dolayı taşıtan veya yükletene rücu hakkı bulundu
ğunu derpiş eden bütün anlaşmalar hükümsüzdür.
M A D D E 1065. — Gönderilen malları teslim almadan, kaptan veya gönderilen malların hal ve vaziyetini, ölçü, sayı ve tartısım tesbit ettirmek maksadiyle onları mahkemeye veya salâhiyetli diğer makamlara yahut bu husus için resmen tâyin olun
muş eksperlere muayene ettirebilir. Mümkün oldukça diğer ta
raf da hazır bulundurulur.
M A D D E 1066. — Malların uğramış olduğu zıya veya hasarın, en geç navlun mukavelesi gereğince bunları teslim almaya
salahiyetli olan kimseye teslimi sırasında taşıyana veya bo
şaltma limanındaki temsilcisine yazılı olarak bildirilmesi şart
tır. Zıya veya hasar haricen belli değilse, ihbarnamenin mezkûr
tarihten itibaren üç gün içinde gönderilmesi kâfidir. İhbarna
mede zıya veya hasarın umumi olarak gösterilmesi lâzımdır.
Malların hal ve vaziyeti yahut ölçü, sayı veya tartısı en geç
birinci fıkranın birinci cümlesinde yazılı anda her' i k i tarafın
iştirakiyle mahkeme veya salahiyetli makam yahut bu husus
için resmen tâyin edilmiş eksperler tarafından tesbit edilmişse
ihbara lüzum kalmaz.
Malların zıya veya hasarı ne ihbar edilmiş ve ne de tesbit
ettirilmiş olursa, taşıyanm malları konişmentoda yazılı olan
halde teslim ettiği ve şayet mallarda bir zıya veya hasar sabit
olursa, bu zararın taşıyanm mesul olmıyacağı bir sebepten ileri
geldiği kabul olunur. Şu kadar k i ; bu karinelerin aksi ispat
olunabilir.
M A D D E 1067. — Malların tesliminden (madde 1066. fıkra 1,
cümle 1) veya teslim edilmiş olmaları icabeden tarihten itibaren bir yıl içinde mahkemeye müracaat* edilmediği takdirde,
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taşıyan aleyhine malların zıya veya hasarından dolayı her tür
lü mesuliyet dâvası hakkı düşer.
4. Muayene
M A D D E 1068. — Muayene masraflarını müracaatta bulumasrafı.
nan çeker.
Gönderilen muayene için müracaatta bulunup da taşıyanın
tazminat vermesi lâzımgelen bir zıya veya hasar tesbit olunursa
muayene masrafları taşıyana düşer.
B) Taşıyanın
M A D D E 1069. — Gönderilen; malı teslim almakla navlun
haklan.
v h ı n teferruatından olan bütün masrafları ve sürastarya
I-Navlun hakkı, ücretini, teslim almanın dayandığı, mukavele veya konişmento
ı. ödeme mükel- hükümlerine göre ödemeye, kendi hesabına Gümrük Resmi ödenlefiyetmin
{ş
başka masraflar yapılmış ise bunları da vermeye ve kendoğumu.
dine düşen diğer bütün borçları ifaya mecbur kalır.
Taşıyan, navlunun ödenmesi ve gönderilene düşen diğer borç
ların yerine getirilmesi karşılığında malı teslime mecburdur.
2. Yükü teslimM A D D E 1070. — Taşıyan; müşterek avarya, kurtarma ve
den imtina hakkı, yardnn masrafları ve deniz ödüncü yüzünden mah takyideden
alacaklarına mukabil bu alacakların tutan olan parayı yahut
o değerde teminatı elde etmedikçe malı teslime mecbur tutula
maz. *
Deniz ödüncü donatan hesabına alınmış ise, taşıyanın teslim
den önce malı deniz ödüncü kaydından kurtarmak mükellefiye
ti malın teslimine engel olamaz.
3. Mah navlun
M A D D E 1071. — Taşıyan, bozulmuş veya hasarlanmış olsun
yerine kabul. olmasın yükü navlun yerine kabule mecbur değildir.
Akan şeylerle dolu kablar yolculuk sırasında tamamen ve
ya yarıdan fazla boşalmışsa bunlar, taşıyana 1069 ncu madde
hükmü gereğince ödenecek navlun ve diğer alacakları yerine bı
rakabilir.
Taşıyanm akmadan mesul olmıyacağı veya (akma frankodur) şartı bu hakkı ortadan kaldırmaz; şu kadar k i , kablar, gön
derilenin eline geçmekle bu hak düşer.
Navlun toptan kararlaştırılmış olur ve kabların yalnız bâzı
ları tamamen yahut yansından fazla boşalmış bulunursa akan
kablar, taşıyana navlun ve diğer alacaklarının bununla mütenasibolan kısmına karşılık olarak bırakılabilir.
4. Navlun tutan.
M A D D E 1072. — Aksine mukavele olmadıkça her hangi bir
*) Zıyaa uğnyan kaza neticesinde zıyaa u ğ n y a n yük için navlun ödenmez ve pemallar.
şin ödenmiş ise geri almır.
Geminin tamamı veya bir cüz'ü yahut muayyen bir yerinin
taşıtana tahsis edilmiş olması halinde de aym hüküm tatbik olu
nur. Böyle bir halde navlun toptan kararlaştırılmış ise mallar
dan bir kısmının zıyaı navlunun o nispette indirilmesine hak
verir.
Tabiatı itibariyle bilhassa içinden bozulma, kendiliğinden
eksilme ve mûtat akma ve sızma yüzünden zıyaa u ğ n y a n mal
lar ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmemeleri halinde bi
le navlun ödenir.
Müşterek avarya dolayısiyle feda edilmiş olan yük için öde
necek navlun tazminatı hakkında müşterek avarya hükümleri
tatbik olunur.
b) KararlaşhrtlM A D D E 1073. — Taşınmak üzere teslim alınan mallar için
mamış navlun. navlun miktarı kararlaştınlmamışsa yükleme zamanı ve yerin
de mûtadolan navlun ödenir.
Taşınmak üzere teslim alman mal kararlaştırılmış olandan
fazla ise fazlası için dahi mukavelede tâyin olunan nispete göre
navlun ödenir.
e) Hesap tarzı.
M A D D E 1074. — Navlun, malın ölçüsü, tartısı veya sayısı
üzerine şart edilmiş ise, tereddüt halinde, navlun miktan gön
derilene teslim edilen malın ölgü, tartı veya sayısına göre tâyin
olunur.
v e
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M A D D E 1075. —
d ı ş ı n d a kapo, p r i m ,
mez.

A y r ı c a kararlaştırılmış,
b a h ş i ş ve saire namiyie

.
olmadıkça navlun
h i ç b i r ş e y isteııe-

Sahjfe: 14973
5. Navlun ve tefcrruatı
dışında
halan prim ve

A k s i kararlaştırılmış olmadıkça, gemiciliğin âdi ve fevkamasraflar.
lâde masrafları ve hususiyle kılavuz, liman, fener, römorkaj,
karantina, buz kırdırma ve bunlara benziyen. hususlara müta
a l l i k ı-esim ve ücretler z i k r i g e ç e n masrafları doğuran tedbirle
r i a l m a k l a n a v l u n mukavelesi hükümlerine g ö r e mükellef o l 
masa bile, yalnız taşıyana düşer.
Müşterek avarya halleriyle yükün muhafazası, emniyet al
tına alınması ve kurtarılması için yapılan masraflar hakkında
ikinci fıkra hükmü tatbik olunmaz.
M A D D E 1076. — Müddet üzerine kararlaştırılmış olan nav- tf. Müddet üzelun, mukavelede aksine şart bulunmadıkça, kaptanm yükü almarine navlun,
ya hazır olduğunu haber verdiği günü takibeden günden iti
baren, işlemiye başlar. Safra ile yolculukta ise, yolculuğa ha
zır olduğunu haber verdiği günü takibeden günden ve bu haber
yolculuğun başlamasından bir gün evveline kadar verilmemişse geminin yola çıktığı günden itibaren işlemiye başlar.
Sürastarya kararlaştırılmışsa müddet üzerine şart edilmiş
navlun, bütün hallerde ancak yolculuğun başladığı günden iti
baren işlemiye başlar.
Müddet üzerine navlun, boşaltmanın tamamlandığı günden
sonra işlemez.
Taşıyanın kusuru olmaksızın yolculuk gecikir veya kesilir
se müddet üzerine navlun 1092 ve 1093 ncü maddelerin hüküm
leri mahfuz kalmak üzere araya giren günler için dahi ödenir.
M A D D E 1077. — Taşıyan, 1069 ncu maddede yazılı alacak- II-Rehin hakkı,
larından dolayı yük üzerinde rehin hakkım haizdir.
Umumi olarak.
Rehin hakkı, yük alıkonduğu veya tevdi edildiği yerde bu
lunduğu müddetçe bakidir; teslimden sonra dahi, otuz gün
içinde mahkemeye müracaat olunmak ve mal henüz gönderile
nin zilyedliğinde bulunmak şartiyle devam eder.
îcra v e iflâs Kanununun 145 ve mütaakıp maddeleri gere
ğince borçluya yapılması lâzımgelen ihbar v e tebliğler gönde
rilene yapılır. Gönderilen bulunmaz veya yükü teslim almak
tan imtina ederse ihbar v e tebliğlerin taşıtana vapüması lâzım
dır.
M A D D E 1078. —- Taşıyanın alacakları hakkmda ihtilâf çıs. Tevdi ve
karsa, münazaalı para, mahkemece tâyin edilecek yere yatırıteminat.
lir yatırılmaz taşıyan malları teslim etmeye mecburdur.
Taşıyan, malların tesliminden sonra kâfi teminat göstererek
yatırılmış olan parayı alabilir.
M A D D E 1079. — Malları teslim etmiş olan taşıyan, gönde- m-Rücu hakkı.
rilene karşı haiz olduğu alacakların (Madde 1069) ödenmesini i- Malların testaşıtandan istiyemez. Ancak taşıtanın, taşıyanm zararına olaHmi halinde.
rak, haksız mal iktisabında bulunduğu nispette rücu caizdir.
M A D D E 1080. — Taşıyan malları teslim etmeyip de relini 2. Rehnin paraya
paraya çevirmek hakkını kullanmış ve fakat satış neticesinde çevrilmesi hali.
alacağını tamamen elde edememişse, kendisiyle taşıtan arasmda
yapılan navlun mukavelesinden doğan alacaklarını elde edeme
diği nispette taşıtana rücu edebilir.
M A D D E 1081. — Gönderilen malı teslim almazsa taşıtan, 3. Gönderilenin
navlun mukavelesi gereğince navlunu ve diğer alacakları taşı- mallan teslim alyana ödemekle mükelleftir.
^
maması halinde.
Yükün taşıtan tarafından teslim alınmasında 1050 - 1078
ve 1112 - 1115 nci maddeler hükümleri gönderilen yerine taşıtan
geçmek suretiyle tatbik olunur. Böyle bir halde taşıyan husu
siyle alacakları için yük üzerinde 1077 ve 1078 nci maddeler hü
kümlerine göre rehin hakkını ve 1070 nci maddede yazılı malı
teslimden kaçınma hakkını haizdir.
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Yolculuğun başlamasına veya devamına engel olan sebepler

A) Basit
M A D D E 1082. — Yolculuk başlamadan önce umıümıyan bir
yolculuk.
hal yüzünden :
I-Yolculuk baş1. Gemi zayi olur, hususiyle batar yahut 818 nci madde
lamadan önceki gereğince mahkûmiyet kararı verilir ve «tamire değmez» haMdiseler.
linde de gemi geciktirihneksizhı açık artırma ile satılır veya deı. Mukavelenin niz haydutlarının eline geçer yahut düşman malı diye yakalanır
hükümden
veya alıkonup ganimet olduğuna hüküm verilirse;
düşmesi.
• 2. Eşya taşıma mukavelesinde yalmz cins veya nevi ile de
ğil de, muayyen ve müşahhas olarak gösterilmiş olap mallar za
y i olursa;
3. Eşya taşıma mukavelesinde muayyen ve müşahhas ola
rak gösterilmemiş mal ler gemiye konulduktan veya gemiye yük
letilmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafmdan teslim alın
dıktan sonra zayi olursa;
taraflar biri diğerine tazminat vermekle mükellef olmaksızın
eşya taşıma mukavelesi hükümden düşer.
Birinci fıkranın üçüncü bendindeki halde mallar 1039 ncu
maddenin ikinci fıkrasında yazılı bekleme müddeti içinde zayi
olursa, taşıtan 1022 nci maddeye dayanarak zayi olanlar yerine
başka mal teslimine hazır olduğunu gecikmeksizin bildirdiği ve
yine aym müddet içinde teslime başladığı takdirde, mukavele
hükümden düşmez. Taşıtan bu malların yüklenmesini en kısa
bir zamanda bitirmeye, bu yükletmenin fazla masraflarını üze
rine almaya ve yükleme yüzünden bekleme müddeti uzarsa ta
şıyanın bu yüzden uğradığı zararı tazmine mecburdur.
2. Mukaveleden M A D D E 1083. — Aşağıdaki hallerde taraflardan her biri,
cayma hakkı.
tazminat vermekle mükellef olmaksızın, mukaveleden cayabilir :
1. Yolculuk başlamadan önce; gemiye ambargo konması ya
hut devlet veya yabancı devlet hizmeti için elkonması, varma ye
r i memleketi ile ticaretin menedilmesi, yükleme veya varma l i 
manının abluka altına alınması, eşya taşıma mukavelesi gere
ğince taşınacak olan malların yükleme limanından ihracmm ve
ya varma limanına ithalinin menedilmesi, diğer bir âmme tasar
rufu ile geminin yola çıkmasının veya yolculuğun yapılmasının
yahut eşya taşıma mukavelesi gereğince teslim edilecek olan
malların yollanmasınm menolımması. Bütün bu hallerde âmme
tasarrufundan çıkan engel, ancak mevcut ihtimallere göre az
zamanda ortadan kalkmıyacağı anlaşıldığı takdirde mukavele
den cayma hakkmı verir.
2. Yolctüuk başlamadan önce bir harb çıktığı için geminin
veya eşya taşıma mukavelesi gereğince gemi ile taşmacak olan
malların yahut her ikisinin artık serbest sayılmaması ve zabıt
ve müsadere tehlikesine mâruz kalması.
B u hükümler 1022 nci madde ile taşıtana verilmiş olan sa
lâhiyetin kullanılmasma mâni olmaz.
II - Yolculuk başM A D D E 1084. — Gemi, yolculuk başladıktan sonra umulladıktan sonraki mıyan bir hal yüzünden ] 082 nci maddenin birinci fıkrasının bihâdiseler.
riııci bendinde yazılı surette zayi olursa eşya taşıma mukavele1. Mukavelenin si hükümden düşer. Bununla beraber mallar emniyet alfana almhükümden
mış veya kurtarılmış olduğu nispette taşıtan aşılan mesafenin
düşmesi.
bütün yolculuğa olan nispetine göre mesafe navlunu öder.
a) Geminin zıyaa
ödenecek mesafe navlunu, kurtarılmış olan mal değerini
uğraması.
aşamaz.
b) Mesafe navM A D D E 1085. — Mesafe navlununun hesaplanmasında yallunu hesabı.
nız aşılmış mesafe ile kalan mesafe arasındaki nispet değil, aynı
zamanda, vasati olarak, masraflar, zaman, rizikolar ve zahmet
ler itibariyle yolculuğun aşılan kısım ile kalan kısmı arasındaki
nispet dahi göz önünde tutulur.
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M A D D E 1086. — Eşya taşıma mukavelesinin hükümden düşc) Kaptanın
mesi, kaptanın, geminin ziyamdan sonra da yükle ilgili olan- vazifeleri.
ların gıyabında 995 - 997 nci maddeler gereğince onların men
faatini korumak hususundaki vazifesini değiştirmez. B u iti
barla kaptan, âcil hallerde önceden danışmaya dahi lüzum kalmaksızm halin icaplarına göre ya yükü ilgililerin hesabma başka
bir gemi ile varma limanına taşımaya veyahut da yükün depo
edilmesini veya satılmasını temin etmeye ve yükün taşıtılması
veya depo edilmesi halinde de, gerek bunun ve gerekse yükün
bakımı için lâzrnı olan paraları elde etmek maksadiyle yükün
bir kısmını satmaya veya taşıtılması halinde yükü tamamen veya
kısmen deniz ödüncüne karşı rehnetmeyc salahiyetli ve mecbur
dur.
Mesafe navlunu ile taşıyanm 1069 ncu madde gereğince istiyebileeeği diğer alacakları ve yükü takyideden müşterek avarya
garame payları; kurtarma ve yardım masrafl a n ve deniz ödün
cü paraları ödenmedikçe veya temin edilmedikçe kaptan yükü
elden çıkarmaya veya taşıtmak üzere başka bir gemiye teslim
etmeye mecbur değildir.
Birinci fıkraya göre kaptana düşen vazifelerin yapılmamasmdan doğacak zararlardan donatan dahi navlun ile ve gemi
den bir şey kurtanlmış oldukça gemi ile mesuldür.
M A D D E 1087. — Yolculuk başladıktan sonra mallar umul- d) Yükün zıyaa
mıyan bir hal yüzünden zayi olursa eşya taşıma mukavelesi
uğraması.
iki taraftan biri ötekine tazminat vermeye mecbur olmaksızın
hükümden düşer; hususiyle 1072 nci maddenin 3 ve 4 ncü fıkra
larına göre aksine hüküm bıüunmadıkça navlunun tamamen ve
ya kısmen ödenmesi lâzımgelmez.
M A D D E 1088. — Yolculuk başladıktan sonra 1083 ncü mad- & Mukaveleden
dede yazılı umulmıyan hallerden biri çıkarsa taraflardan her
cayma hakkı.
biri tazminat vermekle mükellef olmaksızın mukaveleden caya
bilir.
Ancak 1083 ncü maddenin birinci fıkrasının birinci bendin
de yazılı umulmıyan hallerden biri çıktığı takdirde cayma hak
kım kullanmak için, gemi bir Avrupa limanında bulunuyorsa üç
ay, Avrapa dışı bir limanda bulunuyorsa beş ay müddetle
mâniin kalkmasmm beklenmesi lâzımdır.
Kaptan manii bir limanda bulunduğu sırada öğrenirse bu
müddet haber aldığı günden; aksi takdirde kendisine haber ve
rildikten sonra gemi ile bir limana vâsıl olduğu günden itibaren
hcsabolunur.
A k s i kararlaştırılmış olmadıkça gemi, caymanın bildirildiği
sırada bulunduğu limanda boşaltılır.
Taşıtan, yolculuğun aşılan kısmı için 1084 ve 1085 nci mad
deler gereğince mesafe navlunu ödemekle mükelleftir.
Manii dolayısiyle gemi kalktığı limana veya başka bir l i 
mana dönerse mesafe navlunu, geminin varma limanına en ya
kın olmak üzere ulaştığı noktannı esas tutulması suretiyle tes
bit olunan mesafe üzerinden hesabedilir.
Kaptan; yukarda yazılı hallerde de eşya taşıma mukavelesin
den cayma haberi verilmeden Önce olduğu gibi verildikten sonra
da 995, 996, 997 ve 1086 nci maddeler gereğince yükle ilgili
olanların menfaatini korumakla mükelleftir.
M A D D E 1089. — Gemi yükü aldıktan sonra yolculuğa baş- / / / - Hususi haller.
lamadan önce yükleme limanında yahut yolculuğa başladıktan
l- Geminin lisonra bir ara veya barınma Umanında 1083 ncü maddede yamanda kalma
zıh hâdiselerden biri dolayısiyle kalmaya mecbur olursa, kalma
zarureti.
masrafları müşterek avarya şartları bulunmasa bile yakında mu
kaveleden cayma ihbarının yapılacağına veya mukavelenin ta
mamen ifa olunacağına bakılmaksızın gemi navlun ve yük ara
smda müşterek avarya esaslarma göre paylaşılır. 1190 nci mad
denin 1, 2, 3, ve 5 nci bentlerinde yazılı bütün masraflar kalma
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masraflarından sayılırsa da giriş ve çıkış masrafları, ancak
mâni dolayısiyle bir barınma limanına sığınılmış olduğu tak
dirde kalma masraflarmdan saydır.
2. Yükün yalnız
M A D D E 1090. — Yükün tamamı hakkmda gerçekleşmesi
bir kısmına muta- halinde 1082 ve 1083 ncü maddeler uyarınca akdi hükümsüz
alUk hâdiseler.
kılacak veya akitten cayma salâhiyetini verecek olan sebep 1er
den birisi, yükten bir kısmı hakkında gerçekleştiği takdirde
taşıtan, taşıyana durumunu güçleştirmemek şartiyle kararlaş
tırılanların yerine başka eşya yüklemekte yahut kararlaştırıl
mış bulunan navlunun yarısından ibaret olan pişmanlık nav
lununu ve taşıyanın caymadan doğan diğer alacaklarını (1040
nci madde) ödeyerek mukaveleden caymakta serbesttir. Taşı
tan bu hakları kullanırken riayet etmesi icabeden müddetle
bağlı değildir; bununla beraber bu i k i haktan hangisini kullan
mak istediğini gecikmeksizin bildirmek ve başka mal yüklemek
şıkkını seçtiği takdirde, yüklemeyi en kısa bir zamanda bitir
mek, bu yüklemenin fazla masraflarını da üzerine almak ve
bekleme müddeti bu sebepten uzarsa, taşıyanın bu yüzden uğ
rayacağı zararları da tazmin etmek mecburiyetindedir.
B u i k i haktan hiçbirini kullanmazsa, yükün umulmıyan hal
yüzünden kazaya uğramış olan kısmı için de tam navlun öde
meye mecburdur. Harb, ithalât veya ihracat yasağı yahut di
ğer bir âmme tasarrufu yüzünden yükün artık serbest sayılmıyan kısmım her halde gemiden çıkarıp geri almaya mecbur
dur.
Umulmıyan hal yolculuk başladıktan sonra baş gösterirse
taşıtan, yükün bu yüzden kazaya u ğ n y a n kısmı için kaptan
yükün mezkûr kısmım varma limanından başka bir limanda
boşaltmak zaruretinde kalıp da yolculuğa gecikerek veya ge
cikmeksizin devam etse dahi, tam navlunu ödemekle mükelleftir.
1072 nci madde hükmü mahfuzdur.
5. Geminin rotaM A D D E 1091.
Kaptanın denizde can veya mal kurtardan ayrılması.
mak maksadiyle veyahut başka haklı bir seoeple rotadan aynlması tarafların hak ve mükellefiyetleri üzerine tesir icra etmez
ve hususiyle taşıyan bu yüzden doğacak zararlardan mesul ol
maz.
Medeni Kanunun ikinci maddesi hükmü mahfuzdur.
4. Diğer gecikme M A D D E 1092.
B u kanunun 1083 - 1090 nci maddelerinsebepleri.
de yazılı haller dışında, yolculuğun başlamadan önce veya baş
ladıktan sonra tabiî hâdiseler veya umulmıyan diğer haller yü
zünden gecikmesi taraf larm hak ve mükellefiyetlerini değiştir
mez; meğer k i , mukavelenin belli gayesi bu gecikme yüzünden
kaybolmuş olsun. Bununla beraber umulmıyan bir hal yüzün
den vâki olan ve mevcut ihtimallere göre uzunca bir zaman süre
ceği anlaşılan her gecikme sırasında taşıtan, gemiye yükletilmiş
olan mallan riziko ve masrafı kendisine aidolmak üzere ve vakit
ve zamaniyle yeniden yüklemek için teminat göstermek şartiyle
boşaltmaya salahiyetlidir. Yeniden yüklemez3e navlunun tama
mmı ödemeye mecbur kalır ve her halde sebebolduğu boşaltma
yüzünden çıkan zararları tazmin eder.
Gecikme bir âmme tasarrafundan ileri gelmiş ve navlun da
1076 nci madde hükmü gereğince müddet üzerine kararlaştırıl
mış olursa âmme tasarrufunun devam ettiği müddet için nav
lun ödemek lâzımgelmez.
5. Geminin yolM A D D E 1093.
Yolculuk sırasında geminin tamiri lâzımculuk sırasında
gelirse taşıtan, navlunun tamammı ve taşıyanın 1069 ncu madtamiri.
de hükmü gereğince istiyebileceği diğer alacaklarını ödemek ve
1070 nci maddede yazılı alacakları tediye veya temin etmek şar
tiyle geminin bulunduğu yerde yükü tamamen geri almakta ve
yahut da tamirin bitmesini beklemekte serbesttir. B u son hal
de, navlun müddet üzerine kararlaştırılmış olduğu takdirde ta
mirin devam ettiği müddet için navlun ödemek lâzımgelmez.
—

—

—
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M A D D E 1094. — Navlun mukavelesi, 1082 - 1088 nci madIV - Masraflar.
deler gereğince kendiliğinden veya cayma neticesinde hüküm
den düşerse gemiden çıkarma masraflarını taşıyan; boşaltmanın
diğer masraflarmı taşıtan çeker. Bununla beraber umulmıyan
hal yalnız yüke taallûk ederse boşaltmanın bütün masrafları ta
şıtana düşer. 1090 nci maddedeki halde yükün yalnız b î r kısmı
boşaltılırsa hüküm aynıdır. Böyle bir halde boşaltma için bir
limana uğramak icabederse taşıtan liman masraflarını da çe
ker.
M A D D E 1095. — Geminin yükü almak üzere yükleme lima)
Mürekkep
nma safra ile yolculuk yapmak mecburiyetinde kalması halinyolculuk.
de de 1082 - 1094 ncü maddeler tatbik olunur. Fakat böyle bir
halde yolculuk ancak yükleme limanından hareketten sonra baş
lamış sayılır. Gemi yükleme limanına ulaştıktan sonra bu liman
dan yolculuğa başlanmadan önce olsa bile mukavele kendiliğin
den veya cayma neticesinde hükümden düşerse taşıyan, yükle
me limanına olan yolculuk için 1085 nci maddedeki esaslara gö
re hesaplanacak bir mesafe tazminatı alır.
Diğer mürekkep yolculuklarda 1082 - 1094 ncü maddeler an
cak mukavelenin mahiyeti ve muhtevası mâni olmadığı nispette
tatbik olunur.
M A D D E 1096. — Navlun mukavelesi geminin tamamına C) Geminin taaidolmayıp da ancak geminin bir cüz'ü veya muayyen bir yeri- marnına mütaallik
ne veyahut da parça mallara dair olursa 1082 - 1095 nci madde- olmıyan tasıma
ler hükümleri aşağıdaki farklarla tatbik olunur :
mukaveleleri.
1. 1083 ve 1088 nci maddelerdeki hallerde taraflardan her
biri, mâni çıkar çıkmaz ne kadar süreceğine bakmaksızın mu
kaveleden cayma baklanı kullanabilir;
2. 1090 nci maddedeki halde taşıtan mukaveleden cayma
baklanı kullanamaz;
3. 1092 nci maddedeki halde taşıtan muvakkaten boşaltmak
hakkını ancak diğer taşıtanlar muvafakat ettikleri takdirde kul
lanabilir ;
4. Taşıtan 1093 ncü maddedeki halde malları, ancak bunlar
tamir sırasında zaten boşaltılmış olduğu takdirde ve tam nav
lunu ile diğer alacakları ödemek şartiyle geri alabilir.
1045 ve 1047 nci maddeler hükümleri mahfuzdur.
B

Beşinci Ayırım

Konişmento

M A D D E 1097.
Yük gemiye almır alınmaz taşıyan, yükün A) Nevileri ve
teslim alındığı sırada verilmiş olan muvakkat makbuz veya tetanzimi.
scllüm konişmentosunun (Fıkra 5) iadesi mukabilinde yükletenin istediği kadar nüshada «Yükleme konişmentosu» tanzim
eder.
Konişmentonun bütün nüshaları aynı metinde olması ve her
birinde kaç nüsha tanzim edildiğinin gösterilmesi lâzımdır.
Yükleten, talep üzerine, konişmentonun kendisi tarafmdan
imzalanmış olan bir kopyasını taşıyana vermeye mecburdur.
Kaptan ve donatanın bu hususta salahiyetli her hangi bir
temsilcisi de, taşıyanm hususi salâhiyetine lüzum kalmaksızın
konişmentoyu tanzim etmeye mezundur.
Yükletenin muvafakatiyle, taşınmak üzere teslim alman
fakat henüz gemiye yükletilnıemiş olan mallara dair de koniş
mento (Tesellüm konişmentosu) tanzim olunabilir. Tesellüm
konişmentosuna mallarm ne zaman ve hangi gemiye yüklen
miş olduğuna dair şerh verildiği takdirde bu konişmento «Yük
leme konişmentosu» hülcmiindedir.
M A D D E 1098. — Konişmento aşağıda yazılı hususları ilıti- B) Muhtevası.
va eder :
"
I-Unsurları,
1. Taşıyanm ad ve soyadmı veya ticaret unramm.;
—
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2. Kaptanın ad ve soyadını;
3. Geminin adı ve tâbiiyetini;
4. Yükletenin ad ve soyadını veya ticaret unvanını;
5. Gönderilenin ad ve soyadını'veya ticaret unvanını;
6. Yükleme limanını;
7. Boşaltma limanını veya buna dair talimat almacak yeri;
8. Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alman
malların cinsi, ölçüsü, sayı veya tartısı, markaları ve haricen
belli olan hal ve mahiyetleri;
9. Navluna ait şartlar;
10. Tanzim olunduğu yer ve günü;
11. Tanzim olunan nüshaların sayısını.
II-Hususi haller.
M A D D E 1099 — Kaptan veya donatanın diğer bir temsilciı. Taşıyanın adı- [ tarafmdan tanzim olunan bir konişmentoda taşıyanm adı
nin hiç gösteril- gösterilmemiş olursa donatan, taşıyan sayılır. Taşıyanın adı
memesi veya yan- yanlış bildirilmiş ise beyanın doğru olmamasından doğacak zaUş gösterilmesi, rardan gönderilene karşı donatan mesuldür.
2. Malların ölçü,
M A D D E 1100. — Malların ölçü, sayı veya tartısı, markalasayı, tartı ve mar- riyle haricen belli olan hal. ve mahiyetleri konişmentoda yüklekalanna mütaallik tenin talebi üzerine, kendisinin yükleme başlangıcından önce
şerhler.
yazılı olarak bildirmiş olduğu gibi gösterilir.
B u hüküm aşağıda sayılı hallerde tatbik olunmaz•:
1. Markalar, malların veya ambalajlı olmaları halinde kablarının yahut zarflarının üstüne basümamış veyahut normal
şartlar altında yolculuğun sonuna kadar okunaklı kalacak şe
kilde başka surette tesbit edilmemiş olduğu takdirde;
2. Yükletenin beyanlarının doğruluğunu kontrol etmeye
imkân bulunmaması veya bu beyanların doğruluğundan yahut
tamam olmasından şüphe edilmesi halinde.
İkinci fıkrada yazılı hallerde konişmentoya bu hususa dair
bir şerh verilmek şartiyle, yükletenin bildirdikleri olduğu gibi
yazılabilir.'
3. Emre yazılı
M A D D E 1101. — A k s i kararlaştırılmış olmadıkça yükletekonişmento.
nin talebi üzerine konişmento gönderilenin emrine veya sade
ce emre olarak tanzim olunur. B u son halde «emre» yükletenin
emrine demektir.
Konişmento gönderilen sıfatiyle taşıyanın veya kaptanın na
mma yazılı olabilir.
C) Hükümleri.
M A D D E 1102. — Konişmento gereğince kendisine mallar
I-Malların salâ- teslim edilecek olan veya konişmento emre yazılı ise ciro ve
hiyetli konişmento teslim ile kendisine devredilmiş olan kimse, malları teslim alhâmüine teslimi, maya salahiyetlidir.
l. Umumi olarak. Konişmento birden çok nüsha olarak tanzim edilmişse mal
lar, bir tek nüshanm salahiyetli hâmiline teslim edilir.
2. Birden çok
M A D D E 1103. — Konişmentonun birden çok salahiyetli, hâkonişmento hâmi- mili aynı zamanda müracaat ederse kaptan, hepsinin talebini
linin müracaatı, reddederek malları bir umumi ambara veya başka emin bir ye
re tevdi etmeye ve hareket tarzının sebeplerini de göstererek
bunu mezkûr konişmento hâmillerine bildirmeye mecburdur.
Kaptan hareket tarzına ve sebeplerine dair resmî bir senet
yaptırmaya ve bu yüzden çıkan masrafları navlunda olduğu
gibi, yük üzerinden almaya salahiyetlidir.
II - KonişmentoM A D D E 1104. — Mallar, kaptan veya taşıyanın diğer bir
nun mallan
temsilcisi tarafından taşınmak üzere teslim alınınca konişmentemsüi.
tonun, konişmento gereğince yükü tesellüme salahiyetli olan
ı. Umumi olarak, kimseye teslimi, 1105 ve 1106 nci maddeler mahfuz kalmak şar
tiyle, Medeni Kanunun 871 ve 893 ncü maddelerinde vazıh hu
kuki neticeleri doğurur.
2. Birden çok
M A D D E 1105. — Emre yazılı bir konişmento birden fazla
konşimento hâmüi. nüsha olarak tanzim edilmişse nüshalardan birinin hâmili, koa) Malların tes- nişmentonun teslimine 1104 ncü madde gereğince terettübeden
timinden sonra, neticeleri, kendisi henüz teslim talebinde bulunmadan önce bir
s
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diğer nüshaya istinaden 1102 nci madde uyarınca kaptandan
malları teslim almış olan kimse aleyhine ileri süremez.
M A D D E 1106. — Kaptan malları henüz teslim etmeden bir- b) Malların tez
den çok konişmento hâmili müracaatla hâmili bulundukları koUminden önce.
nişmento nüshalarına dayanarak mallar üzerinde birbirine zıt
haklar iddia ederlerse, konişmentoııun birden çok nüshalarını
muhtelif kimselere devretmiş olan müşterek ciranta tarafmdan
mallan teslim almava salâhivetli kılacak şekilde ilk önce ciro
ve teslim edilmiş olan nüshanın hâmili diğerlerine tercih olunur.
Ciro edilip de başka bir yere gönderilen konşimento nüsha
sı hakkında irsal tarihi konşimentonun hâmiline teslim tarihi
hükmündedir.
M A D D E 1107. — Mallar, ancak konşimento nüshasının mal- 3. Konşimento
ların alındığına şerh verilerek iadesi karşılığında teslim edilir, nun geriverilmesi
mukabilinde mal
ların teslimi.

M A D D E 1108. — Emre yazılı bir konişmento tanzim edilmisse kaptan, yükletenin malların iadesi veya teslimi hususundaki talimatına ancak kendisine konişmentonun bütün nüshalan geriverildiği takdirde riayet eder.
Gemi, varma limanına vâsıl olmadan bir konişmento hâmili
malların teslimini talebederse aynı hüküm tatbik olunur.
Kaptan bu hükümlere aykırı hareket ederse taşıyan koniş
mentonun salahiyetli hâmiline karşı mesul kalır.
Konişmento emre yazılı değilse, yükleten ve konşimentoda
adı yazılı gönderilen muvafakat ettikleri takdirde, konişmen
tonun hiçbir nüshası ibraz edilmese dahi mallar iade veya tes
lim olunur. Şu kadar k i ; konişmentonun bütün nüshaları ge
liverilmiş değilse taşıyan bu yüzden doğabilecek zararlar İçin
önce teminat gösterilmesini istiyebilir.
M A D D E 1109. — Navlun mukavelesinin, geminin varma
limanına vâsıl olmasından önce umulmıyan bir hal neticesinde
1082 - 1096 nci maddeler gereğince kendiliğinden veya cayma
yüzünden hükümden düşmesi halinde de 1108 nci madde hükmü tatbik olunur.
M A D D E 1110. — Taşıyan ile gönderilen arasındaki hukuki
münasebetlerde konişmento esas tutulur.
Konişmento, hususiyle taşıyanın mallan 1098 nci maddenin 8 nci bendinde ve 1114 ncü maddede yazılı olduğu gibi teslim aldığına dair karine teşkil eder. B u hüküm :
1. Konişmentoya 1100 ncü maddenin son fıkrası uyarınca
bir şerhin yazılması halinde;
2. Konişmentoya : «içindeki belli değil» veya aynı mâna
yı ifade eden bir şerhin yazılması şartiyle kaptana ambalajlı
olarak veya kapalı kablar içinde tevdi edilmiş olan malların
muhtevası hakkında;
tatbik olunmaz.
Taşıyan ile taşıtan arasındaki hukuki münasebetler navlun
mukavelesinin hükümlerine bağlı kalır.
M A D D E 1111. — Navlun; malların miktarına (ölçü, sayı
veya tartışma) göre kararlaştırılmış ve miktar da konişmentoda gösterilmiş olursa, konişmentoda hilâfına bir şart olmadık
ça, navlun buna göre tâyin olunur. 1100 ncü maddenin son fık
rasında yazılan şerh konişmentoda aksine bir şart sayılmaz.
Navlun için taşıma mukavelesine atıf yapılırsa bu atfın şü
mulüne boşaltma müddeti, sürastarya müddeti ve sürastarya
ücreti hakkındaki hükümler dâhil sayılmaz.
M A D D E 1112. — Yükün tamamen veya kısmen zıyaı yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereğince tazminat verilmesi lâznngelirse, taşıyan malların âdi piyasa değerini veya aynı cins
ve mahiyetteki malların varma yerinde boşaltmanın başladığı

4. Yükletenin
talimatı.
a) Umumi olarak.

V Mukavelenin
umulmıyan hal
yüzünden Mkümden düşmesi.
III - Taşıyanla
gönderilen arasmdaki münasebet.
l. Karine.

2. Navlunun
hesabı.

3. Tazminat
borcunun şümulü.
a) Malların zıyaı
halinde.
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tarihte, eğer gemi bu yerde boşaltılmazsa oraya muvasalatmda
haiz olduğu değeri öder; bundan zıya sebebiyle tasarruf edilen
gümrük ve sair masraflarla navlun indirilir.
Varma yerine ulaşılmadığı takdirde yolculuğun bittiği yer,
yolculuk geminin zıyaiyle biterse, yükün emniyet altma alın
dığı yer, varma yeri sayılır.
b) Malların haM A D D E 1113. — Yükün hasarı yüzünden 1061 ve 1062 nci
san halinde. maddeler gereğince tazminat verilmesi lâzımgelirsc, taşıyan,
malların hasarlı haldeki satış değeri ile piyasa değeri veya inal
ların verma yerinde boşaltılmanın başladığı tarihte hasarsız
olarak haiz olacakları değer arasındaki farkı öder; hasar sebe
biyle tasarruf edilen gümrük ve diğer masraflar bundan indi
rilir.
c) Tazminatın
M A D D E 1114. — Yükleten yükün cins ve kıymetini yükleen yüksele haddi, me başlamadan önce bildirmemiş ve bu beyanı konişmentoya
yazdmamış olduğu takdirde, taşıyan, her halde beher koli ve
ya parça basma en çok 1 500 Türk lirası ile mesul olur.
d) Memleket
M A D D E 1115. — Tazminatın hesap ve ödenmesinde Borçlar
parası.
Kanununun 83 ncü maddesi hükmü tatbik olunur. Şu kadar
k i ; hesap geminin varma yerine ulaşması sırasındaki rayiç üze
rinden yapılır. 1112 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü burada
da tatbik olunur.
D) Âmir
M A D D E 1116. — B i r konişmento tanzim edildiği takdirde
hükümler.
taşıyanm :
1 - Umumi olarak.
ı . Geminin denize, yola ve vüke elverişliliğine mütaallik
1019 ncu;
2. Tazmin mükellefiyetine mütaallik 1023 ncü maddenin
ikinci fıkrasiyle 1061,1062 ve 1063 ncü;
8. Muayene ve zararın tesbitine mütaallik 1066 ve 1067 nci;
4. Konişmentonun karine teşkil etmesine dair 1110 ncu;
5. Mesuliyetin en yüksek haddine mütaallik 1114 ncü;
maddeler gereğince olan borç ve mesuliyetlerini önceden kaldır
ma veya daraltma neticesini doğuran bütün kayıt ve'şartlar
hükümsüzdür. B u mükellefiyetlerden doğan gemi alacaklısı
hakları için dahi aym hüküm caridir.
Sigortadan doğan hak ve alacakların taşıyana temlik edil
mesi veya taşıyana buna benzer menfaatler sağlanması netice
sini doğuran anlaşmalar ve hususiyle kanunlarla tanzim edil
miş bulunan ispat külfetinin taşıtan veya gönderilenin aleyhi
ne olarak tersine çevrilmesi neticesini doğuran bütün kayıt ve
şartlar dahi birinci fıkrada yazılı kayıt ve şartlar hükmünde
dir.
Yukarıki hükümler, birinci fıkranın 4 numaralı bendi haricolmak üzere Türkiye'de bir yerden diğer yere taşman mal
lara ait navlun mukavelelerinde konişmento tanzim edilmemiş
olsa dahi tatbik olunur.
Mesuliyeti genişleten anlaşmaların konişmentoya yazılması
lâzımdır.
II - İstisnalar.
M A D D E 1117. — Müşterek avarya için yapdan anlaşmalar
da ve aşağıda yazılı hallerde 1116 nci madde hükmü tatbik olun
maz :
1. Mukavelenin canlı hayvanlara veya konişmentoda gü
vertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşman mallara,
taallûk etmesi;
2. Taşıyana, malların yüklenmesinden önce ve boşaltılma
sından sonra düşen mükellefiyetler;
3. Mûtat ticari taşıma işlerinden olmamasına rağmen nor
mal ticari işler arasmda yapılacak olan bir mal taşıma işine
mütaallik olup da maUarm hususi vasıfları veya mahiyetleri ya
hut taşımanın hususi halleri sebebiyle haklı görülen anlaşma
lar (Yalnız konişmentonun bu anlaşmaları ve «Emre değildir»
kaydını ihtiva etmesi şarttır) ;
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4. 1118 nci maddede yazılı çartcr partiler; şu kadar k i ;
1.116 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmü mahfuzdur.
Yukarıki fıkradaki hallerde kabul edilecek olan mesuliyeti
bertaraf veya tahdideden şartlar baklanda Borçlar Kanunu
hükümleri mahfuzdur.
M A D D E 1118. — Çarter mukavelesi halinde bir konişmento
tanzim edilirse 1116 nci madde hükmü konişmentonun bir üçüncü şahsa teslim edildiği andan itibaren tatbik olunur.
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Ul - Çarter mnkavdtsi.

IKINCI KIŞIM
Yolcu taşıma mukavelesi
M A D D E 1119. — Taşıma mukavelesinde yolcunun adı yazılı A) Yolcunun hak
olursa yolcu, taşınma hakkını, bir başkasına devredemez.
mükellefiyetleri.
I - Taşınma hak
kının devri.

M A D D E 1120. — Yolcu kaptanın gemideki nizama mütaallik bütün talimatına uymaya mecburdur.
M A D D E 1121. — Yolculuk başlamadan önce veya başladıktan sonra vaktinde gemiye gelmiyen yolcu; kaptanın kendisini beklemeksizm yolculuğa başlamış veya devam etmiş olması
halinde taşıma ücretini tam olarak vermeye mecburdur.
M A D D E 1122. — Yolcu, yolculuk başlamadan önce taşıma
mukavelesinden caydığım bildirir veya ölür yahut hastalık veya şahsına taallûk eden diğer bir umulmıyan hal yüzünden yolculuktan vazgeçmiye mecbur olursa taşıma ücretinin ancak yarismi Öder.
Yolculuk başladıktan sonra mukaveleden cayma bildirilir
veya yukarda yazılı umulmıyan hallerden biri vâki olursa ta
şıma ücreti tam olarak verilir.
M A D D E 1123. — Gemi 1082 nci maddenin birinci fıkrasının
birinci bendinde yazılı umulmıyan hal yüzünden zıyaa uğrar
sa taşıma mukavelesi hükümden düşer.
M A D D E 1124. — B i r harb çıkarsa vc bunun neticesi olarak
gemi artık serbest sayılmayıp da zaptedilmek tehlikesine mâ
ruz bulunursa yahut gemiye taallûk eden bir âmme tasarrufiyle yolculuk durdurulursa yolcu mukaveleden caymak bak
lam haizdir.
Yukarıki fıkrada yazılı sebeplerden dolayı veyahut gemi
esas itibariyle yük taşımaya tahsis edilmiş olup da kendi ku
suru olmaksızın yük taşıma işinin yapılamaması halinde taşı
yan dahi akitten cayabilir.
M A D D E 1125. — Taşıma mukavelesinin, 1123 ve 1124 ncü
maddeler gereğince hükümden düşmesi halinde taraflardan
hiçbiri diğerine tazminat vermekle mükellef değildir.
Mukavele yolculuk başladıktan sonra hükümden düşmüşse
yolcu, taşıma ücretini aşılan kısmın bütün yolculuğa nispetine
göre öder.
ödenecek miktarın hesabmda 1085 nci madde hükmü tatbik
olunur.
M A D D E 1126. — Yolculuk sırasında geminin tamiri lâzımgelirse yolcu, tamirin bitmesini beklemese bile, taşıma ücretini
tam olarak verir. Tamirin bitmesini beklerse, taşıyan kendisine yolculuk tekrar başlayıncaya kadar ayrıca bir ücret iste
meksizin yatacak yer temin etmeye ve yemek hususunda da
taşıma mukavelesi gereğince kendisine düşen mükellefiyetleri
ifaya devam etmeye mecburdur.
Taşıyan, mukavele gereğince yolcunun haiz olduğu diğer
haklara halel gelmeksizin bir fırsattan istifade ile yolcuyu ay
nı derecede iyi. olan diğer bir gemi ile varma limanına taşıma-

II - Kaptanın tdlimatına riayet.
III-Yolcunun
gecikmesi.

Mukavelenin
hükümden
düşmesi.
I-Yolcunun şdhsmdaki sebepler
yüzünden.

II-Geminin zıyaı.

m - Cayma hakkı.

IV - Taaminat

C) Yolculuk sırasmda geminin
tamiri.
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yı teklif edip yolcu da bu teklifi kabul etmezse yolculuk tek
rar başlayıncaya'kadar yatacak yer ve yiyecek temini talebinde
bulunamaz.
M A D D E 1127. — A k s i kararlaştırılmış olmadıkça yolcu, taşmıa mukavelesi gereğince gemiye getirebileceği bagaj için
taşıma ücretinden başka bir ücret vermeye mecbur değildir.

II-Tatbik olunaM A D D E 1128. — Gemiye getirilen bagaj hakkmda 1021 ve
cak hükümler. 1051 nci maddelerle 1072 nci maddenin ilk fıkrası hükümleri
tatbik olunur.
Bagaj kaptan veya bu hususa memur edihm^ahıs tarafın
dan teslim almnnş^lur asfc . îajaaı veya hasarı halinde 1061, 1063
ncü ve 1065 - 1068 nci maddeler hükümleri tatbik olunur. Kıy
metli eşya, sanat eserleri, para ve kıymetli evrak için ancak
malın cinsi ve kıymeti teslim sırasında kaptana veya memur
edilen şahsa bildirilmiş olduğu takdirde taşıyan mesul olur.
Yolcu tarafından gemiye getirilmiş olan bütün eşya hakkm
da 1023 - 1028 nci maddelerle 1073 ncü madde hükümleri de
tatbik olunur..
III - Rehin hakkı.
M A D D E 1129. — Taşıma ücreti için taşıyan, yolcunun ge
miye getirdiği eşya üzerinde rehin hakkım haizdir.
Rehin hakkı ancak eşyanm ahkonduğu veya depo edildiği
müddetçe mevcuttur.
IV-Taşıyanın
M A D D E 1130. — Taşıyanın yolcuları sağ ve salim olarak
ölüm veya cis- ulaştırma mükellefiyeti ve bu mükellefiyetin yerine gctirilmemani zarar halin- mesi neticesinde yolcular ve ölümleri halinde yardımlarından
deki mükellefi- mahrum kalanlar lehine doğan tazminat hakları 806 nci madyetleri.
d hükümlerine tâbidir. Şu kadar k i ; donatanm gemi ve nav
lunla mahdudolarak mesul tutulmasına ait hükümler mahfuz
dur.
Taşıyanm yukarıki fıkra hükmüne dayanan mesuliyetini
hafifleten veya kaldıran bütün şartlar hakkında 766 nci mad
de hükümleri tatbik olunur.
Yolcu ölürse kaptan, ölenin gemide bulunan eşyasını 807
nci madde gereğince korumakla mükelleftir.
i

; l

e

E) Geminin yolM A D D E 1131. — Geminin tamamı veya» muayyen bir cüz'ü
cu taşımak üzere yolcu taşımak üzere üçüncü şahsa tahsis edilir veya üçüncü
diğer bir kimse- şahsa muayyen miktarda yolcu taşıma hakkı verilirse, taşıyan
ye tahsisi. ile üçüncü şahıs arasındaki hukuki münasebet hakkında dör
düncü faslm birinci kısmının mezkûr münasebetin mahiyeti
ile telif olunabilecek hükümleri tatbik olunur.
F) Navlun tâbiM A D D E 1132. — Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun
rinin şümulü.
aşağıdaki fasıllarında yazılı olan «navlun» tâbirinden taşıma
ücreti de anlaşılır.
ÜÇÜNCÜ K I S I M
Denizaşırı satış mukaveleleri
A) Boşaltma yeM A D D E 1133. — Satış mukavelesinde; yüklemeden sonrarinde teslim şar- k i nefi ve hasarların münhasıran satıcıya aidolacağma veya
tiyle satış.
mukavelenin ifası hususunun geminin varma yerine selâmetle
ı. Umumi olarak, ulaşmasına talikine yahut alıcının emtiayı arzusuna veya mu
kavele yapıldığı anda teslim olunan numuneye göre beğenip
beğenmemekte serbest olacağına dair şartlar varsa, «sif» veya
her hangi başka bir ticari ıstılah kullanılmış olsa bile, bu mu
kavele boşaltma yerinde teslim şartiyle vukubulaıı bir satıştır.
1134 - 1137 nci maddeler hükümleri mahfuz kalmak şartiyle
25 nci madde hükmü boşaltma yerinde teslim şartiyle satışlar
hakkmda da tatbik olunur.
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M A D D E 1134. — Malların yükletildiği veya yükletileceği
geminin tâyini suretiyle satışı halinde bu akit, geminin varma
yerine selâmetle ulaşması şartına bağlı sayılır.
Satıcı, malların yükletildiği veya yükletileceği gemiyi mukavele veya ticari teamül ile kabul edilen bir müddet içinde
tâyin hakkmı muhafaza ettiği takdirde mezkûr müddet içinde
gemiyi tâyin etmemiş ise alıcı, geminin tâyinini veya mukavelenin aynen ifasmdan vazgeçerek tazminat verilmesini istiye
bilir.
Gemiyi tâyin için mukavele veya ticari teamül ile kabul edil
miş bir müddet yoksa alıcı, mahkemeye müracaat ederek mez
kûr müddetin müstacelen tâyinini talebedebilir.
M A D D E 1135. — Mukavele ile veya sonradan tâyin olunan
ğeminin hareketi veya varma yerine ulaşması için bir müddet
tâyin edilip de gemi mezkûr vakitte hareket etmemiş veya muayyen müddet içinde varma yerine ulaşmamışsa alıcı mukavelenin aynen ifasından vazgeçebilir. Şu kadar k i ; geminin ulaş
ması için tâyin edilen zamanı alıcı bir veya birkaç defa temdidedebilir.
Geminin ulaşmasına dair bir müddet tâyin edilmediği tak
dirde mezkûr geminin yolculuğunu bitirmesi için lâzımgelen
zaman taraflarca tâyin edilmiş sayılır. B u takdirde geminin
ulaşması gecikmişse alıcı mahkemeye müracaat ederek bu hu
susta müstacelen bir müddet tâyinini talebedebilir. Her halde
mahkemenin tâyin edeceği müddet geminin yükleme yerinden
hareketi tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Tâyin edilen
müddet içinde gemi ulaşmazsa alıcı aynen ifadan vazgeçebilir.
M A D D E 1136. — Mallar yolculuk sırasmda mücbir sebep
yüzünden yükletildiği gemiden diğer bir gemiye aktarılmışsa
akdin aynen ifasmdan vazgeçilemeyip malların aktarma edildi
ği gemi önceden tâyin olunan geminin yerine geçmiş sayılır.
M A D D E 1137. — Yolculuk sırasında mallar, kasdedilen
menfaat zail olacak derecede deniz hasarına uğramışsa mukavele hükümden düşer.
Diğer hallerde alıcı malları ulaştırıldıkları zamandaki bu
lunduğu hal üzere kabule mecburdur. B u takdirde bilirkişi
marifetiyle takdir edilecek miktar malın bedelinden indirilir.
M A D D E 1138. — Yükleme limanı zikrolunarak «fob» satılan malların satıcı tarafından mukavele şartları dairesinde ve
bunlar yoksa yükleme yerindeki teamüllerle muayyen olan su
ret ve zamanda ve ambalaj içinde alıcı tarafmdan tâyin oluna
cak gemide teslim edilmesi lâzımdır.
«Fob» satılan malların geminin küpeştesini fiilen geçtiği
andan itibaren nefi ve hasarı alıcıya, aittir. Şu kadar k i ; tâyin
, olunan gemi vaktinde hazır olmazsa malların satıcı tarafmdan,
alıcının emrine amade kılındığı andan ve alıcı gemiyi vakit ve
zamanmda tâyin etmemiş veya mah teslim almak için bir müd
det tâyin yahut teslim yeri hakkmda seçme hakkmı muhafaza
etmiş olup da vakit ve zamanmda buna dair talimat gönderme
miş olduğu takdirde kararlaştırılan müddetin bitiminden iti
baren hasarı alıcıya aittir.
Masraflar hakkmda 1146 nci madde hükmü tatbik olunur.
Şu kadar k i ; konişmento masraflariyle navlun,bedeli ve hasa
rın alıcıya intikal ettiği andan sonra mallara binen bütün mas
raflar alıcıya aittir.
Diğer hususlarda 25 nci madde hükmü «fob» satış -hakkm
da da tatbik olunur.
M A D D E 1139. — B i r malın muayyen bir yere taşınması için
gemiye yükletilmesi şartiyle mal değerinden ve satıcı tarafmdan ödenecek sigorta ücretiyle navlundan ibaret maktu bir
bedel karşüığında yapılan satışa «sif» satış denir.

II-Malların yükletildiği veya yükletileceği geminin
tâyini suretiyle
satın.
i- Geminin
tâyini.

2. Gemmm Gö
^ket veya ulaşzamanının
tâyini.

r

m a

3. Aktarma.

s a r a

Malların hauğraması.

B) Fob satış.

C) Sif satış.
I-Tarif.
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Satıcı borcunu kısım kısım yerine getirmeye salahiyetli ol
duğu takdirde yükletilen her kısım emtia ayrıca satılmış sa
yılır.
1140 - 1158 nci maddeler hükümleri mahfuz kalmak şartiyle
25 nci madde hükmü sif satış hakkında da tatbik olunur.
II-Sahcınm
M A D D E 1140. — «Sif» satılan malların; satıcı tarafından
borçlan.
mukavele şartları dairesinde ve bunlar yoksa yükleme yerinl. Yükleme.
deki teamüllerle muayyen olan şekil ve zamanda ve ambalaj
borcu.
içinde gemiye yükletilmesi lâzımdır.
a) Umumi olarak. Satıcının; malların gemiye yükletildiği andaki halini, tartı
ve vasıflarım keşif ve muayene ettireceğine dair olan mukave
le muteberdir. B u takdirde satıcı mahkemeye müracaatla bi
lir kişi tâyinini talebedebilir. B i l i r kişi tarafmdan tanzim edilen
rapor hileye müstenit değilse alıcıya karşı muteberdir.
Mukavele yapıldığı anda satılan mallar gemiye yükletilmiş
veya 1097 nci maddenin son fıkrası hükmü gereğince taşıyan
tarafından taşınmak üzere teslim alınmış bulunur yahut satıcı
borcunu yerine getirmek üzere, her hangi bir gemiye yükletil
miş olup da satılan malların cins, mahiyet ve vasıfları itiba
riyle aynı malları tedarik etmek hakkını haiz olursa, satıcı
mezkûr malların mukavelenin ifası için tâyin ve tahsis edilmiş
olduğunu alıcıya bildirmekle birinci fıkrada yazık borcunu ye
rine getirmiş sayıkr. Böyle bir halde, daha önce ^bildirme ya
pılmamış ise, konişmento ve sair belgelerin alıcıya teslimi, bil
dirme hükmündedirSatıcıya düşen teslim borcunun ifa yeri malm yüklendiği
yerdir. Şu kadar k i ; malın mülkiyetinin alıcıya geçmesi onu
temsil eden konişmentonun ciro ve teslimi ile olur.
b) Yükleme
M A D D E 1141. — Satıcı, satılan malların hepsini mukavele
tarihi.
ile muayyen tarihte ve müddet içinde yahut mukavele yoksa
münasip bir müddet içinde gemiye yüklemek veya taşıyıcıya,
yükletilmek üzere teslim etmekle mükelleftir.
Satıcı, malların usulüne muvafık olarak yükletildiğini bir
yükleme konişmentosu ile ispat eder. Tesellüm konişmentosu
halinde; yüklemenin konişmentoda yazılı tarihte hakikaten ya
pılmadığını alıcı her zaman ispat edebilir. Şu kadar k i ; tesel
lüm konişmentosu 1097 nci maddenin son fıkrasının son cümle
sinde yazılı şerhi ihtiva ederse alıcı hilafım ispat edemez.
Mallar memleket içindeki bir şehirden veya nehir üzerinde
bulunan bir limandan sevk edildiği ve mezkûr malları taşıya
cak bütün vasıtalar için tek konişmento tanzim kılındığı tak
dirde bu malların yükletildiği ilk vasıta ile sevk edildiği tarih,
yükleme tarihi hükmünde tutulur. e) Gecikme.
M A D D E 1142. — Satıcı, yükleme borcunu kısmen veya ta
mamen yükleme tarihinde mücbir sebebe dayanmaksızın yerine
getirmemiş ise alıcı, mukavelenin aynen ifasından vazgeçebi
lir. Vazgeçme gecikmeksizin ihbar edilmelidir.
Mücbir sebep; satılan malların veya bir kısmının istihsaline,
işlenmesine, gönderilmesine veya yüklenmesine yahut eşya ta
şıma mukavelelerinin yapılmasına mâni olursa, satıcı keyfiyeti
gecikmeksizin alıcıya bildirdiği takdirde yüklemenin yapılaca
ğı müddet, mâniin ortadan kalkmasına kadar uzatılmış sayılır.
Şu kadar k i ; 1141 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı müd
detin sonundan "itibaren 15 gün geçmişse her i k i taraf tazminat
istemeksizin mukaveleden veya mukavelenin henüz ifa edilme
miş olan kısmından cayabilir. Caymanın 15 günlük müddetin
geçmesinden itibaren bir hafta içinde ihbar edilmesi şarttır.
d) Nefi ve h«w.
M A D D E 1143. — «Sif» satılan malların geminin küpeştesi
ni aştığı andan itibaren nefi ve hasarı alıcıya aittir. Şu kadar
k i ; mallar yalnız nev'an tâyin edilmişse satıcı, malların yükle
me anı ile markaları ve yükletildiği gemi hakkında aldırı m.a-
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lûmatı derhal alıcıya bildirınsk suretiyle yüklettiği malları tâ
yin ve tahsis etmiş olması şarttır1140 nci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hallerde nefi ve
hasar, bildirme tarihinden itibaren alıcıya aittir.
M A D D E 1144. — Satıcı; 1140 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı haller haricolmak üzere, yükleme yerinden varma l i inanında vinç üzerinde teslimine kadar taşınması için ve navlun kendi tarafından ödenmek üzere, malların cins ve mahiyetine elverişli bir taşıma mukavelesi yapmakla mükelleftir.
Malın hangi gemiye yüklet ileceği akitle kararlaştırılmış ol
madığı takdirde, satıcı malları, yükleme yeri ve zamanında bu
gibi malların yollanması için mûtat olan ve yükleme ve varma
limanları arasındaki mûtat yolu takibeden bir gemi ile taşıta
bilir.
Satıcı; satış mukavelesine aykırı olarak ve muhik sebep ol
maksızın, malları tâyin edilenden başka bir gemiye veya vapur
yerine yelkenliye yahut doğru bir gemi yerine bâzı iskelelere
uğrayan bir gemiye yükletmiş ise alıcı aynen ifadan vazgeçe
rek tazminat istiyebilir. Şu kadar k i ; satıcı malların yükletileceği gemiyi tek konişmento münderecatına dayanarak tâyin
etmiş ise donatanm veya taşıyanın, satıcı ile olan münasebet
lerinde bu tâyin kaydına riayete mecbur olmadığı hallerde sa
tıcı da alıcıya karşı mezkûr kayda riayetle mükellef değildir.
M A D D E 1145. — Taşıma mukaveleleri dolayısiyle gemiye
yükletilmiş veya yükletilmek üzere taşıyana teslim edilmiş olan
mallar karşılığında bir konişmento tanzim ettirilmesi lâzımdır.
Konişmentolarla taşıma mukavelelerine derci mûtat olan
şartlar, 1116 ve 1118 nci maddeler hükümlerine muhalif olma
dıkça alıcıya karşı da muteberdir.
Mallar, 1141 nci maddenin son fıkrası gereğince tek koniş
mento ile gönderilmişse bu konişmento malların ilk sevk edil
diği yerde ve bütün yolculuğa şâmil olmak üzere tanzim edilmek
lâzımdır.
M A D D E 1146. — Satıcı ambalaj masrafları ve navlundan
başka malların gemiye yükletilmesi için gerekli muayene ve
kontrol işlerine mütaallik masraflara, hususiyle kalite kontro
lü, ölçü, tartı ve sayma masrafları ile bütün yükleme masrafla
rına ve ödenmesi lâzımgelen bütün hare, vergi, resim ve ihraç
takasları dâhil olmak üzere, sair mükellefiyetlere katlanmaya
mecburdur.
Alıcı tarafından istihsali talebohmduğu takdirde, menşe şa
hadetnamesini e yükleme veya menşe memleketinde verilip mal
ları varma yerine ithal veya malların üçüncü devlet ülkesinden
transit tarikiyle geçmesi için alıcıya lüzumlu olabilecek vesika
ların masrafları ve bunlarm tercüme ve tasdiki için sarf edilen
hare ve sair masraflar alıcıya aittir.
M A D D E 1147. — Satıcı; yükletilmiş malları, sigorta poliçelerine derci mûtat olan şartlar dairesinde denizcilik rizikolarına karşı muteber bir sigortacıya sigorta ettirmek ve sigorta ücretini ödemekle mükelleftir.
Aksine mukavele veya teamül olmadıkça sigorta bedelinin
malların fatura ile belli olan sif değerine umulan kâr olarak
yüzde on ilâvesi suretiyle hâsıl olacak tutarda olması lâzımdır.
Mallar kısmı kısım yükletilmiş ise her kısım ayrı ayrı si
gorta ettirilir.
Satıcı alıcıya karşı bizzat sigortacı vazifesini göremez.
M A D D E 1148. — A k s i kararlaştırılmış olmadıkça sigorta
ile karşılanması lâzımgelen rizikolar, alelade rizikolardan iba
ret olup harb rizikosu hariçtir- Alıcının talebi üzerine harb.ri
zikosuna karşı da sigorta yapılırsa mezkûr sigorta ücreti alıcı
ya aittir.
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Sigortanın şümulüne, muafiyetlere ve sigorta bedelinin öde
me tarzına ait şartların tâyininde; yükleme yerindeki ticari
taamüllerle malların cins ve mabiyeti ve geminin önceden tâ
yin olunan rotası göz önünde tutulur. Şu kadar k i ; sigortanm
malların yükletilmiş veya yükletilmek üzere taşıyıcıya teslim
edilmiş olduğu yerden, mûtat aktarmalar dâhil olmak üzere,
varma limanında vinç üzerinde teslimine kadar olan rizikoları
karşılaması lâzımdır.
Satıcı malları tanınmış ve muteber bir sigortacıya sigorta
ettirmiş ise sigortacının sigorta bedelini ödemekten âciz kal
masından dolayı alıcıya karşı mesul değildir.
c) Muvakkat siM A D D E 1149. — Muvakkat bir sigorta ilmühaberi, sigortagorta ilmühaberi. n hususi şartlarım havi olmadıkça ve diğer şartlar hakkmda
sigorta poliçesi numunelerinden birine atfen tanzim edilmedik
çe sigorta poliçesi yerine geçmez.
4. Vesikaları ibM A D D E 1150. — Mallar yükletildikten sonra muntazam ci
ras etme borcu, rolu konişmentosu ile beraber sigorta poliçesi veya onun yeria) Umumi olarak, ne muvakkat bir sigorta ilmühaberi, katî fatura veya mallar
kısım kısım yükletilmiş yahut 1157 ve 1158 nci maddelerde va
zıh hallerden biri mevcutsa, muvakkat fatura ve icabı halinde
malların vasfı ve tartışım müsbit şahadetname ile mukaveleye
göre satıcının vermeye mecbur olduğu diğer vesikalar, satıcı
tarafmdan gecikmeksizin alıcıya ibraz edilir veya ettirilir.
Konişmentoda carter mukavelesine taallûk eden kayıtlar bu
lunursa carter partinin sureti de ibraz edilir.
b) Vesikaların
M A D D E 1151. — Alıcıya ibraz edilen vesikaların tam, mu
tam ve munta- teber ve muntazam olması ve malların irsal edildiği yerde tanzam olması.
zim edilmiş bulunmaları şarttır.
Konişmento birden çok nüsha olarak tanzim edilip de met
ninde alıcı veya acentesi yahut diğer bir temsilcisi gönderilen
olarak gösterilmişse, satıcı, konişmentonun yalnız bir nüshası
nı ibraz etmekle iktifa edebilir; diğer hallerde bütün nüshaları
ibraz etmeye mecburdur; meğer k i , diğer nüshaların ibraz edil
memesi yüzünden doğacak zararın tazminini sağlıyan mutebei
bir bankanın teminat mektubunu alıcıya vermiş olsun.
İbraz edilen vesikaların münderecatı esaslı noktalarında
satış mukavelesine tevafuk etmezse, alıcı vesikaları reddede
rek mukavelenin aynen ifasmdan vazgeçip tazminat istiyebilir.
IH-Almnm
M A D D E 1152. — Alıcı yukarıki maddede yazılı vesikaların
borçlan.
kendisine ibraz edilmesi üzerine bunları inceliyerek gecikmek1. Vesikaları in- sizin kabul veya reddettiğini beyana mecburdur.
celeme borcu.
Vesikaların ibrazından itibaren üç gün zarfında alıcı bir
itiraz dermeyan etmediği takdirde bunların tam, muteber ve
muntazam olduğunu kabul etmiş sayılır.
Kezalik bâzı muayyen sebepler zikir ve tasrihi ile vesikala
rı reddetmiş veya ihtirazi kayıtla kabul etmiş ise bu muayyen
sebepler dışmda bir itiraz dermeyan edemez.
Vesikaları reddettiği takdirde reddin haksız olduğu tebeyyün ederse, alıcı satıcıya tazminat vermeye mecburdur.
Alıcı vesikaları kabul etmiş ise; satılcmm hilesi sabit olma
dıkça veya malların vesikaların münderecatına uyguri olmadığı
anlaşılmadıkça mukaveleye riayete mecburdur.
2. ödeme borcu.
M A D D E 1153- — Alıcı 1151 nci maddede yazılı vesikaları
a) Umumi olarak, teslim alabilmek içm satış mukavelesinde aksine hüküm olma
dıkça satış bedelini ödemekle mükelleftir.
Alıcı; malları muayene etmek fırsatını henüz bulamamış ol
duğunu ileri sürerek muntazam vesikaları reddedemiyeceği gi
bi satış bedelini ödemekten de imtina edemez.
b) Masraflar.
M A D D E 1154. — Malların varma limanına kadar deniz yoliyle taşınması sırasında ihtiyar olunacak türlü masrafları ve,
satış mukavelesinde aksine hüküm olmadıkça, mavna ücretiyle
m
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malların rılıtmıa çıkarılması için gerekli masrafları, gümrük
ve malların ithali sebebiyle ve ithali sırasında talebohınan hare,
resim, vergi ve ithal takasları dâhil olmak üzere, diğer mükelle
fiyetleri alıcıya aittir.
Malları teslim alabilmek için 1069 ve 1070 nci maddeler ge
reğince paralarm ödenmesi lâzımgelirse alıcı; fatura tutarına
kadar ve satış bedelinden mdirilmek üzere ödemelerde bulun
maya mecburdur.
MADDE 1155. — Geminin varma limanına ulaşmasında alı- 3. Mattan teslim
cı malları teslim almakla mükelleftir.
alma borcu.
Mallar konişmento ve taşıma mukavelesindeki şartlara ve ^ Umumi olarak.
bunlarda açık kayıt yoksa varma limanındaki teamüllere göre
çıkarılır.
Alıcı; vesikaları hâmil olduğu halde münderecatınm numa
ra, marka, kontr marka, ambalaj şartları itibariyle gemiden
çıkan mallara muvafık olup olmadığım muayene edebilir.
Satıcmm kusuru sebebiyle malların tâyin ve teşhisi kabil
olmamışsa alıcı mukavelenin aynen ifasından vazgeçerek tazmi
nat istiyebilir.
MADDE 1156. — Gönderilen mallar ile mukavelenin mev- b) Satış parasını
zuunu teşkil eden mallar arasında vasıf itibariyle görülen fark, indirme hakkı.
alıcının malı kabul etmeye nasafet kaidesine göre zorlanamıyacağı derecede aşırı değilse alıcı, malları teslim almaya mecbur
tutulur. Ancak, satış bedelinden bilir kişi tarafmdan takdir
edilecek bir miktarın indirilmesini istiyebilir. Satış bedelin
den indirilecek miktar, mukavelede aksine hüküm yoksa, bo
şaltma limanındaki teamüllere göre tesbit olunur.
MADDE 1157.
Satış bedeli tutarının, boşaltma zamanın- 4. Hususi haller.
da tahakkuk edecek veya kabul edilecek tartı üzerinden ödene- a) Tartı üzerinceğine dair olan şart muteberdir. Bu suretle mukavele mimdeden ödeme.
recatına göre muvakkat bir fatura tanzim edilerek vesikaların
ibrazında ödenecek olan para satış bedelinin yüzde yetmiş beşi
ile doksanı arasmda bir noksanla tâyin olunur.
Malların ulaştığı limanda taraflar veya acente veyahut tem
silcileri hazır olduğu halde usulü dairesinde tartısı yapıldık
tan sonra katî fatura tanzim olunur. İki fatura tutarları ara
sındaki fark, malların teslim alınması tarihinden itibaren se
kiz gün içinde icabma göre alıcı tarafından ödenir veya satıcı
tarafmdan kendisine geriverilir.
—

MADDE 1158. —- Mukavelede «tahminen» veya «katiyen mu- b) «Tahminen>
ayyen miktar» kayıtları bulunduğu zaman satış bedeli aşağıda veya «katiyen
yazılı tarzda tâyin olunup ödenir :
muayyen miktar*
Mukavelede «tahminen» kaydı mevcutsa satılan mallar gekayıtlan.
minin tamamen hamulesine şâmil olduğu takdirde kararlaştırı
lan miktardan yüzde on ve hamulenin bir kısmından ibaret bu
lunduğu takdirde yüzde beş, ziyade veya noksan olarak teslim
olunabdir.
«Katiyen muayyen miktar» kaydı alıcıya mukavelede mu
ayyen olan miktarın tamamını talep hakkım bahşeder. Şu ka
dar ki; malların yolculuk sırasmdaki firesinden veya deniz ha
sarları sebebiyle meydana gelen noksandan dolayı satıcı mesul
olmaz.
Her iki halde çıkacak olan noksan veya ziyade miktarın be
deli, malların gemiden çıkarddığı gün ve yerdeki rayice göre
tâyin olunup ödenir. Mamafih malların kısmen denize atılma
sı veya deniz suyu ile ıslanarak ağırlığının artması veya eksil
mesi sebebiyle hakiki tartısmm tesbiti mümkün olmazsa mu
vakkat fatura tutarı katîleşmiş olur.
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Deniz ödüncü mukavelesi
A) Tarifi

M A D D E 1159. — B u kanunun tatbiki bakmamdan deniz
ödüncü bir mukaveledir k i , onunla kaptan, bu sıfatla, kanu
nun kendisine verdiği salâhiyetlere dayanarak bir prim temin
ve gemiyi, navlunu ve yükü veya bunlardan birini yahut birka
çını rehnetmek suretiyle ödünç para alır; ödünç veren kimse
alacağını ancak rehin gösterilen şeyler üzerinden tahsil eder ve
bunu yalnız geminin, ödünç muamelesine sebebolan yolculuğun
biteceği yere ulaşmasından sonra istiyebilir.
Kaptanın aynı zamanda geminin veya yükün yahut her iki
sinin tek veya müşterek maliki olması veya deniz ödüncü mu
kavelesini ilgililerin hususi talimatlariyle yapmış bulunması;
bu kısmın hükümlerinin tatbikine mâni teşkil etmez.
B) Şartlan.
M A D D E 1160. — Kaptan ancak aşağıda yazılı hallerde deI - Zarur$t
niz ödüncü mukavelesi yapabilir :
halleri.
1. Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada gemi
nin, yolculuğunu, 988, 998, 999, 1000 ve 1002 nci maddeler ge
reğince bitirebilmesi maksadiyle;
2. Yolculuk sırasında sırf yükle ilgili olanların menfaat
leri icabı yükün' 995, 1002 ve 1086 nci madeler gereğince ko
runması ve ileriye taşınması maksadiyle.
Birinci fıkranın 2 nci bendindeki halde kaptan deniz ödüncü
almak maksadiyle yalnız başına yükü rehnetmeye salahiyetli
olduğu halde diğer bütün hallerde her ne kadar yalnız gemi ve
ya yalnız navlun karşılığında ödünç para alabilirse de yükü
ancak gemi ve navlun ile birlikte deniz ödüncüne karşı rehnedebilir.
Navlun zikredilmeksizin gemi üzerine deniz ödüncü alınmış
sa navlun rehne dâhil değildir. Fakat gemi ve yük üzerine ödünç
alınmışsa navlun rehne dâhil sayılır.
Navlun üzerine deniz ödüncü, ancak navlun deniz rizikosu
na mâruz bulunduğu müddetçe alınabilir.
Yolculuğun henüz başlanmamış olan kısmına ait navlun
üzerine de deniz ödüncü alınabilir.
II-Zaruretin
M A D D E 1161. — Deniz ödüncü senedinin tanziminden önce
tevsiki.
muamelenin yapılmasındaki zaruret; Türk konsolosu, bulun
madığı takdirde senedin tanzim edildiği yerdeki mahkeme ve
bu da yoksa salahiyetli liman başkanlığı ve bunun da bulunma
ması halinde bütün gemi zabitleri tarafından yazılı olarak tev
sik edildiği takdirde kaptanın, yapmış olduğu muameleye sa
lahiyetli olduğu kabul olunur. Bununla beraber aksi ispat olu
nabilirG) Prim.
M A D D E 1162. — Deniz ödüncü priminin haddini tâyinde,
taraflar tamamiyle serbesttirler.
A k s i kararlaştırılmış olmadıkça prim, faizi de ihtiva eder.
D) Deniz ödünM A D D E 1163. — Kaptanın, deniz ödüncü muamelesine dair
cü senedi. bir deniz ödüncü senedi tanzim etmesi lâzımdır. Senet tanzim
I-Tamimi.
edilmezse alacaklı, ihtiyacı karşılamak üzere kaptan tarafın
dan alelade bir kredi muamelesi yapılmış olsaydı hangi hakla
rı haiz bulunacak idiyse yalnız bunlara sahibolur.
II-Muhtevası.
M A D D E 1164. — Deniz ödüncü senedine, aşağıdaki husus
ların yazılması lâzımdır
1. Deniz ödüncü alacaklısının adı ve soyadı;
2. Deniz ödüncü borcunun ana parası;
3. Deniz ödüncü priminin haddi yahut alacaklıya ödenmesi
lâzımgelen paranın mecmuu;
4. Deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeyler;
5. Geminin adı ve kaptanın adı ve soyadı;
6. Deniz ödüncünün hangi yolculuk için yapıldığı;
7. Deniz ödüncü borcunun ödeneceği zaman ve yer;
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8. Senedin metninde deniz ödüncü senedi olduğunun yazıl
ması yahut borcun deniz ödüncü borcu olarak yapıldığının be
yan edilmesi veya muamelenin deriiz ödüncü mahiyetini kâfi
derecede belli edecek diğer bir ifade;
9. Deniz ödüncü alınmasını zaruri kılan haller;
10. Senedin tanzim edildiği tarih ve yer;
11. Kaptanın imzasıTalebolunursa kaptanın imzasının notere tasdik ettirilmesi
lâzımdır.
M A D D E 1165. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça deniz III-Kimin emriödüncü senedi, ödünç verenin talebi üzerine alacaklının emrine tanzim
ne veya sadece emre yazılı olarak tanzim olunur. B u son haledileceği.
de «emre» ibaresi deniz ödüncü verenin emrine demektir.
Kaptanın muameleyi yapmaya salahiyetli olmadığı veya
girişmiş olduğu hudut dairesinde yapmaya salahiyetli bulun
madığı hakkındaki itiraz, senedi ciro ve teslim suretiyle ik
tisabedene karşı da ileri sürülebilir.
M A D D E 1166. — Deniz ödüncü veren, deniz ödüncü senedinin mütaaddit nüsha olarak tanzimini istiyebilir.
Birden fazla nüsha yapılmışsa kaç nüsha yapıldığı her bi
rinde gösterilir.

IV-Birden çok
nüsha.

M A D D E 1167. — Deniz ödüncü senedinde hilâfına hüküm
E) Borcun
olmadıkça deniz ödüncü borcunun, ilgili yolculuğun varma l i ödenmesi.
manında ve geminin bu limana ulaşmasından itibaren sekiz I - Ver ve «aman.
gün içinde ödenmesi lâzımdır.
P r i m de içinde olduğu halde deniz ödüncü borcunun tama
mı için, vâde gününden itibaren faiz işler. P r i m zaman üzerine
şart edilmişse, bu hüküm tatbik olunmaz. Şu kadar k i ; zaman
üzerine şart edilmiş prim ana para ödeninceye kadar işler.
M A D D E 1168. — Deniz ödüncünün, vâdesi geldiğinde, seII-Alacaklı.
nedin yalnız bir nüshası ibraz edilmiş olsa dahi salahiyetli hâ- ı. Senedin hâmili.
miline ödenmesi lâzımdır.
ödeme; ancak bu nüshanın bedelinin alındığını gösteren bir
şerhle, geriverilmesi mukabilinde istenebilir.
M A D D E 1169. — Birden çok nüsha olarak tanzim edilen deniz ödüncü senedinin birden fazla salahiyetli hâmili müracaat
ederse, bunların hepsi reddedilir ve deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeylerin rehinden kurtulması icabediyorsa para resmî bir
vezneye veya bu yapılmazsa başka emin bir yere yatırılır ve
müracaat etmiş olan deniz ödüncü senedi hâmilleri bu tedbir
den, sebepleri de bildirilmek suretiyle, haberdar edilir.
P a r a n ı n resmî bir vezneye yatırılması mümkün olmayan
hallerde, yatıran, aldığı tedbir ve bunun sebepleri hakkında
resmî bir vesika tanzim ettirmeye ve bu muamele yüzünden vapılan masrafları deniz ödüncü borcundan indirmeye salahiyet
lidirM A D D E 1170. — Deniz ödüncü alacaklısına ne müşterek ve
ne de hususi avaryadan pay düşmez.
Bununla beraber deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş olan şey
ler müşterek veya hususi avarya neticesi olarak artık deniz
ödüncü alacaklısının alacağını itfaya kifayet etmezse, bundan
doğan zararları kendisi çeker.

2. Birden çok
senedin hâmili.

Avaryalar.

M A D D E 1171. — Deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeylerin G) İhtiyati haciz.
her biri deniz ödüncü alacaklısının alacağının tamamına karşı
lıktır.
Gremi, deniz ödüncü ile ilgili yolculuğun varma limanına
ulaşınca, alacaklı deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş şeylere ih
tiyati haciz koydurabilir. Alacaklı haciz sebepleri hakkmda
delil göstermeye mecbur değildir.

Sayfea 14990
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II) Kaptanın
M A D D E 1172. — Kaptan deniz ödüncüne karşı rehnedilen
mesuliyeti. şeylerin muhafazasını temin etmeye mecburdur. Âcil sebepler
/ - Rehnedilen şey- olmadıkça rizikonun, deniz ödüncü veren için mukavelenin yalerin korunma- pıldığı sırada göze almana nazaran, artmasına veya değişme
sinden,
sine sebebolacak hiçbir harekette bulunamaz.
Kaptan bu hükümlere muhalif hareketinden doğacak zarar
lardan deniz ödüncü alacaklısına karşı 973 ncü madde gereğin
ce mesuldür.
II - Alacaklının
M A D D E 1173. — Alacaklının menfaati icabetmediği halde
rizikosunun keyfî kaptan deniz ödüncü ile ilgili yolculuğu kayfî olarak değiştirir
olarak artırılma- veya bu yolculuğun rotasından keyfî olarak ayrılır yahut da
smdan.
yolculuk bittikten sonra deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş şey
leri, alacaklının menfaati icabetmediği halde yeniden bir deniz
rizikosuna arz ederse, deniz ödüncü borcundan dolayı alacaklı
ya karşı, bunun rehnedilmiş olan şeyler üzerinde alacağını tah
sil edemediği nispette şahsan mesul olur; meğer k i , alacaklının
alacağını tamamen alamaması keyfiyeti yolculuğun değiştiril
mesinden veya rotadan ayrılmadan yahut da yeni deniz riziko
sundan ileri gelmemiş olsun.
III- Alacak ödenM A D D E 1174. — Kaptan alacaklının alacağı ödenmeden vemeden veya temin y temin edilmeden deniz ödüncüne karşı rehnedilen yükü taedilmeden yükün mamen veya kısmen teslim edemez; ederse, teslim edilen malteslim edilme- lar üzerinden teslim zamanında elde edilecek menfaat nispetinsinden.
de şahsan mesul olur. Alacaklının, malların teslim zamanında
alacağını tamamen almış olabileceği kabul olunur.
a

IV- Donatanın taM A D D E 1175. — Donatan, 1172, 1173 ve 1174 ncü maddelerUmat vermesi de yazılı hallerde kaptanın hareket tarzını tâyin etmiş buluhalinde.
nursa 973 ncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri tatbik olunur.
1) Rehnin paraM A D D E 1176. — Deniz ödüncü borcu vâdesinde ödenmediği
ya çevrilmesi.
takdirde, alacaklı alacağını deniz ödüncüne karşı rehnedilen
şeyler üzerinden tahsil edebilir- B u hususta rehnin paraya çev
rilmesi hakkındaki hükümler tatbik olunur.
Gemi ve navlun hakkındaki takibat kaptan yahut donatana
karşı yapılır; kaptan aleyhine verilen hüküm donatan aleyhi
ne de verilmiş sayılır. Yük hakkındaki takibat, malların tesli
minden önce kaptana karşı yapılır. Alacaklı deniz ödüncü do
layısiyle rehnedilen yükü hüsnüniyetle iktisabeden üçüncü şah
sa karşı takibatta bulunamaz.
J) Mallan tesM A D D E 1177. — Malı deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş olUm alanın
duğunu bilerek teslim alan gönderilen, mal teslim edilmiş olmamesuliyeti. saydı alacaklının bundan alacağını elde edebileceği nispette ve
en çok malın teslim zamanındaki kıymeti kadar alacaklıya kar
şı şahsan mesul olur.
K) Yolculuktan M A D D E 1178. — Gemi yola çıkmadan deniz ödüncü ile ilgili
vazgeçilme hali. yolculukta^ vazgeçilmiş ise alacaklı, deniz ödüncü muamelesi
nin yapıldığı yerde ödünç verilen paranın derhal ödenmesini is
tiyebilir. Ancak, primin mütenasiben indirilmesine razı olma
sı lâzımgelir. P r i m indirilirken bilhassa geçirilen rizikonun
göze alman rizikoya olan nispeti göz önünde tutulur.
Deniz ödüncü ile ilgili yolculuk, bu yolculuğun varma lima
nından başka bir limanda biterse deniz ödüncü borcu; prim indirilmeksizin bu son limanda mukavele ile tâyin edilen müdde
tin ve böyle bir müddet tâyin edilmemişse 1167 nci maddede ya
zılı sekiz günlük ödeme' müddetinin geçmesinden sonra ödenir,
ödeme müddeti yolculuğun katî olarak durdurulduğu günden
itibaren hesabolunur.
Yukarıki fıkralar hükümlerinden aksi anlaşılmadıkça bu
hallerde 1168 - 1177 nci maddeler de tatbik olunur.
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Müşterek ve hususi avaryalar
M A D D E 1179. — Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış
olan gemiyi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onları korumak
maksadiyle ve mâkul bir hareket tarzı teşkil edecek şekilde "e
bile bile, fevkalâde bir fedakârlık yapılması veya fevkalâde bir
masrafa katlanılması halinde «Müşterek avarya hareketi» mevcut sayılır ve bu hareketin ancak doğrudan doğruya neticesi
olan zarar veya masraflar, müşterek avaryadır.

A) Umumi
hükümler.
I-Tarifler.
l. Müşterek
avarya

1184 - 1195 nci maddelerde sayılan haller dahi birinci fıkra
daki unsur mevcudolmak ve bu kısımda aksine hususi hüküm
bulunmamak şartiyle, müşterek avaryaya girer.
Müşterek avaryadan sayılacak bir masrafın yapılmaması
için göze alınan her fazla masraf da, başka ilgili şahıslar bu
fazla masraflardan fay da kumalar bile önlenmiş olan masrafın tu
tarına kadar, müşterek avarya garamesine kabul olunur.
Müşterek avarya garamesine giren zarar veya masraflar;
gemi, navlun ve yük arasında aşağıdaki hükümlere göre pay
laşılır.
M A D D E 1180- — Müşterek avaryadan olmıyan, 1075 nci
Hususi avarya.
madde hükmüne girmiyen ve bir kaza neticesinde doğan bütün
zarar ve masraflar ve hususiyle, gerek yolculuk sırasındaki, ge
rekse yolculuktan sonraki bir gecikmeden meydana gelen (İş
siz kalma zararları gibi) gemiyi veya yükü ilgilendiren bütün
zararlar veya ziyanlar ile bir müşterek avarya hareketinin do
layısiyle neticesi olan (Rayiç farkından meydana gelen ziyan
lar gibi) zararlar hususi avaryadır.
Hususi avaryanın gemiye aidolanına gemi maliki, yüke aidolamna yük sahibi katlanır.
M A D D E 1181. — Tehlikenin üçüncü bir şahsm veya ilgili- II - Tehlikeye selerden birinin kusurundan doğmuş olması, müşterek avarya
bebiyet veren
hükümlerinin tatbikine mâni olmaz. Şu kadar k i ; böyle bir ku- kimsenin durumu.
suru olan ilgili sadece kendi uğradığı zarar için her hangi bir
tazminat isteyemiyeceği gibi sebebolduğu avarya garamesine
iştirak edenlerin bu yüzden uğradıkları zararlardan da onlara
karşı mesul olur.
Tehlikeye gemi adamlarından birinin kusuru sebebolmuşsa,
bundan donatan da 947 ve 948 nci maddelere göre mesul olur.
M A D D E 1182. — Kurtarılan bir şeyden dolayı avarya garam • Müşterek
meşine iştirak borcu, o şeyin sonradan hususi avaryaya uğra- avaryadan sonra
ması halinde ortadan kalkmaz.
çikan hususi
avaryaların
tesirleri.
1. Garameye işti
rak borcu üzerine.

M A D D E 1183. — Müşterek avaryadan olan bir hasar sebebiyle tazminat istemek hakkı hasara uğrayan şeyin sonradan
vukubulacak bir hususi avarya neticesinde tekrar hasara ıığraması veya zayi olması ile değil, ancak sonraki kazanın önce
k i ile hiçbir ilgisi olmaması ve önceki zarar vâki olmasaydı da
hi sonraki kazanın tek başına bu yeni zararı tevlidedebilecek
mahiyette olması halinde ortadan kalkar.
Bununla beraber sonraki kazanın vukuundan önce hasara
uğramış olan şeyin sahibinin bunun eski hale getirilmesi için
yapmış olduğu masraflardan dolayı tazminat istemek hakkı
mahfuzdur.

2. Tazminat ittemek hakkı
üzerinde.
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M A D D E 1184. — Gemide mûtat ticari teamüllere göre tasınmakta olan yükü, gemi kısımlarını veya gemi aletlerini denize atma; gemi direklerini, çımaları veya yelkenlerini kesme;
demirleri, demir halatları veya zincirleri bırakma yahut kesme
hallerinde gerek bizzat bu fedakârlıklarm teşkil ettiği zararlar,
gerek bu fedakârlıklardan gemiye veya yüke gelebilecek diğer
zararlar, hususiyle denize mal atmak üzere açılan ambar ka
paklarından veya başka bir delikten ambara giren suların ya
pacağı zararlar, müşterek avarya garamesine kabul olunur.
Daha önce denizciliğin tabiî tehlikelerinden birinin tahak
kuku ile kopmuş bulunan direk veya başka eşyanın kırık ve
döküntülerini kesme hallerinde meydana gelen kayıp ve zarar
lar müşterek avarya olarak kabul olunmaz.
2. Geminin haM A D D E 1185. — Karaya oturmuş olan geminin hafifletilfifletilmesi. mesi bir müşterek avarya hareketi teşkil ettiği takdirde, bu
nun için yükün, yakıtın veya kumanyanın hepsinin yahut bir
kısmının mavnalara veya diğer vasıtalara aktarılması halinde;
"mavnalar veya diğer vasıtaların kirası ile zikri geçen şeylerin
aktarılmaları ve yeniden gemiye yüklenmeleri sırasında gemi
ye veya kendilerine ve vasıtalarda yüklü bulundukları sırada
yalnız kendilerine gelebilecek bütün zararlar müşterek avarya
ya kabul olunur.
3. Geminin karaM A D D E 1186. — Geminin yalnız batmak veya zaptedilmekya oturtulması. tehlikesinden korunması için bilerek karaya oturtulması ha
linde; karaya oturma ve yeniden yüzdürmeden çıkan zararlar
ve yüzdürme masrafları müşterek avarya olarak kabul olunur.
Şu kadar k i ; zikri geçen tedbir alınmamış olsaydı geminin mut
laka sahil veya kayalara bindireceği anlaşılırsa yalnız yüzdür
me masraf ve zararları müşterek avarya kabul olunur.
4. Geminin yüzM A D D E 1187- — Gemi, kendisinin ve yükün kurtarılması
dürülmesi.
için bilerek karaya oturtulmuş olmayıp da başka sebeplerden
oturmuşsa, karaya oturma yüzünden çıkan zararlar müşterek
avaryadan sayılmamakla beraber yeniden yüzdürme için yapı
lan masraflarla bu maksatla gemiye veya yüke bilerek yapılan
zararlar müşterek avaryadandır. Hususiyle tehlikeli bir vazi
yette bulunan gemiyi müşterek selâmet uğruna yüzdürmek ve
ya daha derin bir yere götürmek için sarf olunan gayretler yü
zünden :
1. Yelken ve direk veya bunlardan birinin zıyaı yahut ha
sara uğramasından doğacak zararlar;
2. Makine ve kazanlara arız olan hasarlar;
3. 1185 nci maddede yazılı zararlar;
müşterek avarya olarak kabul olunur.
5. Gemide çıkan
M A D D E 1188. — Gemide çıkan yangını söndürmek üzere
yangının söndü- gemide ve yükte veya bunlardan birinde su ile yahut lombarlarülmesi.
rı açarak batırma da dâhil olmak üzere başka suretlerle mey
dana getirilen zararlar; (Yükün yanmamış kalan parçalarının,
istif edilmeksizin veya dökme halde gemiye yüklenmiş bulunan
malların ve gemi kısımlarının yanma yüzünden uğradığı zarar
lar hariç) müşterek avaryadandır.
6. Yakıt yerine
M A D D E 1189. — Tehlike karşısında müşterek selâmet uğyakilan yük, ge- runa zaruri olarak yakıt gibi yakılan yük, gemi eşyası ve kumi eşyası ve
manyası veya bunlardan b i r i ; ancak ve ancak gemi tam ve bol
kumanyası.
yakıt ile donatılmış olduğu takdirde müşterek avarya kabul
olunur. Şu kadar k i ; bu suretle yakılan şeylerin muadili olan
yakıt miktarının muhammen kıymeti, son hareket limanı ve
gününün rayici üzerinden hesaplanarak donatana zimmet ve
müşterek avaryaya matlup kaydolunur.
7. Barınma UmaM A D D E 1190. — Kaza, fedakârlık veya başka fevkalâde
nmdaki mashaller yüzünden yolculuğa devam olunması gemiye ve yüke
raflar.
müşterek bir tehlike getirecek olup da bunun önüne geçmek
için geminin bir barınma liman veya yerine girmesi yahut yükB) Müşterek
avarya.
I-Halleri.
ı. Denize yük
ve sairenin
atılması.
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leme liman veya yerine dönmesi yahut gereken tamiratı yap
tırmak buralarda mümkün olmadığı takdirde başka bir barın
ma limanına girmesi ve bu hareketlerin müşterek selâmet ba
kımından zaruri bir tedbir mahiyetini arz etmesi halinde aşa
ğıda sayılan zarar ve masraflar müşterek avarya olarak kabul
olunur :
1. Mezkûr liman rey a yere giriş masraflariylt, barınma
veya dönmenin neticesi sayılabilmek şartiyle; geminin bu l i 
man veya yerden ilk yükünün tamamı veya bir kısmiyle hareketindeki çıkış masrafları;
2. demi hasarlarının tamiri için zaruri olmak şartiyle yük,
yakıt veya kumanyayı gemi içinde koyup kaldırmak yahut bir
yükleme, durma veya barınma liman yahut yerinde boşaltmak
için yapılan masraflar;
3. " Yük, yakıt veya kumanyayı elden geçirme ve boşaltma
masrafları 2 nci bent hükmü gereğince müşterek avarya olarak
kabul olunduğu takdirde, bunlarm yeniden yükletilme ve ge
mide istif edilme masraflariyle depo ve mâkul surette yapıl
mış olmak şartiyle depo ile ilgili sigorta masrafları; şu kadar
k i , gemi mahkûm edilir* veya başladığı yolculuğunu yarıda bı
rakırsa, geminin mahkûmiyetine hükmolunması veya yolcu
luğun bırakılması tarihinden sonra işliyecek depo masrafları
müşterek avarya olarak kabul olunmaz; fakat yükün boşaltıl
ması bitmeden gemi mahiriim edildiği veya yolculuktan vazge
çildiği takdirde, mezkûr depo masraflarının boşaltmanın bitti
ği ana kadar tahakkuk eden kısmı müşterek avaryaya- kabul
olunur;
4 . Hasara uğramış bir gemi, yolculuğa bütün yükü ile de
vamını temin edecek surette tamir görebileceği bir liman veya
yerde bulunur da, masraftan tasarruf maksadiyle tamir için
başka bir liman veya yere yahut da varma limanına kadar ye
dekte çektirilir veya yük kısmen veya tamamen başka bir ge
miye aktarma ve sair her hangi bir suretle varma limanına doğ
ru yola çıkarılırsa, sarf edilecek römorkaj ve aktarma masraf
lariyle yükün varma limahma ulaştırılmasına matuf sair fev
kalâde masraflar; şu kadar k i , bu masraflar, böylece tasarruf
edilecek fevkalâde masraf tutarını aşmamak şartiyle, yolcu
lukla ilgililer tarafından, bu suretle sarfından kurtulmuş ol
dukları fevkalâde masraflar nispetinde ödenir;
5. Geminin bir barınma limanına girmesi veya yükleme
limanına veya yerine dönmesi sebebiyle uzıyan yolculuk dola
yısiyle kaptanla diğer gemi adamlarına verilmiş olan ücretlerle
bu uzıyan yolculuk sırasında onlarm yiyip içmeleriyle yakıt
ve kumanyadan sarf edilmiş olanlar için yapılmış' bulunan ve
mâkul had dâhilinde olan masraflar;
6. B i r gemi, bir liman veya yere girer veya bir liman veya
bir yerde kalırsa, yahut bir kaza veya fedakârlık neticesinde
geminin uğradığı hasarların tamirini mümkün kılmak için ge
mi bir limana veya bir yere girer veya bir limanda yahut bir
yerde kalırsa ve geminin emniyetle yolculuğa devam edebilme
si bu tamire bağlı bulunursa, kaptanın ve gemi adamlarının
ücretleriyle yiyip içmeleri için geminin bu liman veya yerde
durduğu munzam devrede ve yolculuk edebilecek duruma gir
diği veya bu duruma girmesi lâzımgeldiği tarihe kadar mâkul
had içinde yapılmış bulunan masraflar müşterek avaryadan
dır. Munzam durma devresi, gemi mahkûm edildiği -veyahut
ilk yolculuğuna devam etmediği takdirde geminin mahlcûm
edildiği yahut yolculuğu bıraktığı tarihte ve şayet bu tarihte
gemi henüz boşaltılmamış olursa boşaltmanın bittiği tarihte
sona erer.
Munzam durma devresinde sarf edilmiş olan kumanya ve
yakıt ve bu devrede yapılmış olan liman masrafları (Müşterek
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avaryadan olmıyan tamirlerin yapılması sebebiyle sarf edil
miş bulunanlar haricolmak üzere), müşterek avaryaya kabul
olunur7. Kaptanlara ve diğer gemi adamlarına geminin bakımı
veya müşterek avaryaya girmiyen tamirler için fazla çalışma
ücreti ödenmiş olduğu takdirde bu ücret bunun ödenmiş obuası
dolayısiyle yapılmasına hacet kalmamış bulunan ve yapılması
halinde müşterek avaryaya dâhil edilecek olan masraflar nis
petinde müşterek avaryaya kabul olunur.
8. Gerek bu bendin, gerekse müşterek avarya ile ilgili di
ğer hükümlerin tatbikinde, donatanın kanun ile veya iş akdiyle
bunları ödemeye mecbur olduğuna bakılmaksızın, kaptan ve
diğer gemi adamlarına veya onlar lehine yapılmış bulunan bü
tün ödemeler ücret sayılır.
8. Muvakkat
M A D D E 1191. — Gemi; bir yükleme, durma veya barınma
tamirler.
limanında müşterek selâmet uğruna veya müşterek avaryadan
sayılacak bir fedakârlık neticesinde hâsıl olan hasarlardan do
layı muvakkaten tamir edilirse bu tamirin masrafları, müşte
rek avarya olarak kabul olunur. Şu kadar k i ; kazaen vâki bir
hasar neticesinde sadece yolculuğun ikmalini temin için mu
vakkat tamirlere girişilmişse yapılan masraflar ancak mezkûr
tamirler yapılmamış olsaydı karşılaşılacak ve müşterek avar
ya olarak tazmin edilecek olan masraftan elde edilen tasarruf
nispetinde ve yapılmış olan masraflar yüzünden diğer ilgilile
rin elde edebilecekleri tasarruflara bakılmaksızın, müşterek
avaryaya girebilir.
Müşterek avaryadan sayılan muvakkat tamir masrafların
dan yeni ve eski farkı indirilmez.
9. Boşaltılma sıM A D D E 1192. — Yük, yakıt ve kumanyanın yalnız elden
rasmda yüke ge- geçirme, boşaltma, depolama, yeniden yükleme ve istif ameliye
den zararlar. leri sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar; ancak, bu ame
liyelere ait masrafların müşterek avaryadan sayılmaları halin
de, müşterek avarya olarak kabul olunur.
ıo. Geminin müM A D D E 1193. — Geminin düşman veya deniz haydutlarına
dafaast.
karşı müdafaası halinde müdafaa sırasında gemiye veya yüke
yapılan hasar, bu sırada sarf olunan cephane, gemi adamların
dan biri müdafaa sırasmda yaralandığı veya öldüğü takdirde
tedavi ve cenaze masrafları, 1013 ve 1014 ncü maddelerle diğer
mevzuat gereğince verilmesi lâzımgelen tazminat ve mükâfat,
müşterek avarya olarak kabul olunur.
ıı. Geminin
M A D D E 1194. — Geminin düşman veya deniz haydutları takurtarüması.
rafından durdurulup da fidye verilerek geminin ve yükün kur
tarılması halinde rehinelerin geçim ve kurtarılma masraflariyle birlikte, verilen fidye müşterek avarya olarak kabul olu
nur.
12. Para tedariki. M A D D E 1195. — Müşterek avarya masraflarını kapatmak
üzere yolculuk sırasmda para bulmak lâzımgelip de bu hal za
rar ve masraflara sebebolmuş veya ilgililer arasında yapılacak
paylaşma ayrıca masrafı icabettirmişse, mezkûr zarar ve mas
raflar da müşterek avaryaya kabul olunur.' Hususiyle yolcu
luk sırasmda satılan malların satışmdan doğan ziyan, lâzım
olan para deniz ödüncü yolu ile alınmışsa deniz ödüncü primi,
deniz ödüncünden başka bir suretle alınmışsa sarf olunan para
nın sigorta primi, zararların tesbit ve tâyini ve müşterek avar
ya hesaplarının yaptırılması masrafları müşterek avarya ola
rak kabul olunur.
Para, borçlu masaya dâhil ilgililerden her hangi biri tara
fmdan temin olunmamışsa müşterek avaryaya giren sarfiyat
için yüzde i k i nispetinde bir komüsyon kabul olunur.
Ancak, komüsyon hesabedilirken kaptan, zabitler ve tayfa
ların ücretleri ve geçim masrafları ve yolculuk sırasmda yeni-
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den tedarik edilmemiş olan yakıt ve kumanya bedelleri nazara
alınmaz.
M A D D E 1196- — Aşağıdaki haller müşterek avaryadan ol- II - İstisnaları.
mayıp hususi avaryadan sayılır •.
1- Hususi avarya
1. Yolculuk sırasında olsa bile hususi avarya neticesinde
halleri.
lâzım olan paranın tedarikinden çıkan zarar ve masraflar;
2. Gemi ve yük için birlikte itiraz edilmiş ve her ikisi kur
tarılmış olsalar bile itiraz masrafları;
3. Gemi yüzmekte iken yelken zorlaması veya makine ve
kazanların çalıştırılması yüzünden gemi, yük ve navlun veya
bunlardan birinin duçar olacağı kayıp ve hasarlar.
M A D D E 1197. — Müşterek avarya hallerinde zararın tesbi2. Müşterek
tinde aşağıdaki şeylerin uğradıkları hasar ve zıya, hesaba ka- avarya olarak ka
tılmaz :
bul olunamıyacak
1. Mûtat ticari teamüllere uygun şekilde taşınmış olmıyan
hasarlar.
mallar;
2. Taşıyanm acentesinin veya sair temsilcisinin haberi ol
maksızın veya yükleme sırasında bile bile yanlış beyanla yük
letilmiş mallar; şu kadar k i , bu gibi mallar kurtarılmış olursa
müşterek avarya borcuna iştirak ederler. Yükleme sırasında
hakiki değerlerinden aşağı bir değer bildirmek suretiyle yükle
tilen mallara arız olacak zarar ve kayıplar, bildirilen değer üze
rinden tazmin olunursa da müşterek avarya borcuna hakiki de
ğerleri üzerinden girer;
3. Kaptana usulüne göre bildirilmemiş olan kıymetli eş
ya, sanat eserleri, para ve kıymetli evrak.
M A D D E 1198. — Gemi ve teferruatının uğramış oldukları
III-Zarar ve
hasarlara ve zıyaa karşılık müşterek avaryaya kabul edilecek tazminatın tesbiti.
miktar, tamir yapılmış veya eski parçaların yerine yenileri ko- ı. Gemi hakkmda.
nulmuş olduğu takdirde, aşağıdaki maddede gösterilen indirme- a) Umumi olarak.
ler mahfuz kalmak üzere, tamirin veya yenilemenin mâkul ve
hakiki değerinden ibaret olacaktır.
Tamirat yapılmamış ise, bilir kişinin takdir ettiği tamir
masraflarını aşmamak şartiyle, müşterek avaryaya mâkul bir
amortisman kabul olunur.
Geminin fiilî veya hükmi tam zıyaı halinde gemiye verilecek
müşterek avarya tazminatı, müşterek avaryadan olmıyan ha
sarların tamir masrafları ve varsa satış tutarı çıkarıldıktan
sonra kalan, geminin takdir edilen sağlam hali değerinden iba
rettir.
M A D D E 1199. — Eski malzeme veya parçalar yenileriyle b) Tamir tutardeğiştirildiği takdirde müşterek avarya tazminatı hesabında lanndan indirimüşterek avarya olarak ' ödenmesi kabul edilen tamir tutarla- lecek yeni - eski
rından yeni ve eski farkları, 1191 nci maddenin son fıkrası
farkları.
hükmü mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki hükümlere göre indi
rilir :
Esas itibariyle indirmeler geminin yaşma göre hesabedilir;
geminin ilk defa olarak gemi siciline kaydolunduğu tarihten
kazamn vukubulduğu tarihe kadar geçen müddet geminin yaşı
itibar olunur. Ancak, kumanya ve demirbaş eşya, izolâsyan ter
tibatı, kurtarma sandalları ve benzerleri, ciro (gyro) puslası
tertibatı, telsiz aletleri, istikamet gösteren aletler ile iskandil
aletleri ve benzerlerinde ve makine ve kazanlarda indirme, ilgili
eşyanın kendi yaşma göre yapılır.
Kullanılmamış olan kumanya, istihlâk maddeleri ve alethr
hakkmda hiçbir indirme yapılmaz.
İndirme yeni malzeme ve parçaların değeri üzerinden ya
pılır- Hasarı tesbit masrafları müstesna, bu değere işçilik ve
yerleştirme masrafları da dâhildir.
Kızak ve havuz ücretleriyle geminin yer değiştirme masraf
ları tam olarak kabul olunur.
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Kazaya takaddüm eden altı ay zarfında boyanmış ise kari
nayı temizleme ve boyama masrafları da hesaba ithal edilir.
A ) B i r yaşma kadar bütün tamir masrafları tam olarak
kabul edilir. Ancak, karinayı kazıma, temizleme, boyama veya
ziftleme masraflarından üçte biri indirilir.
B ) B i r yaşından üç yaşma kadar: Karinayı kazıma, temiz
leme ve boyama masraflarından (A) bendine göre indirme ya
pılır.
Zincir ve madenî teller haricolmak üzere yelkenler, teçhi
zat, halatlar, ipler, ambar kapakları, palamar, örtüler, mu
şambalar, kumanya ve istüılâk maddeleri ve boya bedellerinden
üçte bir indirilir.
Ambarın iç döşemeleri, tahta direkler ve sırıklar ve san
dallar dâhil teknenin ahşap kısımları, mobilya, mefruşat, ta
bak, çanak takımları, madenî ve cam eşya, teller ve madenî
palamar, ciro (gyro) puslası tertibatı, telsiz telgraf aletleri,
istikamet tâyin eden aletler, akis yoliyle iskandil ve benzeri
cihazlar, çapa zinciri ve zincirler, izolâsyon tertibatı, yardımcı
makineler, dümen cihazları ve teferruatı, macuna, vinç ve elek
trik makineleri ve teferruatı (Elektrik tahrik makineleri hariç)
değerleri üzerinden altıda bir indirilir. Diğer tamirler tam
bedelleriyle kabul olunur.
Ahşap veya muhtelit teknelerde madenî kaplamalar aşağıda
k i şekilde muamele görür :
Gemiden çıkarılan madenî kaplamalarm gayrisâfi ağırlığına
müsavi bir miktarın bedelinden hurdanın satış tutarı düşürülür ve bakiye meblâğ tam olarak kabul edilir. Yeni kaplamalar
yapmak için kullanılan çiviler, keçe ve işçilik üçte bir tenzilâta
tâbidir.
C) Üç yaşından altı yaşma kadar : indirme yukardaki (B)
bendine uygun olarak yapılır. Ancak, ambarın iç döşemeleri
dâhil teknenin tahta kısımlarından, ahşap direk, sırık ve san
dallardan, mobilya ve mefruşattan üçte bir ve direk ve sırıkların
demir kısımlariyle (Kazanlar ve teferruatı dâhil) bütün maki
nelerden altıda bir indirilir.
D) Altı yaşından on yaşma kadar : indirme (C) bendine
göre yapılır. Ancak, bütün teçhizatın, ip ve halatların, iskota ve
palamarların, direk ve sırıkların demir kısımlarının, ciro (gyro)
pusla tertibatının, telsiz telgraf aletlerinin, istikamet göste
ren cihazlarla akis yoliyle iskandil cihazları ve benzerlerinin,
izolâsyon tesisatının, yardımcı makineler, dümen cihazları, ma
cuna, vinç ve teferruatı ile (Kazanlar ve teferruatı dâhil) sair
bütün makinelerin bedellerinden üçte bir indirilir.
E ) On yaşmdan on beş yaşma kadar : Bütün yenilemeler
den üçte bir indirme yapılır. Ancak, teknenin demir aksamı ile
çimento işleri ve çapa zincirlerinden altıda bir indirilir. Çapa
lar ise tam bedelle hesaba alınır.
P ) On beş yaşından sonra : Bütün yenilemelerden üçte bir
indirilir. Ancak, çapa zincirleri altıda bir indirmeye tâbidirÇapalar ise tam bedelle hesabedilir.
2. Yük hakkında.
M A D D E 1200. — Fedakârlık neticesinde zıya veya hasara
a) Umumi olarak, uğnyan yük için verilecek tazminat, mal sahibinin bu yüzden
uğradığı zarara eşidolacaktır. Zarar miktarı geminin boşaltıl
dığı son gündeki veya yolculuk varma limanından başka bir
yerde bitirilirse yolculuğa son verildiği tarihteki piyasa fiyatı
esas tutularak takdir olunur.
Piyasa fiyatı yoksa yahut bu fiyat veya bu fiyatın nasıl
tatbik edileceği bilhassa malın mahiyeti yüzünden kestirilemiyorsa fiyat bilir kişilere biçtirilir.
B u fiyattan, malın zıyaı neticesi tasarruf edilen navlun,
Gümrük Resmi ve sair masraflar indirilir. Müşterek avarya
dan sayılmıyan ve avaryaya sebebolmuş hâdiseden önce veya
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sonra yahut hâdise sırasında hâsıl olan değer düşüklüğü ve zi
yanlar dahi, tazminat hesabolunurken indirilir. 1183 ncü mad
de hükmü mahfuzdur.
Müşterek avarya masraflarını kapatmak üzere 1195 nci
madde hükmü gereğince satılan mallar da feda edilmiş mallar
dan sayılır.
M A D D E 1201. — Fedakârlık neticesinde hasara uğrıyan f) Hasara uğnmallar satıldığı ve zararın tutarı hakkında taraflarca başka
yan malların
«saslar kabul edilmiş olmadığı takdirde hiç hasara uğramamış
şahsı.
olduğu kabul edilmek suretiyle malların en son boşaltma günün
deki veya yolculuk asıl varma limanmdan başka bir limanda
sona ermişse yolculuğun sona erdiği gündeki safi kıymeti ile
avaryalı malların safi satış tutarı arasındaki fark müşterek
avaryaya ithal edilecek zarar miktarını gösterir.
M A D D E 1202. — Yükün zıya veya hasarından doğan nav3. Navlun
lun kayıplarının müşterek avarya yoliyle tazmini; navlun kayhakkında.
bmm bir müşterek avarya hareketi neticesi olmasına yahut da
bizzat «rükün zıya veya hasarının müşterek avaryaya kabul
edilmiş bulunmasına bağlıdır.
Kaybedilen gayrisâfi navlundan, yapılan fedakârlık sebe
biyle tasarruf edilmiş olan masraflar indirilir.
M A D D E 1203. — Müşterek avaryaya kabul olunan zararla- IV-Garameye i§rm tamamı, gemi, yük ve navlun arasında gemi ve yükün detirak borcu.
ğerleri ve navlunun miktarı ile mütenâsibolarak pay edilir.
i- Umumi esaslar.
Müşterek avaryaya iştirak borcu, birinci fıkrada yazılı şey
lerin yolculuğun sonundaki hakiki safi değerlerine, önceden
ithal edilmiş olmadıkça feda olunan şeyler için kabul olunan
müşterek avarya tazminatı ilâve olunmak suretiyle tesbit olunur.
Geminin ve yükün müşterek avarya hareketi anında tama
miyle «ıyaa uğramaları halinde, navluna hak kazanmak üzere
ödenmelerine veya yapılmalarına hacet kalmıyacak olup da
müşterek avaryadan sayıhnıyan gemi adamları ücretleriyle
masraflar, donatanın rizikoya uğrıyan yük ve yolcu navlunla
rından indirilir.
Garameye iştirak eden şeyler için müşterek avarya hareke
tinden sonra yapılmış olan ve müşterek avaryaya kabul edilmiş
olmıyan masraflar da bunların iştirak değerlerinden indirilirYolcuların bagajları ile konişmentoya bağlanmamış olan zatî
eşyaları müşterek avaryaya iştirak etmez.
M A D D E 1204. — Tazminata hakkı olanlar, gemi 've navlu- *. Tazminata hak
lin, düşen garame payları için bir gemi alacaklısı hakkını ve
olanların rehin
garameye girecek malların her biri üzerinde de o mallara düşen
haklan.
garame payları için bir yük alacaklısı hakkını haizdirler; şu a) Umumi olarak.
kadar k i , yük alacaklısı hakkı, mallar teslim edildikten sonra
zilyedliği hüsnüniyetle iktisabetmiş olan üçüncü şahıs zararına
olarak kullanılamaz.
Garameye girecek malların gönderileni; malları teslim alır
ken bunlara bir garame payı düşmüş olduğuna vâkıf ise bu pay
için, mallar teslim edilmiş olmasaydı o inalların paraya çevril
mesi halinde garame payı ne nispette ödenecek idiyse o nispette
malların teslim zamanmdaki değerine kadar şahsan mesuldür.
M A D D E 1205. — Geminin 1207 nci maddeye göre zararın b) Gemiye düşen
tesbit ve taksim edilmesi lâzımgelen limandan ayrılabilmesi için garame payı için
gemiye düşen garame paylarma karşılık olarak yük ile ilgili
teminat.
olanlara teminat göstermek mecburidir.
M A D D E 1206. — Kaptan, garame payları ödenmedikçe veya c) Yükü tdkyi1070 nci madde gereğince temin edilmedikçe garameye iştirak deden rehin hakeden malları teslim edemez; ederse mallar üzerindeki rehin hak- kmm kullanılması.
kına halel gelmemekle beraber kendisi de bu paylardan şahsan
mesul olur.
Kaptanın hareket tarzını donatan emretmişse 973 ncü mad
denin 2 nci fıkrası tatbik olunur.
k t
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Tazminata hakkı olanların gara meye giren mallar üzerin
deki rehin hakkı bunlar namına, taşıyan tarafından kullanılır.
Taşıyan bu rehin hakkını kullanırken navlundan ve sarf ettiği
paralardan dolayı kendisinin haiz olduğu rehin hakkına dair
1077 nci madde hükümlerine tâbidir.
C) Dispeg.
M A D D E 1207. — Zararın tesbit ve taksimi varma yerinde,
I - Umumi olarak, ve eğer buraya varılmazsa, yolculuğun bittiği limanda yapılır.
1. Yapılacağı
yer.

2. Dispeççi.

M A D D E 1208. — Dispeç, hükümetçe tâyin edilmiş olan dispeççiler ve bunlar yoksa, mahkemenin tâyin edeceği kimseler
tarafından yapılır. Şu kadar k i ; gemi ve yükle alâkalılar da
müttefikan dispeççi seçebilirler.
ilgililerden her biri dispeçin yapılması için lâzım olan ve
elinde bulunan vesikaları hususiyle çarter partileri, konişmen
to ve faturaları, dispeççiye ibraz etmeye mecburdur.
Dispeççinin talebi üzerine mahkeme, Usul Kanunu hüküm
leri gereğince ellerinde bulunan vesikaları dispeççiye ioraz et
melerini bunları elinde bulunduranlara emreder.
Dispeççi; ilgililerin dispeçi tetkik etmelerine müsaade ve
talepleri üzerine masraflarını çekmek şartiyle, bir kopya ver
meye mecburdur.
3. Dispeçi yapM A D D E 1209- — Kaptan gecikmeksizin dispeçi yaptırmakla
tırma mükelle- mükelleftir; bu mükellefiyetini yerine getirmezse ilgililerin
fiyeti.
her birine karşı mesul olur. Sigortacı dâhil bütün ilgililerin kap
tanın dispeç yaptırmaya mecbur tutulması için kaptana ve do
natana karşı dâva açmak hakları mahfuzdur.
Dispeç vaktinde yaptırılmazsa, ilgililerden her biri ve bu
arada sigortacı bunun yapılmasını istemiye ve yaptırmaya sa
lahiyetlidir.
Dispeçin yapılması talebi hâdisenin müşterek avarya sayı
lamayacağı ileri sürülerek dispeççi tarafından reddedilirse, dis
peçin yapılması lâzımgelip gelmediğine ilgililerden her hangi
birinin ve bu arada sigortacının müracaatı üzerine 1207 nci mad
dede yazılı yerdeki mahkemece karar verilir. Mahkeme evrak
üzerine veya ilgilileri ve bu arada sigortacıları dinliyerek bu
hususta karar verir. B u halde, basit muhakeme usulü tatbik
olunur.
II-Dispeçin tasM A D D E 1210. — ilgililer ve bu arada sigortacılar 1207 nci
dikini talep ve maddede yazılı yerdeki mahkemeden dispeçin tasdikini istiyeitiras.
bilecekleri gibi avaryanın nevine veya hesaplarına itiraz da
1. Duruşma.
edebilirler.
Dilekçede duruşmaya çağırılacak olan ilgililerin ad ve soy
adları bildirilmek lâzımdır.
Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile müsbit ev
rakı ister, bu vesikaların tamamlanmasına lüzum görülürse ib
razını onları elinde bulunduranlara emreder.
ilgililerin hepsi duruşmaya çağırılır. Davetiyede, dispeç ile
müsbit vesikaların mahkeme kaleminde incelenebileceği ve ça
ğırılanın daha önce de dispeçe karşı mahkemede itirazda bulu
nabileceği, muayyen günde gelmediği takdirde dispeçe muva
fakat etmiş sayılacağı yazılır. Davetiyenin tebliğ için duruşma
gününden en az on beş gün önce gönderilmesi lâzımdır.
Dispeç raporuna itirazın en geç ilk celsede hiçbir tereddüdü
gerektirmiyecek derecede açık ve etraflı olarak bildirilmesi
mecburidir. Haklı sebepler dolayısiyle bu mümkün olmazsa,
hâkim ilgiliye itirazını bildirmek üzere bir defalık uygun bir
mehil verir. İ l k celsede veya en geç hâkim tarafından verilecek
mehil içinde gereği gibi açık ve etraflı şekilde bildirilmemiş
olan itiraz vukubuhnamış sayılır.
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M A D D E 1211. — Tâyin olunan günde hazır olanlarla duruş2. Dispeçin
ma yapılır: Dispeçe karşı duruşmada veya daha önce bir ititasdikt.
raz yapılmamış olduğu takdirde dispeç tasdik olunur. İtiraz
yapılmışsa ilgililer dinlenir. İtirazın yerinde olduğu görülür,
veya başka surette bir anlaşmaya varılırsa . dispeç buna göre
düzeltilerek tasdik olunurİtirazın hemen karara bağlanmasının mümkün olmaması
halinde dispeç raporunun itirazın şümulü dışmda kalan kısım
ları ayrı bir kararla tasdik ve itiraz edilen kısım hakkmda du
ruşmaya devam olunur.
M A D D E 1212. — 1210 ve 1211 nci maddeler hükümleri mah- 3. Tatbik olunafuz kalmak şartiyle dispeçin tasdikinde ve itirazların tetkikincak usul Ati
de basit muhakeme usulü hükümleri tatbik olunur.
kümleri
M A D D E 1213. — Dispeç raporunun tasdiki hakkındaki ka- 4. Dispeç raporarm kesinleşmesiyle bu karar, raporda gösterilen alacakların
runun tasdiki
ödetilmesi için verilmiş bir ilâm mahiyetini kazanır. Şu ka- hakkındaki ka
dar k i ; itiraza uğramamış olan bir raporun tasdiki kararı kefarın hükmü.
sinleşmeden önce de bu mahiyeti haizdir.
Raporun tasdikine ait üâm, tasdik talebi üzerine yapdan
duruşmaya usulüne göre çağırılmış olmıyan ilgililer aleyhine
hiçbir netice doğurmaz.
M A D D E 1214. — Kaptan yolculuğa devam maksadiyle faD) Müşterek
kat müşterek avaryadan olmıyan bir sarfiyat için 1000 ve 1001 avarya esaslarına
nci maddeler gereğince yükü deniz ödüncüne karşı rehnetmiş tâbi olan başka
olur veya satmak veya kullanmak suretiyle yükün bir kısmı
haller.
üzerinde tasarruf etmiş bulunursa yükle ilgili olanlardan birii. Şartlar.
nin hakkı olan tazminatı gemi ve navlun üzerinden tamamen
veya kısmen alamaması yüzünden uğrıyacağı zarar yükle ilgili
olanların hepsi tarafından müşterek avarya esaslarına göre çe
kilir.
Bütün hallerde ve hususiyle 3001 nci maddenin ikinci fık
rasının ikinci cümlesindeki halde yükle ilgili olanlara ait za
rar, 1200 ncü maddede yazılı tazminata göre tesbit olunur. Sa
tılan mallar meydana gelebilecek, müşterek avaryaların gara
mesine dahi yukarda yazılı tazminata esas tutulan değer üze
rinden girer.
M A D D E 1215. — B u kanunun 1089 ve 1214 ncü maddelerin2. Hükümler.
de yazılı hallerde ödenecek garame payları ve alınacak tazmi
nat, her hususta müşterek avarya hallerindeki garame payları
ve tazminat hükmündedir.
İKİNCİ

KISIM

Çatma
M A D D E 1216. — Çatma umulmıyan bir hal veya mücbir
kuvvet yüzünden vukua gelmiş veya neden ileri geldiği anlaşılamamışsa çarpışan gemilerin yahut gemilerde bulunan can ve
malların çatma yüzünden uğradıkları zarar için tazminat iste
nemez.
M A D D E 1217. — Çatma gemilerden birinin gemi adamlarınm kusurundan ileri gelmişse, zararı o geminin donatanı tazmine mecburdur.

A) Kusursuz
çatma.

B) Kusurlu
çatma.
I-Bir taraflı
kusur.

M A D D E 1218. — Çatma;"çarpışan gemilerin gemi adamlarınm müşterek kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan malla
rın uğradıkları zararı, kusurlarının ağırlığı nispetinde, tazmin
etmeye mecburdurlar.
Gemide bulunan bir insanın ölümünden veya yaralanmasın
dan yahut sıhhatinin bozulmasmdan doğan zararlardan, gemi
lerin donatanları zarar görene karşı müteselsilen mesul olurlar-

II-Müşterek
kusur.
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Donatanların birbirine karşı olan münasebetlerinde bu gibi
zararlar için dabi birinci fıkra tatbik olunur.
III - Mecburi kiloM A D D E 1219. — Gemi mecburi kılavuz tarafmdan sevk
vuzun kusuru. edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin dona
tanı mesul olmaz ; • meğer k i , gemi adamlarından olan kimseler
kendilerine düşen vazifeleri yapmamış olsunlar.
C) Çatma olmak- M A D D E 1220. — Gemi bir manevrayı yapmak veya yapmasımn »arar.
mak suretiyle yahut nizamlara riayetsizlik yüzünden başka bir
gemiye yahut gemide bulunan can veya mallara çatma olmak
sızın, bir zarar verirse bu kısım hükümleri tatbik olunur.
D) Mahfuz tuM A D D E 1221. — Donatanın mesuliyetinin gemi ve navtulan hükümler. 1un ile tahdidine ve mukavelelerden doğan mesuliyetine dair hü
kümlerle gemi adamlarının kusurları sebebiyle mesuliyetine
dair hükümler ve Denizde can ve mal koruma hakkındaki K a 
nun hükümleri mahfuzdur.
ÜÇÜNCÜ

KISIM

Kurtarma ve yardım
A) Ücret isteme
M A D D E 1222. — Deniz tehlikesi altında bulunan bir gemi
hakkı.
veya gemideki şeyler; gemi adamlarının idaresinden çıktıktan
I-Şartlan.
sonra üçüncü şahıslar tarafmdan ele geçirilerek emniyet altı
na alınır veya, bu hal haricinde, gemi veya gemide bulunan
şeyler üçüncü^ şahısların yardımiyle deniz tehlikesinden kurta-rılır ise bu kısım hükümleri gereğince kurtarma veya yardım
için bir ücret istenebilir.
Kurtarma veya yardım aynı donatanın birden çok gemileri
arasında olsa da hüküm aynıdır.
ödenecek para, emniyet altına alman veya kurtarılan şeyle
rin değerini hiçbir halde geçemez.
II - İstisnaları.
M A D D E 1223. — Yapılan hizmetler neticesiz kalmış olursa
1. Netktesiz kal- kurtarma veya yardım ücreti diye bir şey istenemez.
mış hizmetler.

2. Ücret istiyeM A D D E 1224. — Kaptanın açık mümanaatına rağmen bir
miyecek kimseler, gemiye yardımda bulunmuş olan kimse, kurtarma veya yar
dım ücreti diye bir şey istiyemez; meğer k i , mümanaatın mâ
kul olmadığı anlaşılsın.
Tehlike altmda bulunan geminin gemi adamları da böyle bir
talepte bulunamazlar.
Römorkör tarafmdan çekilen geminin yahut yükünün em
niyet altına alınmış veya kurtarılmış olmasından dolayı kur
tarma veya yardım ücreti istenebilmesi için cer mukavelesinin
yerine getirilmesi mahiyetinde sayılamıyacak derecede fevka
lâde hizmetlerde bulunulmuş olması şarttır.
B) Ücretin
M A D D E 1225. — Taraflar arasmda bir mukavele yoksa kurtâyini.
tarma veya yardım ücreti, halin icabı gözetilerek hak ve nasa1-Sözleşme
fet dairesinde tâyin olunur.
yoksa.
1230 ncu madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle kurtarma
ı. Umumi olarak, veya yardım işlerine iştirak etmiş olan birden çok kimseler
arasmda kurtarma veya* yardım ücretinin pay edilmesinde de
birinci fıkra hükmü tatbik olunur.
Kurtarma veya yardım ücreti para olarak tesbit olunur, i l 
gililer rey birliğiyle istemedikçe ücret, emniyet altma alman
veya kurtarılan şeylerin değerlerinin bir yüzdesi nispetinde tes
bit edilemez .
2. Gözetilecek
M A D D E 1226. — Kurtarma veya yardım ücretinin tutarı
başlıca hususlar, tâyin olunurken başlıca şunlar gözetilir :
Elde edilen netice, çalışmış olanların emeği ve hizmeti, em
niyet altma alman veya kurtarılan geminin ve içindeki can ve
malların mâruz kaldıkları tehlike, yardım veya kurtarmaya
iştirak etmiş olanlarm kendileri ve gemileri için göze aldıkları
1
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tehlike, sarf edilen zaman, meydana gelen zararlar ve yapılan
masraflar, kurtarma veya yardıma iştirak etmiş olanların göze
aldıkları tazmin mesuliyeti veya diğer mahzurlar, tehlikeye
soktukları malzemenin değeri ve yardım eden veya kurtaran
gemi hususi bir maksada tahsis edilmişse bu maksat.
Emniyet altma alman veya kurtarılan şeylerin değeri ile
hak kazanılan navlun ve yolcu taşıma ücretleri ancak ikinci
derecede göz önünde tutulur.
B u hükümler 1225 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı kim
seler arasmdaki taksim hakkına da tatbik olunur.
M A D D E 1227. — Resmî dairelerin masraf ve harçları ve
emniyet altma alman veya kurtarılan şeyler için ödenmesi lâzımgelen Gümrük ve diğer resimlerle bu şeylerin muhafazası,
korunması, değerlerinin biçilmesi ve satılması maksatlariyle
yapılan masraflar; kurtarma ve yardım ücretine dâhil değildir,
M A D D E 1228. — Kurtarma veya yardım hakkmda yapılan
bir mukavele tehlike zamanmda ve tehlikenin tesiri altında
yapılmış ve kabul edilen şartlar hak ve nasafet esaslarma aykırı bulunmuş olursa; talep üzerine mahkeme tarafından değiştirilebilir yahut iptal olunabilir. Mukaveleyi yapanlardan
biri hile ile mukaveleyi yapmaya sevk edilmiş olur yahut kur
tarma veya yardım ücreti, yapılan hizmetlerle her hangi bir ci
hetten aşırı derecede nispetsiz bulunursa aym hüküm tatbik
olunur.
M A D D E 1229. — Yardımda bulunan veya kurtaran kimseler kurtarma veya yardım işini kendi kusurları ile zaruri kılmış yahut hırsızlık etmiş veya mal gizlemiş yahut doğruluğa
sığmıyan başka hareketlerde bulunmuş olurlarsa kurtarma ve
ya yardım ücreti indirilebilir veya hiç verilmiyebilir.
M A D D E 1230. — B i r gemi veya yükü, bir başka gemi tarafmdan tamamen veya kısmen emniyet altına alınır veya kurtarılırsa, kurtarma veya yardım ücreti, öteki geminin donatanı,
kaptanı ve diğer gemi adamları arasmda; ilk önce donatana
yardım veya kurtarma yüzünden geminin uğradığı zararla işletme yüzünden yapılan fazla masraflar tazmin edildikten son
ra bakiyeden vapur donatanına üçte i k i , yelkenli donatanına ya
rısı, vapur kaptanı ve diğer gemi adamlarına altıda birer, yel
kenli kaptanı ve diğer gemi adamlarına dörtte birer verilmek
suretiyle pay edilir.
Kaptan müstesna olmak üzere gemi adamlarına düşen mik
tar, her birinin bilhassa maddi ve şahsi
hizmeti gözetilerek
aralarmda pay edilir. Pay yolculuk bitmeden gemi adamlarına
bildirilir ve her birinin paymı gösteren bir cetvele göre kaptan
tarafmdan yapılır.
Pay cetveline karşı cetvelin bildirilmesinden sonra ilk varılan
yerdeki mahkemeye veyahut da geminin bu yolculuktan bağ
lama limanına dönmesinden itibaren on gün içinde o yerdeki
mahkemeye itiraz olunabilir.
Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra pay cetveli aynen
veya lüzumunda değiştirilerek tasdik olunur. B u karar katidir.
Kararın bir sureti mahkemece gecikmeden donatana re'sen
tebliğ edilir.
B i r ve ikinci fıkralara aykırı mukaveleler hükümsüzdür.
Kurtarma veya yardım işlerinin bu maksada tahsis edilmiş
olan gemi veya römorkör tarafmdan yapılması halinde yuka
rıki hükümler tatbik olunmaz.
M A D D E 1231. — Kurtarmayı veya yardımı icabettiren kaza sırasmda insan kurtarmak için çalışmış olan kimse, gemiye
veya gemide bulunan şeyleri kurtarmış olanlara ait tazminat
tan hak ve nasfete uygun bir pay istiyebilir. Kurtarılan kim
seler kurtarma veya yardım ücreti ödemeye mecbur değildir.

3. Ücrete girmiv masraflar.
en

II - Mukavele
varsa.
i- Mukavelenin
değiştirilmesi veya iptali.

2. Ücretin indi
füme veya kal
dmlması.

C) Ücretin paylaşilması.
i. Gemi ve yükün kurtarılması
' halinde.

II - İnsan kurtaranlara tazminat.

SaİHfe: 15002

(Resmî Gazete)
D;

Befct» ve

9 TEMMUZ 1956

M A D D E 1232.
Yardım ve kurtarma masrafları ile ücrehapıs hakkı.
tinden dolayı alacaklının emniyet altma alman veya kurtarılan
I - Umumi olarak, şeyler üzerinde rehin hakkı ve emniyet altma alman şeyler
üzerinde teminat verilinceye kadar aym zamanda hapis hakkı
vardır.
Rehin hakkının kullanılmasında 1176 nci madde hükmü tat
bik olunur.
7/ - Kaptanın ve
M A D D E 1233. — Alacaklının alacağı tediye veya temin edildonatanm medikçe, kaptan, malları tamamen veya kısmen teslim edemesuliyett.
ederse alacaklının, teslim edilen şeylerden teslim zama
nmda elde edebileceği miktar nispetinde alacaklıya karşı
şahsan mesul olur.
Kaptanın hareket tarzını donatan emretmiş ise 973 ncü mad
denin 2 nci fıkrası hükümleri tatbik olunur.
III - Gönderilenin
M A D D E 1234. — Kurtarma veya yardım keyfiyeti kendihmesuliyeti. ğinden kurtarma ve yardım masraflarını ödemek için şahsi bir
borç doğurmaz.
Gönderilen malları teslim alırken onlardan kurtarma veya
yardım masrafı ödeneceğine vâkıf ise bu masraflar için mallar
teslim edilmiş olmasaydı bunların paraya çevrilmesi halinde
masraflar ne nispette ödenecek idiyse o nispette şahsan mesul
dür.
Teslim edilen mallarla birlikte başka şeyler de emniyet al
tma alınmış veya kurtarılmış olursa gönderilenin şahsi mesu
liyeti masrafların bütün şeyler arasında pay edilmesi halinde
teslim edilen mallara düşecek miktarı geçemez.
—

m

e

Z

)

Altıncı Fasıl
Gemi

alacaklıları ve yük alacaklıları

M A D D E 1235.
Aşağıdaki alacaklar sahiplerine «gemi ala
lısı hakkını ve- caklısı hakkı» verir :
ren alacaklar.
1. Gemi cebrî icra yolu ile satıldığı takdirde, geminin son
limana girmesinden itibaren yapılan ve cebrî icra masrafların
dan sayı İmi yan gemi ile teferruatının bekçilik ve muhafaza
masrafları;
2. Gemi Seyrüsefer ve Liman resimleri ve hususiyle şaman
dıra, fener, karantina ve liman paraları;
3. Gemi adamlarının hizmet ve iş mukavelelerinden doğan
alacakları;
4.
Kılavuz ücretleriyle kurtarma, yardım, fidye ve itiraz
ücret ve masrafları;
5. Geminin müşterek avarya garame borçları;
6. Deniz ödüncüne karşı kendilerine gemi rehnedilmiş olan
deniz ödüncü alacaklılarının alacakları ve geminin tamamına
veya bir kısmına sahibolsa bile kaptanın bu sıfatla ve gemi bağ
lama limam dışında bulunduğu sırada zaruret hallerinde 988
ve 1001 nci maddeler hükümleri gereğince yaptığı diğer kredi
muamelelerinden doğan alacaklar. Bağlama limam dışında bu
lunduğu sırada zaruret hallerinde ve ihtiyaçla mabdudolarak
geminin bakımı veya yolculuğun başarılması için bir kredi aç
maksızın, kaptana bu sıfatla verilmiş levazımdan veya yapıl
mış hizmetlerden doğan alacaklar da bu hükümdedir;
7. Taşıyan aym zamanda donatan olmasa bile, yük ile 1128
nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı bağajm teslim edilmeme
sinden veya hasara uğramasından doğan alacaklar ile yolcu
veya mal taşıma akitlerinin hiç veya gereği gibi yerine getiril
memiş olmasmdam doğan peşin ödenmiş navlunun geri alınması
dâhil diğer bütün alacaklar;
8. Kaptanm hususi bir vekâletle değil sırf kaptan sıfatiyle
haiz bulunduğu kanuni salâhiyetine (Madde 948, Fıkra 1, Bent
1) dayanarak yaptığı hukuki muamelelerden ve donatan tara-

A) Gemi alacak-

—
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frndan akdedilmiş olup ifası kaptana düşen bir mukavelenin
yerine getirilmemesinden yahut noksan veya fena ifasmdan
doğan (Madde 948, Fıkra 1 Bent 2) ve yukarıki bentlere girmiyen alacaklar-,
9. Geminin tamamma veya bir kısmına sahibolsa bile ge
mi adamlarından birinin kusurundan doğan (Madde 947, 948.
Fıkra 1, Bent 3) alacaklar;
10. İşçi Sigortaları Kurumunun iş hayatına ait sigorta ka
nunları hükmünce donatanlardan istiyebileceği bütün alacak
lar. Şu kadar k i ; Sigorta veya İ ş kanunları gereğince donatan
ların Sigorta Kurumuna karşı şahsan mesul tutulmasına ait
hükümler mahfuzdur.
M A D D E 1236. — Deniz ödüncündeki akdî rehin dışında gemi alacaklılarının gemi ve teferruatı üzerinde kanuni bir rehin
hakları vardır.
Rehin hakkı gemiye zilyed olan her üçüncü şahsa karşı ileri
sürülebilir.
Devlet, vilâyet, belediye ve diğer âmme hükmi şahıslarına
aidolup denizde kazanç elde etme maksadma tahsis edilmiyen
veya fiilen böyle bir maksat için kullanılmıyan gemiler üzerin
de kanuni rehin hakkı doğmaz. Şu kadar k i ; bu hükmi şahıslar
1235 nci maddedeki gemi alacaklılarına karşı; gemi ve tefer
ruatının alacaklara sebebolan yolculuk sonundaki değeri ile
aynı yolculukta kazanılan navlun tutarı, gemi alacaklıları ara
sında kanuni sıralarına göre paylaştırılmış olsaydı alacaklılara
düşecek miktar ne idiyse o nispette şahsan mesuldürler. 1252
ve 1253 ncü maddelerle 1255 nci maddenin 2 nci fıkrası ve 1256
nci madde hükmü burada da tatbik olunur.
M A D D E 1237. — Gemi alacaklılarından her birinin kanuni
rehin hakkı, alacağa sebebolan yolculuğun gayrisâfi navlunu
na da şâmildir.
M A D D E 1288. — B u fasıl hükümlerinin tatbikinde «yolcu
hık», geminin yeni baştan donatılmasını icabettiren veya yeni
bir çarter mukavelesiyle girişilen yahut da yük tamamen bo
şaltıldıktan sonra başlanan yolculuktur.
M A D D E 1239. — Muhtelif yolculuklar aym hizmet veya iş
mukavelesinin hükmü içinde yapılmış olduğu takdirde 1235 nci
maddenin 3 ncü bendinde yazılı gemi alacakhlarmm, daha son
raki bir yolculuktan doğan alacaklarından dolayı daha önceki
yolculuklarm navlunu üzerinde de kanuni rehin hakkı vardır.
M A D D E 1240.
Deniz ödüncü alacakhsınm 1159 ncu maddeye göre haiz olduğu rehin hakkma diğer gemi alacakhlarınm
kanuni rehin haklarına dair hükümler tatbik olunur.
Deniz ödüncü alacaklısının rehin haklanın şümulü 1160 nci
madde hükmü gereğince yapılmış olan deniz ödüncü mukavele
sine göre tâyin edilir.
M A D D E 1241. — Gemi alacakMarımn rehin hakkı, ana parayı, faizi, deniz ödüncü primini ve masrafları aym surette tenun eder.
M A D D E 1242. — Gemi alacaklıları, gemi ve navlun (deniz
serveti) üzerinden haklarım İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine
göre alırlar.
Şu kadar k i ;
1. İcra. ve İflâs Kanununun rehinle teinin edilmiş alacaklar
için ihtiyati haciz istenmiyeceğine dair olan hükmiyle rehin pa
raya çevrilmeden iflâs yoliyle takip yapılmasına engel olan hük
mü burada tatbik olunmaz.
2. Dâva veya takip donatana karşı olabileceği gibi, gemi
bağlama limamnda bulunsa bile, kaptana karşı da olabilir.
Kaptan aleyhine verilen hüküm veya kesinleşen takip dona
tana sâridir.
—

B) Kanuni re
Ain hakkı.
I-Mevzuu.
ı. Gemi ve
teferruatı.

2. Navlun.

3. Yolculuk.

4. Gemi adamlarmm rehin hakkı.

5. Denizödüncü

alacaklısının reXCVhakkı.

H - Temin edilen
alacak.
Ul - Behnin paraya çevrilmesi.
1. Umumi olarak.
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3. Mücerret gemi teferruatının veya gemi siciline kayıtlı
bulunmıyan gemilerin satışı ile navlun alacağmm devri hakkm
da icra ve İflâs Kanununun 112 _ 121 nci maddeleri hükümleri
tatbik olunur.
2. Donatanın
M A D D E 1243. — Donatanın, alacağm doğduğu sırada veya
şahsi mesuliyeti, daha sonra borçtan dolayı aym zamanda şahsan dahi mesul ol
ması, gemi alacaklılarının hakları üzerinde hiçbir tesir icra
etmez.
B u hüküm bilhassa gemi adamları nin hizmet ve iş mukave
lelerinden doğan alacaklarına tatbik olunur.
3. Donatma
M A D D E 1244. — Gemi bir donatma iştiraki tarafmdan işleiştiraki.
tildiği takdirde bir tek donatanın malı imiş gibi, gemi ve navlun
gemi alacaklılarına karşılık sayılır.
IV - Sukutu.
M A D D E 1245. — Gemi alacaklnarının gemi üzerindeki rehin
1. Geminin cebrî hakkı, geminin Türkiye içinde cebrî icra yolu ile satılması
veya zaruri halinden başka kaptanın 990 nci madde hükmü gereğince katî
satışı.
zaruret hallerinde kanuni salâhiyetlerine istinaden gemiyi sat
mış olmasiyle de kalkar. Satış bedeli, alıcı tarafından henüz öden
mediği veya kaptanın yahut acentenin elinde bulunduğu müd
detçe gemi alacaklıları için gemi yerine geçer.
Gemi ipoteği hakkındaki hususi hükümler mahfuz kalmak
üzere 1 nci fıkra hükümleri gemi üzerindeki diğer rehin hakla
rına da tatbik olunur.
2. İptal karan.
M A D D E 1246. — Gemi, 1245 nci maddede yazılı haller hari
cinde temlik edilirse, iktisabeden kimse, ilân yolu ile tebligat ya
pılarak belli olmıyan gemi alacaklıları m n rehin haklarının ip
taline karar verilmesini istiyebilir.
V - Dereceleri.
M A D D E 1247. — Geminin son limana girmesinden itibaren
i. Bekçilik ve yapılan bekçilik ve muhafaza masraflarının (Madde 1235,
muhafaza
bent 1); gemi bakımından gemi alacakhlarımn diğer bütün
masrafları.
alacaklarına karşı rüçhan hakkı vardır.
2. Muhtelif yolM A D D E 1248. — 1235 nci maddenin 2 ilâ 9 sayıh bentlerinculuklardan do- de yazılı alacaklardan, son yolculuğa (Madde 1238) ait alacak
lara alacaklar. lar, yolculuğun bitmesinden sonra doğan alacaklar da dâhil
olmak üzere daha önceki yolculuklara ait alacaklara karşı rüç
han hakkım haizdirler.
Son yolculuktan evvelki yolculuklardan doğan alacaklar ara
smda yeni yolculuktan doğmuş olanları eskilerine tercih olu
nur.
Muhtelif yolculuklar aym hizmet veya iş mukavelesi ge
reğince yapılmış oldukları takdirde, 1235 nci maddenin 3 sa
yıh bendinde yazılı gemi alacaklıları, daha sonraki bir yol
culuğa ait alacakları için haiz oldukları rüçhan hakkını, daha
önceki bir yolculuğa ait alacaklar için de haizdirler.
Deniz ödüncüne sebebolan yolculuk 1258 nci madde gere
ğince birden çok yolculuğu ihtiva ediyorsa, deniz ödüncü ala
cağı, bu yolculukların birincisi bittikten sonra başlanan yolcu
luklara aidolan alacaklardan sonra gelir.
3. Aynı yolcuM A D D E 1249. — A y m yolculuğa ait alacaklarla 1248 nci
luğa ait muhte- madde gereğince aym yolculuğa ait sayılan alacaklar aşağıdaki
Uf alacaklar. sıraya göre ödenir :
1. Gemi, Seyrüsefer ve Liman resimleri (Madde 1235,
Bent 2);
2. Gemi adamlanmn hizmet ve iş mukavelelerinden doğan
alacakları (Madde 1235, Bent 3);
3. Kılavuz ücretleriyle kurtarma, yardım, fidye ve itiraz
ücret ve masrafları (Madde 1235, Bent 4), geminin müşterek
avarya garame borçları (Madde 1235, Bent 5), zaruret halle
rinde kaptanın giriştiği deniz ödüncü muamelesinden ve diğer
kredi muamelelerinden doğan alacaklarla bu mahiyette sayılan
alacaklar (Madde 1235, Bent 6);
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4. Yük ve bagajın teslim edilmemesinden veya hasara uğ.ramasrndan doğan alacaklar ile yolcu veya mal taşıma akitleri
nin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemiş olmasmdan doğan
peşin ödenmiş navlunun geri alınması dâbil diğer bütün ala
caklar (Madde 1235, Bent 7);
5. 1235 nci maddenin 8 ve 9 sayılı bentlerinde yazılı ala
caklar.
M A D D E 1250. — Yukarıki maddenin 1, 2, 4 ve 5 nci bentle- 4. Yukarıki madrinde gösterilen alacaklardan aym bent içinde bulunanları aym dede yazılı alasıradadırlar.

caMar arasındaki

Aynı maddenin 3 ncü bendinde yazılı alacaklar arasmda sıra,
sıra.
doğuş tarihlerine göredir; aynı zamanda doğanların sırası bir
dir.
Kaptan aynı zaruret icabı olarak birden çok muamele (Mad
de 1235, Bent 6) yapmış olursa, bunlardan doğan alacaklar ay
nı zamnada doğmuş sayılır.
1249 ncu maddenin 3 ncü bendinde yazılı olanlardan daha
önce doğmuş olan alacakları ödemek için kaptan tarafmdan ya-»
pılan kredi muamelelerinden ve bilhassa deniz ödüncü mukave
lelerinden çıkan alacaklarla bu gibi önceki alacakları tanıma
veya tecdit yahut bunlarm vâdesini uzatma maksadiyle yine
kaptan tarafmdan yapılan mukavelelerden doğan alacaklar,
kredi muamelesi veya mukavele yolculuğa devam etmek için
zaruri bulunmuş olsa bile ancak önceki alacağm haiz olduğu
rüçhan hakkından istifade eder.
1235 nci maddenin 10 ncu bendinde yazılı alacaklar, doğuş
tarihlerine bakılmaksızın diğer bütün gemi alacaklarından son
ra gelir.
M A D D E 1251. — Gemi alacaklılarının navlun üzerindeki re- VI - Navlun üzehin hakkı (Mad. 1237), ancak navlun henüz ödenmediği veya rindeki rehin
kaptan yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe hüküm
hakkı.
ifade eder.
1247 ilâ 1250 nci maddeler hükümleri bu rehin hakkına da
tatbik olunur.
Navlun alacağmm devri halinde, gemi alacaklılarmm
rehin hakkı, navlun henüz ödenmediği veya parası kaptanm
yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe devralana karşı
da ileri sürülebilir.
M A D D E 1252. — Navlunu tahsil eden donatan, bu yüzden VII - Donatanın
rehin haklarını tamamen veya kısmen kaybetmiş olan gemi
mahdut şahsi
alacaklılarına karşı, tahsil ettiği nispette şahsan mesuldür; şu mesuliyeti.
kadar k i ; donatanın alacaklılardan her birine karşı olan bu mesu- i- Navlunun tahliyeti, tahsil olunan paranın kanuni sıra gereğince paylaşılması
sili halinde.
halinde her birine isabet edecek olan miktarı geçemez.
Donatanın kendi hesabma gemiye yüklettiği mallar için yük
leme yerinde ve yükleme zamanında ödenmesi mûtadolan nav
lun hakkmda da 1 nci fıkra hükmü tatbik olunur.
M A D D E 1253. — Donatan navlunu, navlun üzerinde rehin 2. Navlunun bâzı
hakkı olan gemi alacaklılarından birinin veya birkaçının alaca- alacaklılara tevzii
ğmı ödemek için kullandığı takdirde, rüçhan hakkı olan alacakhalinde.
lılara karşı, ancak onları bilerek mahrum ettiği* miktar nispe
tinde mesul olur.
M A D D E 1254. — Donatan 1245 ve 1246 nci maddelerde yazılı 3. Geminin cebrî
hallerde satış bedelini tahsil ederse cebrî icra veya zaruri satış
veya zaruri saneticesinde yahut ilân yoliyle davet sonunda verilen iptal kahalinde.
rarı sebebiyle rehin hakları düşmüş olan gemi alacaklılarına
karşı 1252 ve 1253 ncü maddelerde yazılı olduğu gibi şahsan me
sul olur.
M A D D E 1255. — Donatan; yalnız gemi ve navlun ile mesul 'i- Geminin yeni
olduğu bir gemi alacaklısının alacağım öğrendikten sonra ala- bir yolculuğa çıcaklmm menfaati iktizası olmadığı halde gemiyi yeni bir karılması halinde.
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deniz yolculuğuna (Madde 1238) gönderirse, bu alacak için
aynı zamanda, geminin yeni yolculuğun başındaki değerinin
gemi alacaklıları arasında kanuni sıralarma göre paylaştırıl
ması halinde bu, alacaklıya düşecek olan miktar nispetinde,
şahsan dahi mesul olur.
B u paylaşmada alacaklının alacağını tamamen elde edebi
leceği kabul olunur; şu kadar k i , donatan bunun aksini ispat
edebilir.
Donatanın,
üzerinde alacaklının rehin hakkı bulunan
navlunu tahsil etmiş olması yüzünden 1252 nci madde hükmü
gereğince doğan şahsi mesuliyeti mahfuzdu^.
5. Tazminat
M A D D E 1SS& ** Maştefİk avarya hallerinde feda edilen
halinde.
veya hasara u ğ n y a n şeyler için verilen tazminat, gemi alacaklüan için, tazminatın karşılık olduğu şeyler yerine geçer.
Geminin zıyaı veya hasarı yahut malın zıyaı veya hasarı
neticesi olarak navlunun eksilmesi halinde, hukuka aykırı ha
reketiyle bu zararlara sebebolan kimse tarafmdan donatana
* ödenecek tazminat da aynı hükme tâbidir.
Donatan tazminatı tahsil etmişse, tahsil ettiği miktar
nispetinde gemi alacakhlarma karşı 1252 ve 1253 ncü mad
delerde yazılı olduğu gibi şahsan mesul olur.
VIH - Gemi alaM A D D E 1257. — Gemi alacaklılarının rehin hakları, rehin
cakhianmn diğer veya ipotekle temin edilmiş veya edilmemiş olan diğer bütün
alacaklılara karşı alacaklara takaddüm eder.
rüçhan

hakkı.

C) Yük alacakM A D D E 1258, — Navlundan, deniz ödüncü paralarmdan,
hsı hakkmı veren müşterek avarya garame payından ve kurtarma veya yardım
alacaklar ve
ücret ve masraflarından dolayı (1077, 1159, 1204 ve 1232 nci
dereceleri.
maddeler gereğince) yükü takyideden rehin haklarmdan nav

luna aidolanm derecesi, bütün diğerlerininkinden sonra gelir.
B u sonunculardan yeni doğanı daha önce doğana takaddüm
eder; aynı zamanda doğanların sırası ise birdir. Kaptanın ay
nı zaruret icabiyle yapmış olduğu muamelelerden doğan ala
caklar, aynı zamanda doğmuş sayılır.
Müşterek avarya haliyle hukuka aykırı hareketlerden do
ğan zıya ve hasar hallerinde 1256, kaptan tarafmdan bir ziyam
önüne geçilmesi veya azaltılması için 995 nci maddenin üçün
cü fıkrasına göre yapılan satış halinde 1245 ve hesabına satış ya
pılmış olan kimse satış bedelini almışsa 1254 ncü maddeler hü
kümleri tatbik olunur.
Yedinci Fasıl

Müruruzaman
M A D D E 1259. — B u kanunun 1235 nci maddesinin 1 ilâ 9 ncu
bentlerinde yazılı alacaklar bir yılda müruruzamana uğrar.
Bununla beraber :
1. Ümit veya Horn burunlarının ötesinde hizmetlerinden
çıkarılmış gemi adamlarının hizmet ve iş mukavelelerinden do
ğan alacakları;
2. Çatmadan yahut 1220 nci maddeye giren bir hâdiseden
doğan tazminat alacaklariyle kurtarma veya yardım ücreti ala
cakları;
için müruruzaman i k i yıldır.
II-Şahsi alacakM A D D E 1260.
Yukarıki maddede yazılı müruruzaman,
lar hakkında.
alacaklının donatan veya gemi adamlarından birine karşı şahsi
talep haklanna da şâmildir.
1067 nci madde hükmü mahfuzdur.
IH - Başlangıç.
MADT)E 1261. — Gemi alacakları hakkındaki müruruza
man, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye baş
lar. Ancak :

D)

Müruruzaman.

I-Müddeti.

—
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1. 1235 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı gemi adamları
nın alacakları hakkmda hizmet veya iş münasebetinin bittiği
tarihten;
2. 1235 nci maddenin 5 nci bendinde yazılı gemiye düşen
dispeç raporiyle tesbit edilmiş bulunan müşterek avarya gara
me paylarından doğan alacaklar hakkmda dispeç raporunun
tasdikine ait kararın kesinleşmesinden, ilgililer tarafından dis
peç yapmaya mecbur tutulması için kaptan veya donatana kar
şı açılacak dâvalar veya 1209 ncu maddenin ikinci fıkasmdaki
salâhiyetin kullanılması hakkında, müşterek avarya hareke
tinden sonra geminin 1207 nci madde hükmünce dispeçin yapıl
ması lâzımgelen yere vardığı tarihten;
3. 1235 nci maddenin 7 ve 9 ncu bentlerinde yazılı malların
veya bagajın hasarlanmasmdan veya geç teslim edilmesinden
doğan alacaklar hakkmda malların teslimi tarihinden, malla
rın teslim edilmemesinden doğan alacaklar hakkmda onların
teslim edilmiş olmaları gereken tarihten;
4. Gemi adamlarından birinin kusurundan doğup 1235 nci
maddenin 9 ncu bendinde yazılı ve fakat bu maddenin 2 nci
bendine girmiyen alacaklar hakkında ilgilinin zararı öğrendi
ği tarihten, gemilerin çatmasından yahut 1220 nci maddeye
giren bir hâdiseden doğan tazminat alacakları hakkında ise hâ
disenin meydana geldiği tarihten;
5. Kurtarma ve yardım masraf ve ücretlerinden doğan
alacaklar hakkmda, kurtarma ve yardım işinin bittiği tarihten;
itibaren işlemiye başlar.
Gemi adamlarının avans veya taksit ödenmesini isteme hak
ları birinci bentte bildirilen müruruzaman başlangıcım değiştir
mez.
M A D D E 1262. — Donatlarm 1218 nci maddenin 2 nci fıkrasma göre aralarında haiz oldukları rücu hakları, bir yılda müruruzamana uğrar. Müruruzaman rücu hakkına sebebolan öde
menin yapıldığı günün geçmesiyle başlar.
Deniz ödüncü paraları ve müşterek avarya garame payından
dolayı malları takyideden alacaklarla bu paralar ve garame
paylarının meydana getirdikleri şahsi talep haklan da bir ydda müruruzamana uğrar.
Müruruzaman; deniz ödüncü paraları bakımından muaccel
oldukları tarihten, müşterek avarya garame payları bakımın
dan ise dispeç raporuna ait kararın kesinleşmesinden başlar.
Kurtarma ve yardım ücret ve masraflarından dolayı malla
rı takyideden alacaklarla bu masraflardan doğan şahsi talep
hakları, i k i ydda müruruzamana uğrar. Müruruzaman kurtarma
veya yardım işinin bittiği gün başlar.
Denizde yolcu ve yük taşıma akitlerinden veya konişmentodan taşıyan lehine doğan masraflarm tazmini ve navlun dâ
hil olmak üzere bütün alacaklar bir yılda müruruzamana uğ
rar.

Sabaha 15007

IV - Busun
haller.

BEŞÎNCÎ KİTAP
Sigorta hukuku
Birinci Fasıl

Umumi hükümler
M A D D E 1263. — Sigorta bir akittir k i bununla sigortacı
bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir
bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun)
meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya
birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatların
da meydana gelen belli birtakım hâdiseler
dolayısiyle bir
para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır.

A) Sigorta mukavelesi.
/ - Tarifi.

S A i f c i 1S008

YK«mt f W , T

9

TEMMUZ 1956

Ruhsatname almamış olan bir şahıs ile, onun ruhsatname
almamış olduğunu bilerek yapılan sigorta sözleşmesi hakkın
da Borçlar Kanununun kumar ve bahis hakkındaki 504 ve 505
nci maddeleri tatbik olunur. Şu kadar ki,- Türkiye
dışındaki
sigortacılarla yapılmış bulunan sigorta akitleri bu hükümden
müstesnadır.
Birçok şahısların birleşerek içlerinden her hangi birinin
duçar olacağı her nevi tehlikeden (rizikodan) doğan zararları
tazmin etmeyi taahhüdetmelerine «Karşılıklı sigorta» denir.
7/ - Tatbik olunaM A D D E 1264. — B u kitapta hüküm bulunmadıkça sigorta
cak hükümler ve mukavelesi hakkmda Borçlar Kanunu hükümleri tatbik oluâmir hükümler.

nur.

1269,1274,1277,1279,1286,1321,1333,1339,1341,1344 ve 1346
nci maddelerle 1304 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine ay
kırı olan mukaveleler batıldır.
1270 nei maddenin 2 nci fıkrası, 1273, 1275 nci maddelerle
1278 nci maddenin ikinci cümlesi, 1283,1284,1285,1289 ncu mad
delerle 1292 nci maddenin son fıkrası, 1301 nci madde ile 1312 nci
maddenin 2 nci fıkrası, 1315, (Son fıkrası hariç) 1332 nci madde
lerle 1345 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1350 nci maddenin 2 nci
fıkrası, 1361,1362 nci maddelerle 1365 nci maddenin 2 nci fıkrası,
1366 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1367,1368,1369,1395,1396,1397,
1399,1400,1401,1404,1405, 1406,1420 -1430 ve 1453 ilâ 1459 ncu
maddeler hükümlerine aykırı olan mukavele şartlan hüküm
süzdür.
1265, 1266, 1280 nci maddelerle 1281 nci maddenin son fıkrası,
1287 nci madde, 1288 nci maddenin ikinci fıkrası, 1290,1291,1292
nci maddenin birinci fıkrası, 1293, 1295 nci maddelerle 1297 nci
maddenin 1 nci fıkrası, 1298, 1299, 1300, 1302, 1306, 1314, 1317,
1318, 1324 ilâ 1329, 1331 nci maddelerle 1332 nci maddenin son
fıkrası, 1334 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkralan, 1336 nci madde
nin ikinci fıkrası, 1338 nci maddenin 1 nci cümlesi hükümleriyle
1371 nci maddenin 3 ncü fıkrası, 1441 nci maddenin birinci fık
rası hükmü, sigorta ettiren kimsenin zararına olarak mukave
le ile değiştirilemez. Değiştirilirse kanun hükümleri re'sen tat
bik olunur.
Diğer kanunlardaki sigortalara mütaallik âmir hükümler mah
fuzdur.
B) Sigorta poliM A D D E 1265. — Sigortacı sigorta ettirene sigorta mukaveçesi ve muvakkat lesi gereğince her i k i tarafın haiz olduğu hak ve borçları gösilmühaber.
teren ve kendi tarafmdan imza edilen bir sigorta poliçesi ve7 - Umumi olarak, ya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmühaberini
ekleriyle beraber vermeye mecburdur.- Sigortacı istediği tak
dirde, sigortalı "dahi poliçe veya ilmühaberin ve eklerinin bir
örneğini imzahyarak sigortacıya vermekle mükelleftir.
Poliçe ve ilmühaber sigorta ettirenin talebi üzerine nama,
emre yahut hâmile yazılı olarak tanzim olunabilir.
77 - Muhtevası.
M A D D E 1266. — Poliçe ve ilmühaberin aşağıda yazılı hususl a n ihtiva etmesi lâzımdır :
1. Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan fay
dalanan kimsenin ad ve soyadı veya ticaret unvanı ve ikamet
gâhlara;
2. Sigortanın mevzuu;
3. Sigortacının üstüne aldığı rizikolarla bunların başlıyacağı
ve son bulacağı an;
4. Sigorta bedeli;
5. Primin tutarı ile ödeme zamanı ve yeri;
6. Sigortacının üstüne aldığı rizikolarm hakiki mahiyetlerini
tamamen tâyine yanyacak bütün haller;
7. Tanzim tarihi.
Sigorta poliçesi birinci fıkrada yazılı hususlardan başka
îktisat ve Ticaret Vekâletince tasdik edilmiş ve zahmetsizce
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okunabilecek bir tarzda basılmış olan sigorta • umumi şartları
nı; muvakkat sigorta ilmühaberi ise, zikri geçen umumi şart
lara atfı ihtiva eder. B u fıkradaki tasdika ve baskıya aidolan
şartlarm yerine getirilmemiş olması halinde dahi umumi şart
name hükümlerinden sigorta ettirenin zararına olanlar yerine
kanun hükümleri tatbik olunur.
M A D D E 1267. — Sigorta mukavelesi doğrudan doğruya si- IH-Poliçeyi vergorta ettiren kimse veya onun temsilcisi veya vekili ile yapılmükellefiyeti.
mışsa mukavele tarihinden yirmi dört saat içinde ve mukavele
bir tellâl vasıtasiyle yapılmış ise en geç on gün içinde sigorta
cı poliçeyi sigorta ettiren kimseye vermeye mecburdur. A k s i
takdirde sigorta ettiren kimse sigortacı ile sigortaya aracılık
yapan tellâldan tazminat istiyebilir.
M A D D E 1268. — Sebepsiz yere ödenmiş bulunan primin ve- C) Müruruzaman.
ya sigorta bedelinin geri alınması alacakları dâhil, sigorta
mukavelesinden doğan bütün mutalebeler, i k i yılda müruru
zamana uğrar.
m e

İkinci Fasıl

Mal sigortası
BİRİNCİ K I S I M
Umumi hükümler
M A D D E 1269. — B i r malı muayyen rizikolara karşı temin
etmekte para ile ölçülebilecek bir menfaati olan malik, malikin
âdi veya rehinli alacaklısı, malın muhafazasmdan dolayı malikine karşı mesul olan acente, kiracı, komüsyoncu ve diğer kim
seler, malın muhafazasında hakikaten menfaatli olan kimseler
yahut bunlarm kanuni temsilcileri, bu menfaati sigorta ettire
bilirler.
M A D D E 1270. — B i r kimse diğer bir kimsenin nam ve hesabma dahi sigorta akdedebilir; şu kadar k i , o kimse, nam ve
hesabma hareket ettiği kimseyi temsile salahiyetli değüse sigorta priminden dolayı bizzat mesul olur.
Nam ve hesabma sigorta mukavelesi yapılan kimse rizikonun gerçekleşmesinden önce veya sonra icazet verirse sigorta
dan faydalanır.
Diğer bir kimsenin nam ve hesabına yapıldığı, mukavele
şartlarından anlaşılmıyan bir sigorta mukavelesi bunu yapmış
olan kimsenin nam ve hesabma yapdmış saydır.
M A D D E 1271. — Vekâleten akdolunan sigorta, müvekkil taratlın] an kabul olunduğu takdirde vekil vekâlete uygun olarak hareket etmiş sayılır. Sigorta şartlarma dair müvekkil talimat vermemiş ise vekil, vekâleten sigorta ettireceği yerdeki
mûtat şartlar dairesinde sigortayı akdetmeye mecburdur.
M A D D E 1272. — B i r alacaklı alacağını, borçlunun aczi rizikoşuna karşı sigorta ettirebilir. B u takdirde aksine mukavele
yoksa sigortacı, ilk önce borçlunun mallarına müracaatla bunları sattırarak alacağım tahsil etmesini sigorta ettiren alacakhdan istiyebilir.
M A D D E 1273. — Menkul ve gayrimenkul mallarla gemiler
üzerine haciz koyduran veya bunları rehin alan yahut bunlar
üzerinde hapis hakkı veya buna benzer imtiyazlı bir hakkı haiz
olan alacaklılar mezkûr şeyleri sigorta ettirmişler ise, hasar vukuu halinde ödenmesi gereken tazminat ancak mezkûr alacak
lılara nazaran alacaklarının taallûk eylediği sigortalı şeyler ye
rine geçmiş sayılırlar.
M A D D E 1274. — Sigorta olunan şeye hakkı taallûk eden
alacaklılarm imtiyaz dereceleri birbirinden farklı ise bu şeyin
değeri imtiyaz derecesi sonradan gelen alacaklının alacağmı ifaya kâfi olmadığı nispette bu alacaklı o şeyi sigorta ettiremez.

A) Sigorta edilen menfaat.
I - Menfaat sahibi.

H - Diğer bir kimtenin nam ve hesaoma yapılan
sigorta.
ı. Umumi olarak.

2. Vekil üe mu
vckkü arasındaki
münasebet.

m - AlacakUnm
menfaati.
1- Acze karsı
sigorta.
* Ayni bir haktemin edilen
alacak sahibi.
a) Halefiyet.

o) Teminatın kâ/*' olmaması,
halinde.
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IV - Müşterek

M A D D E 1275. — B i r malın veya o mala mütaallik bir lıakk m yalnız bir kısmında menfaat sahibi olan kimse kendisine
sigortası.
aidolan kısmından fazlasını da sigorta ettirmişse sigortanın bu
fazlaya ait kısmı onda ilgisi olanlar hesabma yapılmış sayılır.
V - Mükerrer sigor- M A D D E 1276. — Mükerrer sigorta (reassürans) inhisarı
ta (Reassürans). hakkındaki hükümler mahfuz kalmak üzere sigortacı, sigorta et
tiği menfaati dilediği şartlarla tekrar sigorta ettirebileceği gi
bi sigorta ettiren kimse dahi sigorta primini sigorta ettirebilir.
Mükerrer sigorta, sigortacının sigorta ettirene karşı olan
borçlarını ıskat etmez ve sigorta ettiren kimseye, mükerrer si
gortayı yapan sigortacıya karşı doğrudan doğruya dâva hakkı
vermez.
B) Riziko.
M A D D E 1277. — Sigortadan faydalanan veya sigorta, ettiI-Meşru olması, ren kimsenin kanunla yasak edilmiş ve ahlâka (âdaba) aykırı
1. Caiz olmıyan olan fiilinden doğabilecek bir zarara karşı sigorta yapılamaz.
menfaatlerin

sigorta.

2. Sigorta ettiM A D D E 1278 — Mukavelede aksine hüküm olmadıkça sigorrenle sigortadan tacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin yahut
faydalanan kim- fiillerinden hukukan mesul bulundukları kimselerin kusurlarmsenin kusuru. dan doğan hasarları tazmin ile mükelleftir. Fakat hiçbir halde
sigortacı sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin
kasamdan veya aksi mukavelede yazılı değilse sigorta edilen
malın ayıbından doğan hasarları tazmine mecbur olmaz.
v

II- Rizikonun
M A D D E 1279. — Mukavelenin yapıldığı sırada sigorta etgerçekleşmiş
tiren veya sigortadan faydalanan kimse, rizikonun gerçekleşölması.
miş olduğunu yahut sigortacı rizikonun gerçekleşmesi imkânı
1. Mukavelenin kalmadığını bilmekte iseler sigorta mukavelesi hükümsüzdür;
yapıldığı sırada, şu kadar k i , birinci halde sigortacı sigorta primini istiyebilir. ~
2. Sigortacının
M A D D E 1280. — Sigortacının mesuliyeti başlamazdan önce
mesuliyeti başla- sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin fiil ve te
madan önce.
siri olmaksızın rizikonun gerçekleşmesine imkân kalmazsa si
gortacı prime hak kazanmaz.
III- Vüsatye
M A D D E 1281. — Sigortacı, harb ve isyandan başka bir seşümulü.
beple mallara arız olan telef ve tagayyür gibi bütün hasarlardan
1. Umumiyet mesul olur.
esası.
Sigortacının, 1 nci fıkra gereğince mesul olduğu zirikolardan biri sigorta poliçesinin hükmünden istisna edilmişse vâki
hasarın istisna edilen rizikolardan doğduğunun ispatı sigorta
cıya aittir.
2. Müddet.
M A D D E 1282. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigortacı,
primin ödendiği tarihten itibaren gerçekleşen rizikolardan mes
uldür. Sigortanın devam müddeti mukavelede yazılı değilse
tarafların müşterek maksadiyle mahallî teamül ve sair haller
göz önünde tutularak mahkemece tâyin olunur.
C) Tazminat
M A D D E 1283. — Sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan
esası.
faydalanan kimsenin ancak hakikaten uğradığı zararı tazmine
I-Aşkm sigorta, mecburdur. Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini
ı. Umumi olarak, aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı bâtıldır. B u sebeple si
gorta bedeli indirilir, sigorta priminin dahi ona tekabül eden
kısmı indirilir ve primin fazla tahsil edilen kısmı geriverilir;
şu kadar k i , menfaat değeri taraflarm rey birliği ile seçtikleri
bilir kişiler tarafından Önceden takdir ve tahmin edilmiş ve ta
raflarca kabul olunmuşsa sigortacı bu değere itiraz edemez.
2. Umulan kârın
M A D D E 1284. — B i r maldan elde edilmesi umulan kârm
sigorta ettirilmesi mâkul haddi aşan kısmı, sigorta edilemez.
halinde.

II - Birden çok
M A D D E 1285. — B i r menfaat birden çok sigortacı tarafınsigorta.
dan aym zamanda ve aynı rizikolara karşı sigorta olunduğu
ı. Müşterek
takdirde yapılan mütaaddit sigorta mukavelelerinin heyeti
sigorta.
umumiyesi ancak sigorta olunan menfaatin değerine kadar mu-
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teber tutulur. B u takdirde sigortacılardan her biri sigorta be
dellerinin toplamına nazaran sigorta ettiği bedel nispetinde
mesul olur.
Mukavelelere göre mütaaddit sigortacılar mütesei silen mes
ul oldukları takdirde sigorta ettiren kimse, uğradığı zarardan
fazla bir para istiyemiyeceği gibi sigortacılardan her biri yal
nız kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduğu bedele
kadar mesul olur. B u halde ödemede bulunan sigortacının di
ğer sigortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı, sigortacıların
sigortalıya mukavelelere göre ödemeye mecbur oldukları be
deller nispetindedir.
M A D D E 1286. — Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat sonradan aynı kimse tarafından aynı rizikolara karşı si
gorta ettirilemez; sigorta ettirilmişse ancak aşağıdaki hallerde
ve şartlarla muteber sayılır :
1. Sonraki ve önceki sigortacılar muvafakat ederlerse;
B u takdirde sigorta mukaveleleri aynı zamanda yapılmış
sayılarak hasar vukuunda sigorta bedeli 1285 nci maddede gös
terilen nispette sigortacılar tarafından ödenir;
2. Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doğan haklarını
ikinci sigortacıya devir veya o haklardan feragat etmiş ise;
B u takdirde devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine ya
zılması lâzımdır; yazılmazsa ikinci sigorta mukavelesi hüküm
süz sayılır;
3. Sonraki sigortacının ancak önceki sigortacının ödeme
diği tazminattan dolayı mesuliyeti şart kılınmış ise; bu halde
önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine ya
zılması lâzımdır; yazılmazsa ikinci sigorta mukavelesi hüküm
süz sayılır.
M A D D E 1287.
Sigorta olunan menfaatin değerinin tamamı önceki mukavele ile temin edilmemi şse bu menfaat, geri kalan
değerine kadar, bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir.
Bu takdirde o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar de
ğer bakiyesinden dolayı mukavelelerinin tarihleri sırasiyle
mesul olurlar. Aynı günde yapılmış olan mukaveleler aynı an
da yapılmış sayılır.
M A D D E 1288.
Sigorta bedeli, sigorta değerinden aşağı
olduğu takdirde ve sigorta jedilmiş menfaatin bir kısmının halele uğraması halinde sigortacı aksine mukavele bulunmadıkça
sigorta bedelinin sigorta değerine olan nispeti neden ibaretse
zararın o kadarından mesul olur.
Sigortacının sigorta bedelini aşmıyan zararın tamamından
mesul tutulacağı şeklinde sigorta mukavelesinin değiştirilme
sini sigorta ettirenin rizikonun gerçekleşmesinden önce iste
mesi halinde, bu isteğin noter protestosu ile sigortacıya bildi
rildiği günden sonra gelen günden itibaren akit hükümleri,
kendiliğinden, sigortacının sigorta bedelini aşmıyan zararın ta
mamından mesul bulunduğu şeklinde değiştirilmiş olur. Si
gortalı, tarifede derpiş edilen prim farkını esas primin ödenme
sine ait hükümler uyarınca öder.
M A D D E 1289. — Sigortacı sigorta olunan menfaatin konusu olan malın değerini tahkik için o malı dilediği zaman muayene edebilir.
M A D D E 1290. — Sigorta ettiren kimse, sigortacının mukavele yapılırken hakiki vaziyetleri bildiği takdirde mukaveleyi
yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını mucibolacak
bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur. Sigorta
ettiren kimse sorulduğu halde susmuş veya noksan yahut hakikata muhalif beyanlarda bulunmuş ise hakikata vâkıf olmıyan sigortacı mukaveleden cayabilir; şu kadar k i , sigortacı haki katı öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde cayma hakkını
—

—
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kunanmamış ise bu hak düşer. Sigorta ettiren kimsenin kötü
niyeti anlaşıldığı takdirde sigortacı prime hak kazanır.
Sigorta mukavelesinin yapılması sırasmda sigorta ettirene
doldurması teklif olunan listede yazılı sorular dışında hiçbir
mesuliyet teveccüh etmez.
2. Sigorta müdM A D D E 1291; — Sigorta ettiren kimse sigortacının muvaf adeti içinde.
kati olmaksızın sigortalı malın yerini veya mukavele zamanın
daki halini değiştirdiği takdirde bu değişiklik, mukavelenin
yapıldığı anda mevcudolduğu halde sigortacının sigorta muka
velesini yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını mu
cip bir mahiyette ise, sigortacı mukaveleyi feshedebilir.
Birinci fıkrada yazılı değişikliği yapan kimse keyfiyeti se
kiz gün zarfmda sigortacıya bildirmişse sigortacı ihbar tari
hinden itibaren sekiz gün içinde fesih hakkım kullanmadığı
takdirde sigortanın hükmü devam eder.
Sigorta ettiren kimse değişiklik keyfiyetini sigortacıya ih
bar etmediği halde dahi sigortacı vâki değişikliği öğrendikten
sonra sekiz gün içinde feshetmez veya sigorta primini tahsil
etmek gibi sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren
bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.
3. Rizikonun gerM A D D E 1292. — Sigorta ettiren kimse sigortanın taallûk
çekleşmesi halinde, ettiği rizikonun gerçekleştiğini haber aldığı tarihten itibaren
beş gün içinde sigortacıya haber vermeye mecburdur. B u müd
det, üçüncü şahsm sigortalıya karşı dâva açması halinde si
gortacıyı sigortalının müdafaasına yardım etmeye mecbur tu
tan mesuliyet sigortalarında sigortalının tebligat üzerine dâ
vayı öğrendiği, sigortalmm üçüncü kişiye vereceği tazminatın
sigortacı tarafmdan ödenmesine ait mesuliyet sigortalarında
ise hakkındaki mahkeme kararının kesinleştiğini sigortalmm
öğrendiği veya dâva olmaksızın yahut dâva neticesi beklenmek
sizin üçüncü şahsa sigortalmm para ödemiş olması halinde pa
rayı ödemiş olduğu tarihten başlar.
Birden çok sigortalarda, sigorta ettiren kimse birinci fık
rada muayyen müddet içinde sigortacılardan her birine gerek
hasar keyfiyetini ve gerekse aynı menfaat hakkmda yaptığı si
gorta mukavelelerini bildirmeye mecburdur.
Sigorta ettiren kimse kasten yukarıki fıkralar gereğince
ihbarda bulunmamış ise sigorta haklarım zayi eder. Sigorta et
tiren kimsenin kusuru halinde, kusurun ağırlığına göre sigor
tacı mn Ödemekle mükellef olduğu bedel indirilebilir.
II- Koruma tedM A D D E 1293. — Sigorta ettiren kimse zararı önlemeye,
birleri.
azal* maya ve hafifletmeye yarayacak tedbirleri almakla mükel
leftir. Alman tedbirlerden doğan masraflar bu tedbirler fay
dasız kalmış olsa bile sigortacı tarafmdan ödenmek lâzımdır;
şu kadar k i , sigorta, menfaat değerinin tamamma taallûk et
miyorsa vâki masraflar ancak sigorta bedelinin menfaat değe
rinin tamamma olan nispetine göre ödenir.
1292 nci maddenin son fıkrası hükmü burada da tatbik olu
nur.
III - Prim ödeme
M A D D E 1294. — Sigorta ettiren kimse, primlerin en yükborcu.
k haddinin tâyinine ait hususi hükümler mahfuz kalmak üze1. Umumi olarak, re, mukavele ile kararlaştırılmış olan primi ödemekle mükel
leftir. Sigorta primi mukavelede gösterilmemişse ilgili vekâ
letçe tasdik edilmiş olan tarifeler gereğince tâyin olunur.
Sigorta primi para olarak ödenir.
Primin aylık veya yıllık olarak taksitle ödenmesi kararlaştıralabilir. Böyle bir mukavele yoksa sigorta priminin toptan
ödenmesi lâzımdır.
2. ödeme
M A D D E 1295. — Aksine mukavele yoksa sigorta priminin
zamanı,
tamamının, taksitle tediyesi kararlaştırılmışa ilk taksitin,
akit yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi
lâzımdır.
s e
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Sigortacıma mesuliyeti primin veya ilk taksitin Ödendiği
tarihten başlar.
Ş u kadar k i , kara ve denizde mal taşıma işlerine ait sigor
talarda sigortacmm mesuliyeti, akdin yapıldığı andan itibaren
başlıyacağı gibi sigorta primi de henüz poliçe tanzim edilme
miş olsa bile o anda muaccel olur.
Sigortacmm mesuliyeti başlamazdan önce sigorta ettiren
sigortacıya kararlaştırılmış olan primin yarısını ödiyerek mu
kaveleden kısmen veya tamamen cayabilir.
M A D D E 1296. — Sigorta prirni sigorta ettirenin ikametgâhmda ödenir. Sigorta priminin, sigortacmm veya acentesinin
ikametgâhında ödeneceğine dair poliçede bir şart varsa bu şarta
riayet olunur; şu kadar ki, şarta rağmen sigorta primi fiilen
sigorta ettirenin ikametgâhında ödenegelmekte ise şart yok sa
yılır.
M A D D E 1297. — Sigorta ettiren kimse, sigorta primini
1295 nci madde gereğince vermemiş veya prim tecil edilmiş ya
hut taksitlere bağlanmış olduğu halde işbu primi veya her han
gi bir taksiti vâdenin bitiminde ödememiş ise, sigortacı, ken
disinin veya sigortada âkıd sıfatiyle hareket eden vekilinin ya
zı ile sigortacıya bildirilmiş son ikametgâh veya meskenine res
mî bir ihtarname veya taahhütlü mektup göndererek bir ay
içinde mezkûr ücret veya taksiti ödemez ise sigortanın feshe
dilmiş olacağmı ihtar eder. B u müddetin bitiminde borç öden
memiş ise mukavele feshedilmiş olur.
ödenmiyen sigorta primlerinin i k i yıllık tutarı sigortalı
maldan mümtazen tahsil olunur. B u alacak diğey rüçhanlı ala
cakların hepsine takaddüm eder.
Yazı ile bildirilmiş son ikametgâh veya meskeninden mu
hatabın ayrılmış olduğu tebliğ mazbatasından^anlaşıldığı tak
dirde noterce usulün, muhatabın ikametgâhını mahkemenin kâ
za dairesi dışma götürmüş ve yeni ikametgâhıma öğremlememiş olması halindeki hükümlerine göre tebligat yapılır.
M A D D E 1298. — Birden çok yıllar için yapılan sigorta mukavelelerindeki sigorta priminin tâyininde rizikoyu ağırlaştırmiş olan hususi sebepler göz önünde tutulmuş ise, bu sebepler sonradan ortadan kalktığı takdirde, sigorta ettiren kimse
gelecek yıllara ait primlerin indirilmesini istiyebilir.
Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi halin
de, kanunda başkaca hüküm bulunmadıkça sona erme günün
den sonraki zamana aidolan prim onu ödemiş olana geriverilir.
M A D D E 1299. — Sigorta bedelini ödeme borcu, karada ve
iç sularda taşıma rizikolarına ait sigortalar dâhil, bütün mal
sigortalarında, rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya ihbar borcunun 1292 nci madde hükmünce doğduğu tarihte muaccel olur.
Tazmini lâzımgelen sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin rizikonun gerçekleştiği zamandaki değerine göre tesbit olunur. B u değer sigorta bedelini aşarsa sigorta olunan mal tamamen telef olduğu takdirde sigorta bedelinin ödenmesi lâzımdır.
Kısmen telef halinde tazminat miktarı, aksine mukavele
yoksa, sigorta bedelinin mamı değerinin tamamına olan nispeti
ne göre tâyin olunur.
M A D D E 1300. — Sigorta edilen malın değeri poliçede gösterilmemiş ise sigorta ettiren kimse, bu malın rizikonun ger
çekleştiği andaki değerini ispata mecburdur.
Sigorta edilen malın değerinin poliçede gösterilenden az ol
duğunu iddia eden sigortacı, bunu ispata mecburdur; 1283 ncü
madde hükmü mahfuzdur.
Değer hakkında taraflar her türlü delil gösterebilecekleri
gibi mahkeme dahi toplanmış delillerle edindiği kanaatini kuv
vetlendirmek için taraflardan birisine re'sen yemin ettirebilir.
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II - Halefiyet.

M A D D E 1301. — Sigortacı sigorta bedelini ödedikten son
ra hukukan sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta etti
ren kimsenin vâki zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dâva
hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya
intikal eder.
Sigorta ettiren kimse, 1 nci fıkra gereğince sigortacıya in1 kal eden haklarını ihlâl edecek bir hal ve harekette bulunur
sa sigortacıya karşı mesul olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin
etmiş ise sigorta ettiren kimse kalan kısmmdan dolayı üçüncü
şahıslara karşı haiz olduğu müracaat hakkmı muhafaza eder.
F) Acze düşme
M A D D E 1302. — Sigorta akdi sona ermezden önce sigortacı
hali..
veya sigorta primi henüz ödenmediği takdirde sigorta ettiren
kimse, Borçlar Kanununun 82 nci maddesinde yazılı hale dü
şerse diğer taraf taahhüdü yerine getirileceğine dair teminat
talep ve bu tarihten üç gün içinde teminat verilmemiş ise si
gorta mukavelesini feshedebilir.
Gj Sigortalı maM A D D E 1303. — Mukavele müddeti içinde sigorta edilen
hn sahibinin malın sahibi her hangi bir surette değişmişse, mukavelede akdeğişmesi.
sine hüküm olmadıkça sigortadan doğan hak ve borçlar o ma
lın rizikosu kendisine aidolduğu tarihten itibaren yeni sahibi
ne intikal eder.
Sigortacı sigorta priminden dolayı evvelki malike müra
caat edebilir.
İKİNCİ

KISIM

Yangm sigortası
A) Rizikonun
M A D D E 1304. — Sigortacı sigorta edilen menkul ve gayrişümulü.
menkul mallara yangın sebebiyle arız olan bütün hasarları tazI - Umumi olarak, min ile mükelleftir.

Sigortacı, sigorta ettiren kimsenin kasten çıkarmış olduğu
veya kasten çıkarılmasında her hangi bir şekilde suç ortaklığı
etmiş bulunduğu bir yangından doğan zararları tazmin etmez.
II-Hususi haller.
M A D D E 1305. — Aşağıda gösterilen hasarlar aksine muka
vele olmadığı halde yangmdan doğan zararlar hükmündedir :
1. Yangım durdurmak veya söndürmek için kullanılan
her nevi vasıtalardan yahut hararet veya duman veya buhar
dan veya sigorta ettirilen eşyanm kurtarılması için alman baş
ka yere taşınması gibi tedbirlerden veya eşyanm kaybolmasın
dan yahut yangının genişlemesine mâni olmak maksadiyle si
gorta ettirilen binanın ilgili memurun emriyle tamamen veya
kısmen yıktırılmasmdan doğan hasar ve masraflar;
2. Sigorta edilen binanın ayıbı, sigorta ettiren kimsenin ma
lûmu olmadığı surette bu ayıptan ileri gelen hasarlar;
3. Yangm vukuuna sebebiyet vermemiş olsa bile ateşten,
yıldırımdan, infilâktan veya buna benzer olaylardan ileri gelen
hasarlar.
B) Poliçe.
M A D D E 1306. — Menkul ve gayrimenkul malların yangına
karşı sigortasma dair poliçeye 1266 nci maddede yazık husus
lardan başka :
1. Sigorta olunan binanın bulunduğu mahallin, inşaat tar
zının ve kullanma şeklinin;
2. Eşya sigorta edilmişse bunların bulundukları binanın
yerinin, inşaat tarzının ve kullanma şeklinin;
yazılması lâzımdır.
C) Hasar ve
M A D D E 1307. — Sigortalı bir binaya yangmdan dolayı kıstazminat. men arız olan hasar, o binanın yangmdan önceki değeriyle sonI-Tesbit ve
raki değerinin mukayesesi suretiyle tesbit olunur.
tazmin şekli.
Sigortalı bir binanih yanmasından doğan hasar, bedelinin
ödenmesi suretiyle tazmin olunur. Tamamen veya kısmen ya
nan binanm yeniden inşası veya tamiri kararlaştırılmış ise ta
raflarca rey birliğiyle ve uzlaşamadıkları takdirde mahkeme-
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ce tâyin olunan müddet içinde, masraflar sigortacı tarafından
verilmek şartiyle, sigorta ettiren kimse binayı inşa veya tamir
ettirmeye mecburdur. B u suretle sigortacı inşa veya tamir mas
rafları olarak ödemeye mecbur olduğu paranm mahalline sar
fını murakabe etmek hakkım haizdir.
M A D D E 1308. — Aksine mukavele yoksa sigorta ettiren u • Bırakma hakkimse yangmdan kurtarılan eşyayı hasara uğramış olsa dahi
kının bulunsigortacıya bırakarak bedelinin tazminini istiyemez.
maması.
M A D D E 1309. — B i r mala diğer kimsenin hesabına olarak
B) Mesuliyet
vazıyed eden kimse, kusurundan dolayı o mal tamamen veya
sigortası.
kısmen yandığı takdirde tazminat ödemeye mecbur kalmak r i I-Şartlar ve
zikosuna karşı mezkûr malı sigorta ettirebildiği gibi bir malı
şümulü.
her ne sıfatla olursa olsun elinde bulunduran kimse kusuriyle
vukua gelecek bir yangının diğer bir kimsenin mallarına sira
yeti sebebiyle o kimseye karşı hukukan mesul tutulmak riziko
sunu sigorta ettirebilir. B u takdirde aksine mukavele yoksa,
sigortacı, sigorta ettiren kimsenin bu kusurundan ancak doğru
dan doğruya doğan hasarı tazmine mecbur olup o kimsenin
başkaca mahkûm olacağı tazminatı ödemekle mükellef olmaz
M A D D E 1310. — Yukarıki maddede yazılı hallerde, sigor- II - Faydalanan
tacının sigorta ettirene karşı ödemeye mecbur olduğu tazmikimse.
natı tahsil salâhiyeti münhasıran sigorta ettiren kimsenin ken
disine karşı mesul olduğu şahsa aidolup sigorta ettiren kimse
nin alacaklıları bu tazminattan faydalanamazlar. Sigorta etti
renin kendisine karşı mesul olduğu şahıs sigortacıdan tazmi
natın tamamını alamamış ise kalan kısımdan dolayı yangm
sebebiyle kendisine karşı mesul olan kimseye müracaat hakkı
mahfuzdur.
ÜÇÜNCÜ K I S I M
Karada ve iç sularda taşıma rizikolarına karşı sigorta
A

T a t M k

o l u

M A D D E 1311. — B u kısımda hüküm bulunmıyan hallerde )
denizeilik rizikolarma karşı sigortalara mütaallik hükümler nacak hükümler.
tatbik olunur.
M A D D E 1312. — Karada ve iç sularda taşman eşyanın si- B) Rizikonun
gortası halinde sigortacı, aksine mukavele yoksa, eşyanm taşümulü.
şıyıeıya teslimi tarihinden itibaren gönderilene kanunen teslim
edilmiş sayıldığı zamana kadar, her ne sebeple olursa olsun,
mâruz kaldığı hasarlardan mesuldür.
Sigortacı taşıma işlerini görmeye memur olanlarm kasten
veya kusurlariyle sebebiyet verdikleri hasarları da tazmin ile
mükelleftir.
M A D D E 1313. — Sigorta bedeli, sigorta olunan malın taşmC) Sigorta
ması için taşıyıcıya teslim olunduğu zaman o yerdeki değeriyle
bedeli.
varma yerine ulaşmasma kadar olan taşıma ücretine ve diğer
masraflara şâmildir; şu kadar ki, malm varma yerine ulaşma
sı halinde umulan ve mâkul haddi aşmıyan kâr, sigorta poliçe
sine ayrıca dercedilmek şartiyle sigorta bedeline dâhil ettirile
bilir.
M A D D E 1314. — Sigorta poliçesi 1266 nci maddede yazılı
D) Poliçe.
hususlardan başka aşağıda yazılanları da ihtiva eder :
1. Malm taşınacağı vasıta ve taşımada takibolunaeak yol;
2. Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı;
3. Gönderenle taşıyıcı arasında taşıma için bir müddet tâ
yin olunmuşsa bu müddet;
4. Eşyanm taşıyıcıya tevdi olunduğu yer ile gönderilene
teslim olunacağı yer. M A D D E 1315. — Taşımaya mütaallik hadis olacak zaruretE) Taşımanın
ler dolayısiyle taşıma muvakkat olarak durdurulur yahut taşı- durdurulması.
manın yapılmakta olduğu yol, vasıta veya taşıma tarzı değiş
tirilirse sigorta mukavelesi feshedilmiş olmaz.
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DÖRDÜNCÜ K I S I M
Zirai sigorta
A)

Menfaat ve
riziko.

B) Müddet.
I-Müddet
içinde
vâki olan
hasarlar.
II-Karşılıklı
sigortalar.

C)

Zararın
tesbiti.

M A D D E 1316. — Biçilmiş veya biçilmemiş her nevi mahsuller, yılın her zamanında sigorta ettirilebilir.
Zirai ve ehlî bütün hayvanlar, her nevi bulaşıcı hastalıklarla
kazalara karşı sigorta ettirilebilir.
M A D D E 1317.
Zirai sigortalar yapıldıkları müddet için
muteberdir. Sigortanın devamı müddetince meydana gelecek
bir zarar ile mukavele sona ermez, diğer zararlar için de devam
eder.
M A D D E 1318. — Karşılıklı zirai sigorta şirketlerinde sigorta müddeti, şirketin devamı müddetidir. Ancak, gerek şir
ket ve gerekse ortak, her yıl sonunda kooperatif şirket hakkın
daki hükümler gereğince şirket ve dolayısiyle sigorta münase
betini sona erdirmeye salahiyetlidir.
M A D D E 1319. — Zararlar taraflarca tâyin olunacak bilir
kişiler tarafından tesbit olunur.
—

BEŞİNCİ K I S I M
Hırsızlığa karşı sigorta
M A D D E 1320. — Hırsızlıktan zarar gören kimselerle hırsız
lık dolayısiyle hukuki mesuliyete mâruz-kalan kimseleri temin
için hırsızlığa karşı sigorta yapılabilir.
Üçüncü Fasıl

Can sigortası
BİRİNCİ K I S I M
Hayat sigortası
A) Menfaat.
I-Sigorta ettirilebilecek kimse.

II - Ölüm va yaşama ihtimalleri,

İU-Çifte

B)

sigorta.

Poliçe.

C) Primin
ödenmemesi.
7 - Tarafların
haklan.

M A D D E 1321.—Bir kimsenin hayatı, ya o kimse yahut onun
bilgi ve muvafakati mevcudolmasa bile üçüncü bir şahıs tarafmdan sigorta ettirilebilir; şu kadar k i , üçüncü şahsın o kimse
nin hayatının devamında maddi veya mânevi menfaati bulun
ması sigortanın muteberliği için şartır.
Küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmıyanlarm ölü
münü şart koyarak sigorta etmek bâtıl, bunların hayatı üze
rine sigorta yaptırmak muteberdir. Her i k i halde de ölüm vukubulursa sigortanın ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir.
Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden evvel
ölmüş ise sigorta hükümsüzdür.
M A D D E 1322.
Sigortacı, bir kimsenin ya muayyen bir
müddet içinde veyahut mukavelede muayyen olan şart ve hal
ler içinde ölümü veya o kimsenin mukavele ile muayyen bir
müddetten fazla yaşaması ihtimallerini sigorta edebilir.
M A D D E 1323.
B i r kimse hayatını, dilediği bir veya muh
telif bedellerle, veya mütaaddit sigortacılara sigorta ettirebilir.
M A D D E 1324. — Hayat sigortası poliçesine,. 1266 nci mad
dede yazılı hususların hayat sigortasına tatbiki kabil olanların
dan başka hayatı sigorta olunan kimsenin adı ve soyadı, yaşı,
meslek ve sıfat ve sıhhatinin hal ve derecesi yazılmak lâzımdır.
B u poliçe nama veya emre yazılı olabilirse de hâmile yazılı
olamaz.
M A D D E 1325. — Sigorta priminin ödenmemesi halinde 1297
^ c i maddenin 1 nci fıkrası hükmü cari olup sigortacının bu sehepten dâva acmıya hakkı yoktur.
Sigorta ettiren kimse, üç yıl geçmeden önce sigortadan ca
yar veya taahhüdüne riayet etmezse, verdiği primi veya, bedeli
sigortacıdan talebedemez.
—

—
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Sigorta ettiren kimse, en az ilk üç yıllık primi ödedikten
sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmezse 1327
nci maddede yazılı hakları kullanmadığı takdirde sigorta, prim
ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur. Bunun
şartlarmm poliçede açıkça gösterilmesi lâzımdır.
Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi ha
linde primlerin geri alınması hakkında 1298 nci maddenin ikin
ci fıkrası tatbik olunur.
M A D D E 1326. — P r i m ödenmesinden muaf sigortanm natık
olacağı bedel; önceden temin edilen bedelin poliçede yazılı cetvele göre ve ödenmiş safi primlerle poliçe uyarmca ödenmesi
lâzımgelen safi primler arasındaki nispet esas tutularak indiril
mesi suretiyle elde edilir.
M A D D E 1327. — Sigortacı, en az ilk üç yıllık primi ödenmiş
olan sigortayı, sigorta ettiren kimsenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin iadesi karşılığında poliçede yazılı cetvele göre
satmalmaya veya sigorta poliçesi üzerinden ödünç para ver
meye mecburdur.
M A D D E 1328. — Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs
neticesinde öldüğü takdirde sigorta arasız olarak en az üç yıl
devam etmiş bulunuyorsa sigortacı poliçede yazılı sigorta be
delini tamamen ödemekle mükelleftir; bu müddetin geçmesin
den önce sigortalının intiharı anmda akli melekeleri ne olursa
olsun sigortacı sigortanm o andaki riyazi ihtiyatını öder.
Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapıl
mış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde her hangi bir şe
kilde suç ortaklığı etmiş bulunduğu takdirde sigorta bedelin
den mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına aidolur.
M A D D E 1329. — Üçüncü bir şahsm lehine yapılan hayat
sigorta mukavelesinden doğan hak ve menfaatleri sigortacıdan
talep ve tahsil salâhiyeti doğrudan doğruya o kimseye aittir.
Sigorta mukavelesinde üçüncü şahsm mirasçı sıfatı gösterilmiş olsa bile bu şahıs birinci fıkra hükmü gereğince -doğrudan doğruya sigortacıya karşı hak ve menfaatlere sahibolur.
Medeni Kanunun 509 ncu maddesi hükmü mahfuzdur.
M A D D E 1330. — Sigorta ettiren kimse sigortadan f aydalanan kimseyi, mukavele yapılırken veya sonradan tâyin edebi
lir. Kezalik sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kim
seyi tâyin ettikten sonra da değiştirebilir; şu kadar k i , sigor
ta ettiren kimse değiştirme hakkından feragat ettiğini sigorta
poliçesine yazdırmakla beraber sigorta poliçesini sigortadan
faydalanan üçüncü şahsa teslim etmiş ise o şahsı değiştiremez.
M A D D E 1331. — Sigortacmm iflâsı halinde henüz yürürlükte olan sigorta mukavelesinden faydalanan kimselere ait
mutalebe hakları, iflâs kararma kadar her sözleşme için ta
hakkuk etmiş riyazi ihtiyatlarm ve bu tarihten ödeme gününe
kadar hesabedilmiş faizlerin verilmesine inhisar eder.
M A D D E 1332. — Sigortalı sigortacıyı haberdar etmeksizin
Türkiye'de ve dünyanm her tarafında karada ve denizde mutlak surette, havada ancak yolcu sıfatiyle seyahat edebilir.
Sulh zamanmdaki silâhlı sevkıyat mahiyetini haiz seyahat
ve seferberlikler sırasmda veya isyan, kargaşalık ve iç harb
vukuunda sigorta mukavelesi muteber kalır.
Umumi veya kısmi seferberlik, devletin harbe girmesi ihti
mali veya Türkiye Cumhuriyetini de ilgilendiren yabancı dev
letler arasındaki harb dolayısiyle kabul edilen mevzuatm tat
bik edildiği müddetçe hükümet; primleri veya sürprimleri, her
hangi bir sebeple olursa olsun, ödenmiyen her nevi hayat sigor
talarını kesilmeye tâbi tutabilir.
Kesilme devresi içinde sigortalmm ölümü halinde kesilme
tarihine kadar tahakkuk etmiş riyazi ihtiyatlar bu tarihten

Sahife-' 15017

II - Prim ödenmesinden muaf
sigortalar.

M - Sahnalma
ve ödünç verme.

l>)

İntihar.

E)

Faydalanan
kimselerin
haklan.
I-Üçüncü şahıs
lehine şart.

H - Değiştirme.

III - Sigortacmm
iflâsı halinde.

P) Rizikonun şümulü ve ihbarı
ve sigorta bedeUnin muaccel
olması.
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ödeme tarihine kadar hesabedilmiş teknik faizleriyle birlikte
hak sahiplerine ödenir. Kesilme devresi içinde sigortalı 1325 1327 nci maddelerde yazılı haklardan faydalanabilir.
Kesilme devresi içinde askerî vazifede iken ölen sigortalı
ların hak sahiplerine üç bin liraya kadar olan sigorta bedelleri
nin tamamı ve bu miktardan yukarı olanlarının üç bin liradan
aşağı olmamak üzere hükümetçe tâyin edilecek miktarı ve faz
lasının riyazi ihtiyatı ve harbde veya harb hareketleri sırasm
da ölen sigortalıların hak sahiplerine sigorta bedellerinin ta
mamı ödenir, sigorta bedelinin hükümetçe tâyin edilecek kıs
mına ait ödenmemiş primlerle sürprimler teknik faizleriyle bir
likte o ödemeden indirilir.
Sigortası kesilmeye tâbi tutulmuş olan sigortalı kesilme
devresi sonunda hayatta ise sigorta mukavelesi tıbbi muayene
ye lüzum kalmadan yeniden yürümeye başlar ve sigortalılar
kesilme devresine ait primlerle sürprimlerin teknik faizleriyle
birlikte ödenmesiyle, hükümetçe tesbit edilecek şartlar daire
sinde, mükellef tutulur veyahut sigorta müddeti o nispette
uzatılmak suretiyle kesilme müddetine ait prim ve sürprim
borçlarından ibra olunur.
Sigortalı veya sigortadan faydalanan kimse, rizikonun ger
çekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde durumu
sigortacıya bildirmeye mecburdur. Sigorta bedeli, bu beş gün
lük müddetin geçtiği tarihte muaccel olur. İhbar mükellefiye
tinin yerine getirilmemesi halinde mal sigortalarma ait hüküm
ler kıyas yoliyle tatbik olunur.
G) Tontin.

M A D D E 1333. — Ortaklar tarafından verilen muayyen bi
rer taksit neticesinde tahassul edecek tutarların muayyen bir
tarihte hayatta bulunanlar arasmda paylaşılması şartiyle ya
pılacak sigorta bâtıldır.
İKİNCİ K I S I M
Kazaya karşı sigorta

A) Tarif.

B) Menfaat.

M A D D E 1334. — Kazaya karşı sigorta; sigorta ettirenin
mâruz kalacağı her hangi bir kaza, hastalık, maddi menfaatle
rini haleldar edecek her hangi bir olay, iş kazaları yahut nevi
ve mahiyeti muayyen başka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut
muvakkat veya daimî surette çahşma kudretinden veya imkâ
nından mahrumiyeti halinde gerek sigorta ettirene, gerek mi
rasçılarına veya yerine geçmiş olanlara ve gerek muayyen veya
mütaaddit hak sahiplerine muayyen sermaye tediyesini veya
hut irat tahsisini bir prim karşılığında sigortacıya yükliyen
mukaveledir.
Kaza sigortası bizzat sigorta ettiren kimse tarafmdan yapı
lacağı gibi bir veya mütaaddit şahıslar lehine olarak diğer kim
se tarafmdan dahi yapılabilir. B u kabîl kazalarda sigortacı za
rarın bedelden az olduğunu iddia edemez. Kazaya karşı sigorta
poliçesi ferden bir veya mütaaddit muayyen şahıslar üzerine
olabileceği gibi bir heyet, bir cemiyet, bir grup üzerine dahi
yapılabilir. B u takdirde kazaya karşı sigorta olunan kimsele
rin adlarını göstermiye lüzum yoktur. Meslek veya memuriye
tinin zikri kâfidir.
B u kısımda hüküm bulunmıyan hallerde hayat sigortasına
mütaallik hükümler tatbik olunur. Borçlar Kanununun 112 nci
maddesi hükmü mahfuzdur.
M A D D E 1335, — Kaza sigortaları, sigorta ettirenin duçar
olduğu kazadan dolayı zararmı tazmin etmek üzere yapılabile
ceği gibi bir kimseye ödemeye mecbur olacağı kaza tazminatı
nı telâfi etmek maksadiyle dahi yapılabilir.
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M A D D E 1336. — Kaza sigortalarında sigortacı aşağıda yazılı olayların vukuunda poliçedeki tazminatı vermekle mükel-

C) Tazminatın
şümulü ve mu-

leftir :

accel oluşu.

1. Kaza ölümü intaceylediği takdirde gerek âni olsun ve
gerek kaza tarihinden itibaren âzami bir yıl içinde ölüm vukua
gelsin tazminat, hak sahibine veya mirasçılara ödenir;
2. Daimî maluliyeti mucibolduğu takdirde poliçede yazılı
maluliyet derecesine göre icabeden tazminat, sigorta ettirene
ödenir.
3. Muvâkkat surette çalışma kudretinden mahrum kaldığı
takdirde sigorta ettirene poliçede yazılı âzami müddet içinde
mahrumiyetin devam ettiği müddetçe günlük hesabiyle tazmi
nat verilir.
Kaza sigortalarında rizikonun ihbarı ve sigorta bedelinin
muaccel oluşu 1332 nci maddenin son fıkrası hükümlerine tâbi
dir. Ancak, sigortalının bir kaza sebebiyle ödiyeceği tazminata
ait dâvada ona yardım sağlamak veya tazminatı karşılamak
üzere yapılan sigortalarda ihbar müddetinin başlangıcına 1292
nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü tatbik
olunur.

L

U m u m ı

olarak

M A D D E 1337. — Aksine şart olmadığı takdirde sigortacı
II-Tedavi
poliçede yazılı tazminattan başka sigortalının sarf ettiği tedamasrafları.
v i masraflarım da vermekle mükelleftir.
M A D D E 1338. — Üçüncü şalısın kusuru neticesinde vukua D) Kusurlu olan
gelen kazalardan dolayı sigorta ettirenin sigortacıdan tazmikimseye karşı
nat alması, sigorta ettirenin üçüncü şahsa müracaat hakkmı
dâva hakkı.
ıskat etmez. Üçüncü şahıs, sigorta ettirenin sigortası nazara
alınmaksızın bütün zarar ve ziyanını tazminle mükellef tutulur.

Dördüncü Fasıl
Denizcilik rizikolarına karşı sigortalar
BİRİNCİ

KISIM

Umumi hükümler
M A D D E 1339. — Geminin veya yükün denizcilik rizikolaA) Menfaat.
rmı salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menfaati olan I - Umumi olarak.
kimse bu menfaatini sigorta ettirebilir.
M A D D E 1340. — Sigorta ettirilebilen menfaatler bilhassa II-Mevzuu.
aşağıda yazılı mevzulara taallûk edenlerdir :
l. Münferit
1. Gemi;
menfaatler.
2. Yapılmakta olan gemi;
3. Navlun ve yolcu taşıma ücretinden doğan alacaklar;
4. Yük;
5. Deniz ödüncü paraları;
6. Müşterek ve hususi avarya paralariyle ödetilmelerl için
gemi, navlun, yolcu taşıma ücreti veyahut yükün karşılık teş
k i l ettiği diğer alacaklar;
7. Yükün gönderildiği yere ulaşmasiyle elde edileceği umu
lan k â r ;
8 . Kazanılacak komüsyon;
9. Sigortacmm üzerine aldığı riziko.
Bunlardan birinin sigorta ettirilmesiyle diğerleri sigorta et
tirilmiş sayılmaz.
M A D D E 1341. — Kaptanın veya diğer gemi adamlarrnm
hizmet veya iş akitlerinden doğan ücret alacakları kendileri
tarafından sigorta ettirilemez.

2. Sigortası caiz
olmıyan menfaat.

Safafife: 15020

(Resmî Gazete)

9 TEMMUZ 1956

II-Menfaatin
sahibi.

M A D D E 1342. — Sigorta ettiren kimse kendi menfaatini
«Kemdi hesabına sigorta» şeklinde, üçüncü bir şahsın menfaa1. Kendi, başkası tini ise «Başkası hesabına sigorta» şeklinde ve bn son halde de
ve kimin olacaksa sigortalının hüviyetini bildirerek veya bildirmiyerek sigorta
onun hesabma
sigorta.

ettirebilir.

Mukavelede sigortanın kendi hesabına mı, yoksa başkası
hesabma mı yaptırıldığı da tâyin edilmiyebilir. «Kimin olacaksa
onun hesabına» yapılan bir sigortadan başkası hesabma yap
tırıldığı anlaşılırsa başkası hesabma sigorta hükümleri tatbik
olunur.
Mukaveleden sigortama başkası hesabma veyahut kimin
olacaksa onun hesabma yaptırıldığı anlaşılmazsa sigorta ettire
nin kendi hesabma yapılmış sayılır.
a. Temsil.
M A D D E 1343. — Sigorta salahiyetli bir vekil, vekâleti ol
madan başkası hesabma tasarrufta bulunan bir kimse yahut da
sigortalmm diğer her hangi bir temsilcisi tarafmdan onun na
mına yapılırsa sigortalmm namına hareket eden kimse, sigor
ta ettiren sayılamıyacağı gibi bizzat sigorta da başkası hesabı
na sigorta sayılmaz.
Mukavelede adı ile gösterilen bir üçüncü şahsın menfaati
ne taallûk eden bir sigorta, tereddüt halinde, başkası hesabma
sigorta sayılır.
1270 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralariyle 1271 nci madde hü
kümleri burada da tatbik olunur.
B) Rizikonun
M A D D E 1344. —• Sigortacı tarafından tazmin edilecek zagerçeklemiş
rarlarm meydana gelmesi imkânı mukavelenin yapıldığı sıraolması.
da ortadan kalkmış yahut bu anda zarar zaten meydana gelmiş
olsa bile sigorta mukavelesi muteberdir; şu kadar k i , taraflar
durumu biliyorsa mukavele hükümsüzdür.
Tazmin olunacak zararın meydana gelmesi imkânının orta
dan kalkmış olduğuna yalnız sigortacı yahut zararın zaten mey
dana gelmiş olduğunu yalnız sigorta ettiren bildiği takdirde
mukavele durumu bilmiyen tarafı bağlamaz. İkinci halde si
gortacı mukavelenin kendisini bağlamıyacağmı ileri sürse bile
primin tamamını istiyebilir.
Mukavelenin sigorta etMren için bir temsilci
tarafmdan
yapılması halinde 1363 ncü maddenin 2 nci fıkrasının hükmü,
başkası hesabına sigorta halinde 1364 ncü madde hükmü ve ge
mi, navlun ve yük gibi birden çok konunun veya bir konuyu
teşkil eden eşyanın toptan sigortası halinde 1367 nci madde
hükmü tatbik olunur.
C) Sigorta
M A D D E 1345. — Sigorta olunan menfaatin tam değeri sideğeri.
gorta değeridir.
7-Aşkın sigorta.
Sigorta bedeli, sigorta değerini aşamaz.
77 - Çifte sigorta.
M A D D E 1346. — B i r menfaat aym rizikoya karşı birden
i. Umumi olarak, çok sigortacılara sigorta ettirilmiş ve sigorta bedellerinin tutarı
sigorta değerini aşmış olursa, sigortacılar sigortalıya karşı
müteselsilen mesul olurlar; şu kadar k i , sigortalı, uğradığı za
rardan fazla bir para isteyemiyeceği gibi sigortacılardan her
biri yalnız-kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduğu
bedele kadar mesul olur.
Sigortacıların birbirlerine karşı olan rücu hakları her birer
lerinin sigorta mukavelesi gereğince sigortalıya ödemekle mü
kellef oldukları sigorta bedelleri mecmuunun sigorta değerine
olan nispetine göre tâyin olunur; şu kadar ki, sigortalardan biri
hakkmda yabancı hukuk tatbik edilecek olursa yabancı huku
ka tâbi sigortacı ancak tâbi olduğu hukuk gereğince bizzat ken
disine karşı da rücu haklanın kullanılması mümkün olduğu
takdirde diğer sigortacıya rücu hakkmı kullanabilir.
Sigortalı haksız olarak bir fayda temin etmek niyetiyle çifte
sigorta yaptırmış ise bu niyetle yapılmış olan akitlerin her biri
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bâtıldır; sigortacı mukavelenin yapıldığı sırada butlanı bilmi.yorsa primin tamammı istiyebilir.
M A D D E , 1347. — Sigorta ettiren çifte sigortayı meydana
getiren mukaveleyi diğer sigortadan haberi olmaksızın yapmışsa,
sigortacılardan her birinden sigorta bedelinin ve bununla mütenasibolarak primlerinin de 1346 nci maddenin 2 nci fıkrasın
da yazılı nispete göre indirilmesini istiyebilir.
Sigorta bedelinin ve primin indirilmesi sigortanın başladı
ğı andan itibaren hüküm ifade eder. Sigortacılardan biri için
riziko diğer sigortacı ile mukavele yapılmadan önce başlamış
olursa indirme, birinci sigortacıya karşı, ancak talebedildiği
andan itibaren hüküm ifade eder.
Sigortacmm münasip bir ristorno ücreti istemiye hakkı var
dır.
Sigorta ettiren çifte sigortayı haber alır almaz gecikmeksi
zin indirme talebinde bulunmazsa bu hak düşer.
M A D D E 1348. — B i r menfaati aynı rizikoya karşı birden
çok sigortacılara sigorta ettiren kimse her bir sigortacıya öteki
sigortalardan gecikmeksizin haber vermeye mecburdur.
M A D D E 1349. — Sigorta bedeli sigorta değerinden az ise
1288 nci madde hükmü tatbik olunur.

Sahafa: 15021

2. Primin ve siaorta bedelinin
indirilmesi.

S. İhbar külfeti.

m-Menfaat degerinin altında
olan sigorta.

M A D D E 1350. — Taraflar mukavele ile sigorta değerini
muayyen bir para olarak tesbit ederlerse bu para taraflar arasmda sigorta değeri için esas olur.
Takse esaslı surette fahiş ise sigortacı indirilmesini istiye
bilir. Umulan kâr takselenmiş ise taksenin mukavele yapıldığı
sırada ticari tahminlere göre elde edilmesi mümkün görülen
kârı aşması halinde sigortacı bunun indirilmesini istiyebilir.
«Şimdilik takselenmiş» kaydım taşıyan bir poliçe, takse katîleşmedikçe, «takselenmemiş» yâni açık poliçe sayılır.
Navlun sigortasında sigortacı tarafmdan tazmin edilecek
bir zarar hakkmdaki takse, ancak hususi surette şart kılmmışsa sigorta değeri için esas olabilir.
M A D D E 1351. — B i r poliçe ile gemi, navlun ve yük gibi
birden çok mevzuun veya bir bütün teşkil eden eşyamn toptan
sigortası halinde toptan bir tek sigorta bedeli konur ve fakat
bu konuların bâzıları için ayrı takseler kararlaştırılmış olursa
ayrı olarak takselenmiş her mevzu ayrıca da sigorta ettirilmiş
sayılır.
M A D D E 1352. — Taraflar değer biçilmesi için başka bir esas
kararlaştırmamışlarsa, geminin sigortacı için rizikonun başladığı andaki değeri, onun sigorta değeri sayılır.
B u hüküm, geminin sigorta değerinin takselenmesi halinde
de tatbik olunur.
M A D D E 1353. — Donatım ve sigorta masraflariyle gemi
adamlarma ödenecek ücretler, gemi ile birlikte veya ayrı ayrı
olarak yahut gayrisâfi navlunun sigorta ettirilmesi suretiyle
sigorta ettirilebilir. Bunlar, ancak hususi surette kararlaştırılmışsa, gemi ile birlikte sigorta ettirilmiş sayılır.
M A D D E 1354. — Navlun, gayrisâfi tutarına kadar sigorta
ettirilebilir.
M a l taşıma mukavelelerinde şart kılınmış olan navlun tutarı
ve muayyen bir navlun kararlaştırılmamış veya mallar dona
tan hesabma yüklenmişse 1073 ncü maddede yazılı mûtat nav
lun tutarı, navlunun sigorta değeri sayılır.
M A D D E 1355. — Navlun sigorta edilirken tamamının yahut
bir kısmının sigorta ettirildiği tâyin edilmemişse navlunun ta* mamı sigorta ettirilmiş sayılır.
Navlunun safi yahut gayrisâfi olarak sigorta ettirildiği tâ
yin edilmemişse gayrisâfi navlun sigorta ettirilmiş sayılır.

IV -Takselenmiş
poliçe.
ı. Takse.

2. Ayrı takseler.

V-Hususi haller.
Geminin
değeri.
a) Umumi olarak.
o) Donatım ve
sigorta masraflariyle tayfa
ücreti.
2. Navlunun
değeri.
a) Umumi olarak.

b) Tefsir
kaideleri.
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Sigorta bedelinin hangi kısmının gidiş ve hangi kısmının
dönüş navlununa ai dolacağı tâyin edilmeksizin gidiş ve dönüş
navlunları bir tek sigorta bedeli üzerine sigorta ettirilmişse be
delin yarısı gidiş yarısı da dönüş navlununa ayrılır.
3. Yükün değeri.
M A D D E 1356. — Taraflar değer biçilmesi için başka bir
esas kararlaştırmamışlarsa, malların yükleme yerinde ve yük
leme zamanındaki değerleriyle sigorta masrafları da dâhil ol
duğu halde gemiye yükleninceye kadar yapılan bütün masraf
lar, malların sigorta değeri sayılır.
Navlun ile yolculuk sırasmda ve varma yerinde yapılan mas
raflar ancak kararlaştırıldığı takdirde hesaba katılır.
Yukarıki hükümler malların sigorta değeri takselenmiş ol
ması halinde de tatbik olunur.
4. Tasarruf ediM A D D E 1357. — Donatım masrafları veya gemi adamlarına
len masraflar. ödenecek ücretler veya navlun, yolculuk sırasmda ve varma
yerinde yapılacak masraflar sigorta ettirilmiş olduğu takdirde
sigortacı, masraflardan, ücretlerden veya navlundan kaza ne
ticesinde tasarruf edilen kısım için tazminat vermez. Masraf
lar ve ücretler, ayrı ayrı sigorta ettirilmiş olsun veya gayrisâfi
navlunun sigorta ettirilmesi suretiyle sigorta ettirilmiş bulun
sun yahut navlunla beraber yolculuk sırasmda ve varma lima
nında yapılacak masraflar dahi yükün sigorta ettirilmesi sıra
smda sigortalannnş olsun, hüküm değişmez.
5. Umulan kâr
M A D D E 1358. — Yük sigortasında umulan kâr veya komüsve komüsyonun yon, malların sigorta değeri takselenmiş olsa dahi, ancak mudeğeri.
kavelede açıkça bildirildiği takdirde sigorta edilmiş sayılır.
a) Umumi olarak.
Umulan kâr yük sigortasına dâhil olup da sigorta değeri
takselenmiş ve fakat taksenin hangi kısmının umulan kâra iliş
kin olduğu tâyin edilmemişse taksenin yüzde onunun umulan
kâra aidolduğu kabul edilir. Umulan, kâr yük sigortasına dâhil
olup da sigorta değeri takselenmemiş ise malların 1356 nci mad
dede yazılı sigorta değerinden yüzde onu umulan kâr olarak
sigorta ettirilmiş sayılır.
Komüsyon yük sigortasına dâhil olması halinde de 2 nci
fıkra hükümleri yüzde on yerine yüzde i k i koymak suretiyle tat
bik olunur.
I) Takse.
M A D D E 1359. — Umulan kâr veya komüsyon ayrı ayrı ola
rak sigorta ettirilmiş ve fakajt sigorta değeri takselenmemiş
bulunursa, tereddüt halinde, sigorta bedeli aynı zamanda si
gorta değerinin de taksesi olarak kabul edilir.
6. Deniz ödüncü
M A D D E 1360. — Deniz ödüncü paraları primiyle birlikte
paraları.
alacaklısı için sigorta ettirebilir.
Deniz ödüncü paraları sigortasında, deniz ödüncüne karşı
hangi şeylerin rehnedildiği gösterilmemişse sigorta gemiye,
navluna ve yüke şâmil sayılır. Eğer hakikaten deniz ödüncüne
karşı bütün bu şeyler rehnedilmişse bunu ancak sigortacı ileri
sürebilir.
D) Halefiyet.
M A D D E 1361. — Borçlarım yerine getiren sigortacı, sigor
talının üçüncü şahsa tazmin ettirebileceği bir zararı tazmin et
tiği takdirde, 1256 ve 1258 nci maddelerin 2 nci fıkralarının
hükümlerine halel gelmeksizin, üçüncü şahsa karşı sigortalının
haklarma halef olur.
Sigortalı, istediği takdirde sigortacıya, masrafı ona aidolmak üzere, üçüncü şahsa karşı olan haklarına halef olduğunu
gösteren ve noterlikçe imzası tasdik olunan bir senet vermeye
mecburdur.
Sigortalı, sigortacının yukarda yazılı haklarma halel vere
cek olan her türlü hareketinden mesuldür.
E) Sigortalı alaM A D D E 1362. — Ödetilmesi için deniz tehlikelerine mâruz
cağm devri. bir şeyin karşılık teşkil ettiği bir alacağm sigorta ettirilmiş ve
zararın meydana gelmiş olması halinde, sigortacmm sigorta-
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lıya karşı olan borçlarını yerine getirmiş olduğu nispette si
gortalı, sigorta ettirilmiş alacağın borçlusuna karşı mevcudo
lan haklarını sigortacıya devretmeye mecburdur.
Sigortalı sigortacıdan hakkını istemeden önce borçluya karşı
mevcudolan haklarım ileri sürmeye mecbur değildir.
İKİNCİ KISIM
Mukavelenin yapıldığı sıradaki ihbar mükellefiyeti
M A D D E 1363. — Gerek kendi ve gerekse başkası hesabma
sigorta ettiren kimse, mukavelenin yapıldığı sırada kendisince
bilinen ve sigortacının üzerine alacağı rizikonun takdiri için
olan önemine binaen mukaveleyi yapıp yapmamak veya aynı
şartlar altmda yapmak hususundaki kararma müessir olabile
cek mahiyette olan bütün halleri sigortacıya bildirmekle mü
kelleftir.
Mukavele sigorta ettiren için bir temsilci tarafmdan yapılır
sa, temsilci kendisince bilinen halleri de bildirmeye mecburdur.
M A D D E 1364. — Sigortanın başkası hesabma yaptırılması
halinde mukavelenin yapıldığı sırada bizzat -sigortalının veya
aradaki vekilin bildikleri hallerin de sigortacıya bildirilmesi
lâzımdır. Bununla beraber sigortalı veya aradaki vekil bildiri
lecek hali, fevkalâde tedbirler alınmaksızın, sigorta ettirene
mukavelenin yapılmasından önce haber veremiyecek kadar geç
öğrenirse, onlarm bu hali bilmiş olmaları nazara alınmaz.
Sigorta, sigortalı vekâlet vermeden ve onun malûmatı olma
dan yapılmış ve mukavelenin yapıldığı sırada vekâletin olma
dığı sigortacıya bildirilmişse, sigortalmm bildirilecek hali bilip
bilmemesine bakılmaz.
M A D D E 1365. — önemli bir hal 1363 ve 1364 ncü maddelerin hükümlerine muhalif olarak bildirilmemiş olursa, sigortacı
mukaveleden cayabilir. Sigorta ettiren veya 1363 ncü maddenin 2 nci fıkrasma veya 1364 ncü maddeye göre bilgisi önemli
olan bir ilgili, hali öğrenmekten kasıt ile kaçındığı için önemli
hal bildirilmemişse hüküm aynıdır.
Sigortacınm bildirilmemiş olan durumu bilmesi veya ihbar
etmemiş olmanm kusura dayanmaması halinde cayma caiz de
ğildir.
M A D D E 1366. — Sigortacı, önemli hale dair yanlış bir ihbarda bulunulmuş olması halinde de mukaveleden cayabilir.
Sigortacının ihbardaki yanlışlığı bilmesi veya ihbarın yan
lış yapılmasının kusura dayanmaması halinde cayma caiz değil
dir.
M A D D E 1367. — Sigorta ettirilmiş mevzuların bir kısmı
hakkında sigortacıma caymasını haklı kılacak şartlar mevcutsa, ancak sigortacının geri kalan kısım için mukaveleyi aym
şartlar altında yapmış olmıyacağı halin icabından anlaşıldığı
takdirde, sigortacı bu kısım hakkında da mukaveleden caya
bilir.
M A D D E 1368. — Mukaveleden cayma ancak bir hafta içinde caizdir. B u müddet sigortacının ihbar mükellefiyetinin ihlâl edildiğini öğrendiği andan itbaren başlar.
Caymanın sigorta ettirene karşı beyan edilmesi lâzımdır. Si
gortacı caysa da primin tamamım alır; alınmış tazminat geriverilir ve alındığı günden itibaren faizi de ödenir.
Sigortacı, rizikosunu üzerine aldığı kaza tahakkuk ettikten
sonra cayarsa, kendisine bildirmemiş olan halin kazanm mey
dana gelmesi ve sigortacının ödeme borcunun şümulü üzerine
bir tesiri olmadığı takdirde, tazminat verme mükellefiyeti baki
kalır.

A) Mükeücfiyetin şümulü.
I • Umumi olarak.

U - Başkası hesabina sigorta
halinde.

B) Mükellefiyetin ihlâli.
I - Cayma.
ı. Sebepleri.
a) Mükellefiyetin
yerine getirilmekaimde.
m

m

b) Yanlış, ihbar
halinde.

c) Mükellefiyetin
kısmen yerine getirilmesi halinde.

2. Caymanın
müddet, şekil ve
hükümleri.
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M A D D E 1369. — İhbar mükellefiyeti gereği gibi yerine getirilmcmiş olup da bu hususta diğer tarafa isnadedilebileeek
hakkının düşmesi, bir kusurun bulunmamasından dolayı sigortacı cayma hakkını
haiz değilse ve rizikonun kabul edildiğinden daha yüksek ol
ması sebebiyle daha fazla bir prim verilmek lâzımgeliyorsa
sigortacı bunu istiyebilir. Mukavelenin yapıldığı sırada sigor
tacmm rizikoyu üzerine alması bakımmdan önemli olan bir du
rumun diğer tarafça bilinmediği için sigortacıya bildirilmemiş
olması halinde dahi hüküm aynıdır.
Sigortacının kararlaştırılan primden yüksek prim istemek
hakkı, ihbar mükellefiyetinin ihlâl edildiğini veya önemli bir
halin bildirilmediğini öğrendiği andan itibaren bir hafta içinde
sigortacı tarafmdan ileri sürülmediği takdirde düşer.
III- Hüe halinde.
M A D D E 1370. — Hileden dolayı Borçlar Kanununun 28 ve
ve 31 nci maddeleri gereğince sigortacının haiz olduğu haklar
mahfuzdur.

II- Primin arhnlmanı
cayma

ve

ÜÇÜNCÜ

KISIM

Sigortalının sigorta mukavelesinden doğan borçları
A) Prim ödeme
M A D D E 1371. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça primlerin
borcu ve primi mukavele yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında
geri isteme ödenmesi lâzımdır.
hakkı.
P r i m ödemek borcu, sigorta ettiren kimseye düşer.
1298 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü, deniz sigortalarında
da tatbik olunur.
B) Rizikoyu deM A D D E 1372. — Sigortacı için riziko başlamadan önce muğiştirmemek
kavelede tesbit edilen yolculuk yerine başka bir yolculuğa başborcu.
lamrsa, gemi ve navlunun sigortasında sigortacı her türlü mesI- Yolculuğun uliyetten kurtulur: başka sigortalarda, ancak yolculuk sicrordeğişmesi.
tali tarafından değiştirilmemiş yahut onun talimatı veva mu
vafakati olmaksızın değiştirilmiş olduğu takdirde diğer yolcu
luk için rizikoyu yüklenir.
Sigortacı için riziko başladıktan sonra mukavelede tesbit
edilen yolculuk değiştirilirse sigortacı volculuğım değişmesin
den sonra çıkan kazalardan mesul değildir. Bununla beraber
yolculuk sigortalı tarafından değiştirilmemiş yahut onun tali
matı veva muvafakati olmaksızın değiştirilmiş yahut da yolun
değiştirilmesi zaruret halinden ileri gelmişse sigortacı bu ka
zalardan mesuldür; meğer ki, bu zaruret hali sigortacının üs
tüne almadığı bir rizikodan doğmuş olsun.
Başka bir varma limanına eritmeye karar verilin de bu ka
rarın tatbikine geçilince her i k i varma limanına giden yollar
henüz ayrılmamış olsa bile yolculuk değiştirilmiş savılır. B u
hüküm gerek 1 ve gerek 2 nci fıkradaki hallere tatbik olunur.
II- Yolculuğun
M A D D E 1373. — Sigortalının fiili veya talimatı veya muvagecikmesi gibi faka tiyi e yolculuğun başlaması veya bitirilmesi gecikir veya
rizikoyu artıgemi sigorta akdi ile tesbit edilen rotadan ayrılır veva sigorta
ran fiiller.
akdiyle tesbit olunmuş rotaya dâhil sayılamıvacak olan bir l i 
mana uğrar yahut sierortalı diğer her hangi bir şekilde riziko
nun artmasına veya değişmesine sebebolursa ve bilhassa riziko
durumu hakkındaki hususi vaitlerini yerine getirmezse, rizi
konun artmış veya değişmiş olmasından sonra meydana gelen
kazadan sigortacı mesul olmaz.
Birinci fıkra hükmü aşağıda yazılı hallerde tatbik olunmaz:
1. Rizikonun artması veya değişmesinin sonraki kaza üze
rine hiçbir tesiri olmadığı halin icabından anlaşılırsa;
2. Sigortacı için riziko başladıktan sonra rizikonun art
ması veya değişmesine bir zaruret hali sebebolmuşsa (Meğer
ki, bu zaruret hali sigortacının üstüne almadığı bir rizikodan
doğmuş olsun);
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3. Kaptan insaniyet düşüncesiyle rotadan ayrılmak mec
buriyetinde kalmışsa.
M A D D E 1374. — Mukavele yapılırken kaptanın ismen gösm - Kaptanın
terilmesi, geminin o kaptan tarafmdan idaresini vadetme saşahsının bilyılmaz.
dirilmesi.
M A D D E 1375. — Yük sigortasmda mallar bu husus için IV-Geminin
kararlaştırılan gemi ile taşınmazsa sigortacı hiçbir kazadan
tâyini.
mesul olmaz. Bununla beraber sigortacı, riziko kendisi için
i- Geminin
başladıktan sonra mallar sigortalımın talimatı veya muvafakati
değişmesi.
olmaksızın yahut bir kaza neticesinde, taşımaya tahsis edilen
gemiden başka bir surette taşınmasına devam olunursa muka
vele hükümlerine göre mesul olur; meğer ki, kaza sigortacının
üzerine almadığı bir rizikodan doğmuş olsun.
M A D D E 1376. — Taşıyacak gemi veya gemiler gösterilmek- a. İhbar mükelsizin (Belli olmıyan veya adı tâyin olunmamış gemilerle) yapılefiyeti.
lan yük sigortasmda sigortalı malların hangi gemiye yüklen
diğini öğrenil* öğrenmez, bunu sigortacıya bildirmekle mükel
leftir.
B u borcun yerine getirilmemesi halinde sigortacı, yüklen
miş malların uğrıyacakları kazaların hiçbirinden mesul olmaz.
M A D D E 1377. — Sigorta ettiren veya sigortadan haberi ol- C) Rizikonun
mak şartiyle, sigortalı bir kazayı öğrenir öğrenmez bunu sigor- gerçekleşmesi hatacıya bildirmekle mükelleftir; bildirmezse Sigortacı vaktinde Unde mükellefihaber verilmesi halinde tazminattan azaltabileceği miktarı, tazyetler.
minat tutarından indirebilir.
1 - İhbar miifceZMesuliyet sigortalarında ihbar mükellefiyeti 1292 nci madlefiy eti.
denin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde bildirilen hallerde
dâvayı veya hükmün kesinleştiğini öğrenme yahut parayı öde
me ile başlar.
M A D D E 1378. — B i r kaza vukuunda sigortah, gerek sigorII - Koruma
ta ettirilmiş şeyleri kurtarmak ve gerekse daha büyük zarara tedbirleri.
meydan vermemek için mümkün olan gerekli tedbirleri almakla
mükelleftir. Bununla beraber imkân varsa, lâzım olan tedbir
ler için önceden sigortacıya danışmaya mecburdur.
DÖRDÜNCÜ K I S I M
Rizikonun şümulü
M A D D E 1379. — Aşağıdaki hükümler veya mukavele ile
başka bir esas kabul edilmemiş ise, sigortacı sigortanın devammca geminin veya yükün mâruz bulundukları bütün rizikolan yüklenir.
Sigortacı bilhassa şu rizikoları yüklenir :
1. Üçüncü bir şahsın kusurundan ileri gelse bile su alma,
karaya oturma, parçalanma, yanma, batma, yangın, patlama,
yıldırım, zelzele, buz hasarma uğrama ve saire gibi tabiî hâdi
selerle diğer deniz kazalarından doğabilecek rizikolan;
2. Harb ve âmme tasarruflarından doğabilecek rizikoları;
3. Sigortalının kusuru olmaksızın üçüncü şahsm talebi üze
rine ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbirler konma rizikosu;
4. Hırsızlık ile deniz haydutluğu, yağma ve diğer zorbalık
rizikoları;
5. Yolculuğa devam için sigorta ettirilmiş malları 998 1001 nci maddelerle 1214 ncü madde hükümleri gereğince deniz
ödüncüne karşı rehnetmek yahut aym maksat için mallar üze
rinde satmak veya kullanmak suretiyle tasarruf etmek rizikosu;
6. Sigorta ettirilmiş şey için bir zarar doğmak şartiyle ge
mi adamlarından birinin yolsuzluğu veya kusuru rizikosu;
7. Çarpışma neticesi sigortalının; doğrudan doğruya veya
bir üçüncü şahsa ika edilen zararı tazmine mecbur olmak sure
tiyle bilvasıta zarar görmüş olması arasmda bir fark gözetil
meksizin, gemilerin çatması rizikosu.

A) Rizikonun
mahiyeti.
I - Umumilik
esası
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M A D D E 1380. — Sigortacı aşağıda yazılı zararları tazmin
etmez :
1. Gremi ve navlunun sigortası halinde :
A ) Geminin 974 ncü maddeye muhalif olarak denize elve
rişli veya yola elverişli bir halde bulunmadan yahut lüzumlu
vesikalar olmadan denize çıkarılmasından doğan zararlar;
B ) Çatma haricolmak üzere, donatanın gemi adamlarından
birinin üçüncü şahsa ika ettiği zarardan 947 ve 948 nci madde
ler gereğince mesul olmasından doğan zararlar;
2. Yalnız geminin sigortasında :
A ) Geminin alelade kullanılması yüzünden gemi ve tefer
ruatının uğradığı zarar;
B) Sadece eskime, çürüme veya kurt yeniği sebebiyle ge
mi ve teferruatının uğradığı zarar;
3. Yük veya navlunun sigortası halinde : Malların tabiî
mahiyeti iktizası, hususiyle içten bozulma, kendiliğinden ek
silme, normal akma ve sızma ve bunlara benzer diğer sebepler
den yahut malların fena ambalaj yapılmış olmasından doğan
zararlarla fare veya sıçanlar tarafından mallara yapılan zarar
lar (bununla beraber sigortacmm mesul olduğu bir kaza yü
zünden yolculuk mûtat olmıyan bir şekilde uzarsa sigortacı bu
bentte yazılı zararları, yolculuğun uzamasından ileri geldikle
ri nispette tazmin gtmeye mecburdur);
4. Sigortalının kastı veya ihmali ile sebebolduğu zarar
(bununla beraber sigortacı sigortalıya kötü bir hareket tarzı
isnadedilemedikçe. sigortalının gemiyi yanlış sevk ve idare et
mek suretiyle sebebolduğu zararı ödemeye mecburdur") ;
5. Yük veya umulan kârın sigortası halinde : Yükletenin,
gönderilenin yahut yük komüsy oncu sunun bu sıfatla kasıt ve
ya ihmalleriyle sebeboldukları zarar.
III-Üçüncü şahısM A D D E 1381. — Sigortalının bir zarar için kaptan veya
lann zarardan do- başka kimseden tazminat istemek hakkı olsa bile, sigortacı bu
layı mesuliyeti. zararı tazmin etmekle mükelleftir. Sigortalı zararın tazminini*
önce sigortacıdan istiyebilir. Bununla beraber sigortalı, tazmi
nat isteme hakkmm müessir surette takibi için sigortacıya lü
zumlu olabilecek yardımda bulunmaya ve bu hakkı emniyet
altma almak maksadiyle navlunu ödemeyip alıkoymaya, gemiyi
haczettirmeye veya başka münasip bir şekilde, masrafı sigor
tacıya aidolmak üzere, 1378 nci madde gereğince halin icapla
rına göre gerekli olan tedbirleri almaya mecburdur.
B) Rizikonun
M A D D E 1382. — Geminin bir yolculuk için aigorta ettirilmüddeti.
mesi halinde sigortacı için riziko, yükün veya safranın almnıaI - Rizikonun başbaşlandığı yahut ne yük ve ne de safra almmıyacaksa gelangıcı ve sonu. minin kalktığı andan itibaren başlar ve varma limanında yüı. Geminin si- „
veya safranın boşaltılması bittiği anda biter.
gortası halinde.
Sigortalı boşaltmayı muhik bir sebebolmaksızın geciktirirse, riziko, böyle bir gecikme olmasaydı boşaltmanın bitmiş ola
cağı anda biter.
Boşaltma bitmeden önce yeni bir yolculuk için yük ve saf
ra almırsa riziko, yükün veya safranm alınmasına başlandığı
anda biter.
2.^ Yük, umulan
M A D D E 1383. — Yük, umulan kâr veya taşmacak mallarkâr ve komüsy o- dan kazanılacak komüsy onun sigortası halinde riziko, malların
nun sigortası
gemiye veya mavnalara yükletilmek üzere karadan ayrılmış
halinde.
oldukları andan başlar ve malların varma limanında yeniden
karaya çıkarıldığı anda biter.
Boşaltma; sigortalı yahut, yük veya umulan kârın sigortası
halinde, sigortalı veya 1380 nci maddenin 5 nci bendinde göste
rilen kimselerden biri tarafmdan muhik bir sebebolmaksızın
geciktirilirse riziko, böyle bir gecikme olmasaydı boşaltmanın
bitmiş olacağı anda biter.
s
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Yükleme ve boşaltma sırasında mavnaların mahallî teamül
lere göre kullanılmasından doğan rizikodan da sigortacı mes
uldür.
M A D D E 1384. — Navlunun sigortası halinde riziko :
3. Navlunun sia) Geminin ve bu yüzden navlunun mâruz kaldığı kazalar gortast halinde.
bakımından, aynı yolculuk için geminin sigorta ettirilmesi ha
linde riziko hangi anda başlıyacak ve sona erecek ise o anda;
b) Yükün ve bu yüzden navlunun mâruz kaldığı kazalar
bakımından, aynı yolculuk için malların sigorta ettirilmesi ha
linde riziko hangi anda başlıyacak ve sona erecekse o anda;
başlamış veya sona ermiş sayılır.
Yolcu taşıma ücretlerinin sigortası halinde riziko, gemi si
gortasında riziko hangi anda başlamış veya sona ermiş sayılır
sa o anda başlar veya sona erer.
Navlunu veya yolcu taşıma ücretini sigorta etmiş bulunan
sigortacı, gemiyi ilgilendiren bir kazadan dolayı, ancak navlun
veya yolcu taşıma akitleri daha önce yapılmış olduğu takdirde
ve donatan kendi hesabma mal yüklemiş bulunursa, ancak yük
gemiye veya mavnalara yükletilmek maksadiyle daha önce ka
radan ayrılmış bulunduğu takdirde mesuldür.
M A D D E 1385. — Deniz ödüncü veya avarya paralarının si- 4. Deniz ödüncü
gortası halinde riziko; bu paraların avans olarak verildiği ya- veya avarya parahut, avarya masraflarını sigortalının kendisi vermişse, bunla- lannm sigortası
rın sarf edildiği anda başlar ve deniz ödüncüne karşı rehnedilhalinde.
miş-veya kendileri için avarya masrafları sarf edilmiş olan eş
yanın sigortasmdaki rizikoların bitmiş olacağı anda biter.
M A D D E 1386. — İşlemiye başlıyan riziko müddeti sigortan-Devam
cı için, kararlaştırılan müddet veya sigorta edilen yolculuğun
müddeti.
devamınca durmadan işler, hususiyle sigortacı bir barınma veumumi olarak.
ya ara limanında geçen günlerde ve yolculuk gidiş ve geliş için
sigorta edilmişse gidiş yolculuğunun varma limanında geçen
günlerinde çıkan rizikodan da mesuldür.
Malların geçici olarak boşaltılması lâzımgelir yahut gemi
tamir için karaya çekilirse, sigortacı malların veya geminin
karada bulundukları sıradaki rizikodan da mesuldür.
M A D D E 1387. — Riziko müddeti işlemiye başladıktan son- 2. Yolculuktan
ra sigorta edilmiş yolculuktan arzu ile veya mecburen vazgeçivazgeçilmesi
lirse, rizikonun bitmesini tâyin bakımından yolculuğun bittihalinde.
ği liman varma limanı yerine geçer.
Geminin yolculuğundan vazgeçildikten sonra mallar taşın
mak üzere kararlaştırılmış olan gemiden başka bir suretle var
ma limanına taşınırsa, taşıma kısmen veya tamamen karadan
yapılsa dahi başlamış olan riziko bu mallar için devam eder.
B u hallerde vaktinden önceki boşaltmanın masrafları, geçici
depo masrafları ve karadan olsa dahi taşımanm fazla masraf
ları sigortacıya düşer.
M A D D E 1388. — B u kanunun 1386 ve 1387 nci maddeleri 3. Mahfuz kalan
hükümleri ancak 1373 ve 1375 nci maddeler hükümleri mahfuz
hükümler.
kalmak şartiyle tatbik olunur.
M A D D E 1389. — A k i t ; gün, hafta veya ay yahut sene üze- m - Müddet üzerim
rine yapılmış ise sigorta, mukavelenin yapıldığı gün saat on
sigorta.
ikide başlar ve müddetin son günü saat on ikide biter.
i- Umumi olarak.
Müddetin hesabında geminin bulunduğu yer esas tutulur.
M A D D E 1390. — Geminin müddet üzerine sigorta edilmiş
2. Müddetin
olması halinde mukavelede kararlaştırılan sigorta müddeti geuzatılması.
mi yolda iken biterse hilafı şart kılmmadıkça sigorta, geminin
en yakın varma limanına ulaşmasına ve bu limanda boşaltma
yapılırsa 1382 nci maddede yazılı olduğu gibi boşaltmanın sonu
na kadar uzatılmış sayılır. Bununla beraber sigortalı, gemi he
nüz yola çıkmadan sigortayı uzatmak istemediğini sigortacıya
ihbar edebilir.

Sahife •• 15027
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Sigorta müddetinin uzatılması
halinde sigortalı, uzama
müddeti içinde ve gemi kaybolmuşsa gaiplik müddetinin biti
mine kadar müddet üzerine kararlaştırılan
primi ödemeye
devem etmekle mükelleftir.
Sigortanın uzatılmaması halinde gaiplik müddeti
sigorta
müddetini aşarsa gaiplik sebebiyle sigortacıdan bir şey istene
mez.
C) Rizikonun
M A D D E 1391. — Birden çok limanlardan biri veya öteki
yeri.
için sigorta yapılırsa sigortalı bu limanlardan birini seçebilir.
I. Limam seçme Sigorta «bir liman ve bir başka liman» yahut «bir ve birkaç başhakkt.
k liman» için yapılırsa sigortalı bu limanlardan her birine uğ
rayabilir.
II - Uğranacak liM A D D E 1392. — Sigorta birden çok umanlar için yapılmış
manlar sırası.
veya sigortalıya birden çok Umanda durmak hakkı tanınmışsa
sigortalı bu limanlara ancak kararlaştırılan veya mukavele
yoksa seyrüsefer icaplarına uygun bir sıraya göre uğramaya salâhiyethdir, fakat bütün limanlara uğramak mecburiyetinde de
ğildir.
Aksi anlaşılmadıkça poliçedeki sıra, kararlaştırılmış sıra
olarak kabul edilir.
D) Müşterek
M A D D E 1393. — Müşterek avarya halinde sigortacı aşağıavarya.
da yazılı zarar ve masrafları tazmin eder :
I - Umumi olarak.
l . Sigortalmm kendi uğradığı bir zarardan dolayı kendi
üstüne almaya mecbur olacağı kısmı da dâhil olduğu halde müş
terek avarya garame payları; 1089 ve 1214 ncü maddeler gere
ğince müşterek avarya esaslarına göre muamele görecek olan
garame payları da müşterek avarya garame payları gibidir.
2. Gemide mal bulunmuş olsaydı müşterek avaryadan sa
yılacak olan fedakârlıklar;
3. Alman tedbirler neticesiz kalmış olsa bile 1378 nci mad
de gereğince kurtarma ve daha büyük mahzurlardan korunma
için zaruri veya maksada uygun olarak yapılan başka masraflar;
4. Sigortacıya düşen zararm takdiri ve tesbiti için yapılacak
masraflar, hususiyle keşif ve muayene, değer biçme, satış ve dis
peç masrafları.
II - Dispeçin
M A D D E 1394. — Sigortacının müşterek avarya garame yayhükmü.
l a n ile müşterek avarya esaslarma tâbi tutulan garame payı. Kaide olarak, larmdan doğan borçlan, Türkiye'de ve yabancı memlekette
dispeçin yapılması gerekli olan yerde ve o memleketin kanunları
na uygun olarak yapılmış olan dispeçe göre tâyin olunur. H u 
susiyle müşterek avaryadan olan bir zarara u ğ n y a n sigortalı,
dispeçte bu zarar için takdir edilmiş olan paradan fazlasını
sigortacıdan istemek hakkım haiz olmıyacağı gibi sigortacı da,
sigorta değeri hiç gözetilmeksizin, dispeçte takdir edilen para
nın tamamım ödemekle mükelleftir.
Dispeçin yapıldığı yerin hukukuna göre zarar müşterek
avaryadan sayılmamakta ise sigortalı, zarann diğer bir huku
ka göre ve hususiyle sigortanın yapıldığı yerin hukukuna göre
müşterek avaryadan olduğu sebebine dayanarak sigortacıdan
zararm tazminini istiyemez.
2. istisna.
M A D D E 1395. — Sigortacı, 1394 ncü maddede yazılı ve fa
kat kendisinin sigorta mukavelesine göre mesul olmıyacağı bir
kazadan doğmuş olan garame paylarmı tazmin etmekle mükel
lef değildir.
3. Sigortacının
M A D D E 1396. — Dispeç kanunen salahiyetli bir kimse taraitirazı.
fından yapılmışsa sigortacı, bu dispeçin yapıldığı yabancı mem
leket hukukuna uygun olmadığını ve bu yüzden sigortalıya za
rar verdiğini ileri sürerek itirazda bulunamaz; meğer k i , si
gortalı kendi haklarım gereği gibi gözetmemek yüzünden bu
zararlara sebebolmuş bulunsun. Bununla beraber sigortalı ken
di zararından menfaat görenlere karşı olan haklarım sigorta
cıya devretmeye mecburdur.
a
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Buna mukabil sigortalmm uğradığı zararm dispeç yapılan
yabancı memleketin hukukuna göre tazmini lâzmıgelmezken bu
zarar müşterek avarya olarak muameleye tâbi tutulmuşsa si
gortacı sigortalıya karşı, dispeçi o nispette hükümsüz olarak
telâkki edebilir.
M A D D E 1397. — Müşterek avaryadan sayılan veya müşteSigortalmm
rek avarya hükümlerine tâbi tutulan zararlara uğramış olma- alacaklı olduğu
sından dolayı sigortalmm müşterek avarya hükümleri uyarın- garame paylan
ca üçüncü şahıstan alacaklı bulunması halinde sigortacı, ancak sebebiyle sigortausulüne göre dispeç yapılmış olduğu takdirde ve (tazminat alamesuliyeti.
cağının almması neticesine ulaştırmıyacağı anlaşılan dâvalar
hariç) sigortalmm hakkım aramak için gerekli bütün tedbirle
re başvurmuş olmasma rağmen üçüncü şahıstan alacağını ala
mamış olduğu nispette mesuldür.
c

m

m

M A D D E 1398. — Sigortalmm kusuru olmaksızın dispeç ya- 5. Kusur olmakpılmamış ise sigortalı sigorta mukavelesi uyarmca bütün zasum dispeçm
rarlar için sigortacıya doğrudan doğruya müracaat edebilir.
yapılmaması.
M A D D E 1399. — Sigortacı zarardan ancak sigorta bedeli E) Sigortacmm
tutarmca mesuldür.
•
mesuliyeti.
Sigortacı, bu yüzden ödenecek tazminatm tamamı sigorta
I-En yüksek
bedelini geçse bile 1393 ncü maddenin 3 ve 4 ncü bentlerinde
haddi.
yazdı masraflarm hepsini ödemeye mecburdur.
B i r kazadan sonra yeni bir kaza meydana gelecek olursa
sigortacı aşağıdaki hallerde önceki kaza dolayısiyle mesul ol
duğu masraflar ve garame payları hesaba katılmaksızın sonra
ki kazadan doğan zararlardan dahi bütün sigorta bedeli tuta
rmca mesul olur :
1. önceki kaza neticesinde yukarıki fıkrada bildirilen ma
hiyetteki masraflarm (Meselâ geminin tekrar satmahnması
veya itiraz masrafları) yapılmış bulunması;
2. Önceki kaza neticesinde zarara uğramış şeylerin tamiri
veya eski hale konulması için para sarf edilmiş (Meselâ aym
maksatla avarya masrafı ödenmiş) olması;
3. Yeni kazadan önce, sigortalı tarafmdan önceki kaza do
layısiyle müşterek avarya garameleri ödenmiş Veya böyle garamelerin ödenmesi için şahsan borç altma girilmiş olması.
M A D D E 1400. — Sigortacı bir kaza çıkdıktan sonra sigorta u - Mesuliyetin
bedelinin tamamını ödemek suretiyle sigorta mukavelesinden
tahdidi.
doğan diğer bütün borçlardan ve hususiyle sigorta edilen şeyle- - Umumi olarak.
rin kurtarılması, korunması ve eski hallerine getirilmesi için
lüzumlu masrafları vermekten kurtulabilir.
Kaza sırasında sigorta olunan şeylerin bir kısmı sigortacıya
aidolan riziko dışında kalmış bulunursa 1 nci fıkrada yazılı hak
kı kullanan sigortacı, sigorta' bedelinin onlara düşen kıs
mını Ödemeye mecbur değildir.
Sigortacı sigorta bedelini ödemekle sigorta olunan şeyler
üzerinde bir hak elde etmiş olmaz.
Sigortacının yukarda yazılı hakkı kullanmak istediğini büdiren beyanı sigortalıya ulaşmış olmadıkça sigortacı; sigorta
bedelini ödemiş bulunsa bile sigorta edilen şeylerin kurtarıl
ması, korunması veya eski hale getirilmesi için yapılan masraf
ları tazmin etmekle mükelleftir.
1

M A D D E 1401. — Sigortacı 1400 ncü maddedeki hakkı kullanma hususundaki kararını sigortalıya, sigortalının kazayı ve
bu kazanm mahiyetini ve bundan doğrudan doğruya doğan ne
ticeleri ve kendisince bilinen ve kazaya taallûk eden diğer bü
tün halleri kendisine bildirdiği günün geçmesinden itibaren
en geç üç gün içinde bildirmeye mecburdur; bu müddet içinde
ihbarda bulunmazsa 1400 ncü maddede yazık hakkı düşer.

2. Müddet.
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III - Sigorta değeM A D D E 1402. — Sigorta tam değer üzerinden, yapılmamışsa
rinin alhnda si-' sigortacı, 1393 ncü maddede yazılı garame payları, fedakârlıkgorta halinde. lar ve masraflardan ancak sigorta bedelinin sigorta değerine
olan nispetine göre mesul olur.
IV - Sonraki kaM A D D E 1403. — Sigortacının bir zararı tazmin borcu, son
sacar üzerine.
radan sigortacıya aidolmryan bir riziko neticesinde yeni bir
zararın ve hattâ tam bir ziyam hadis olmasiyle ne düşer ne de
ğişir.
V - Muaflık.
M A D D E 1404. — Hususi avaryalar, 1393 ncü maddenin 4 ncü
1. Hususi avar- bendindeki zararın tesbiti masrafları hesaba katılmaksızın siya halinde. gorta değerinin yügde ü^itea*geçmedikçe sigortacı bunları öde
mez; fakat yüzde üçü geçerse yüzde üç indirilmeksizin tam
olarak tazmin eder.
Gremi müddet üzerine veya birden çok yolculuk için sigorta
ettirilmişse yüzde üç her bir yolculuk için ayrıca hesabedilir.
Yolculuk mefhumu 1238 nci maddeye göre tâyin olunur.
2. Ödenmesi mecM A D D E 1405. — Sigortacı 1393 ncü maddenin 1 - 3 sayıh
huri masraflar. bentlerinde yazılı garame paylarını, fedakârlıkları ve masraf
ları, sigorta değerinin yüzde üçüne varmasalar bile ödemeye
mecburdur. Ancak bunlar 1404 ncü maddede yazılı yüzde üçün
tesbitinde hesaba katılmaz.
3. Hususi muM A D D E 1406. — Sigortacının mukavelede
gösterilen ve
kaveleler. yüzde üçten aşağı olan bir nispette muaf olacağı kabul edil
miş bulunduğu takdirde 1404 ve 1405 nci maddelerin tatbikin
de yüzde üç yerine bu nispet esas olur.
VI-Hususi
M A D D E 1407. — Sigortacının harb rizikolarını üstüne alkayıtlar.
mıyacağı ve diğer rizikolar için de sigortanın yalnız harb yü1. Harb rizikosu zünden bir engel çıkmasına kadar süreceği kararlaştırılmış
hakkmda.
hususiyle «harb mânileri frankodur» kaydı poliçede yazılmışsa
a) «Harb engel- sigortacı için riziko; harb rizikosunun yolculuk üzerinde te
len frankodur»
i r etmeye başladığı, bilhassa yolculuğun başlaması veya devakaydt.
mı harb gemileri, korsanlar veya abluka yüzünden sekteye uğ
radığı veya harb rizikosunu bertaraf etmek için geciktiril
diği, gemi böyle bir sebeple yolunu değiştirdiği veyahut da
kaptan harb yüzünden gemiyi.artık serbestçe idare edemez
hale düştüğü anda biter.
b) «Yalnız deM A D D E 1408. — Sigortacının harb rizikosunu üstüne almıniz rizikosu için» yacağı ve fakat bütün diğer rizikoları harb yüzünden bir engel
kaydı.
çıkmasından sonra dahi üstüne alacağı kararlaştırılmış, husu
siyle «yalnız deniz rizikosu için» kaydı poliçede yazılmışsa si
gortacı için riziko; ancak sigorta olunan şeye mütaallik mah
kûmiyet karariyle veya harp rizikosu istisna edilmiş olmasay
dı rizikonun bitmiş olacağı anda biter. Fakat sigortacı doğru
dan doğruya harb rizikosu yüzünden doğan zararlardan ve bil
hassa şunlardan mesul değildir :
1. Muharip devletlerin müsaderesinden;
2. Harb gemileri ve korsanların zabıt ve tahrip, imha ve
yağmalarından;
3. Tevkif ve itiraz, durma limanının ablukası veya ablu
ka edilen bir limana kabul edilmemek yahut da harb rizikosu
dolayısiyle ihtiyari durma yüzünden çıkan masraflardan;
4. Böyle bir durmanın aşağıda yazılı neticelerinden; mal
ların bozulması ve azalması; boşaltma ve depo masraf ve rizi
kosu, sonradan sevk masrafları.
Tereddüt halinde harb rizikosunun zarara sebebiyet verme
diği kabul edilir.
2. «Salimen muM A D D E 1409. — Mukavele «salimen muvasalat için» kayvasalat için»
diyle yapılmışsa sigortacı için riziko, geminin varma limanınkaydı.
da mûtat veya münasip yere demir attığı veya bağlandığı, anda
biter.
Sigortacı da ancak aşağıdaki hallerde mesul olur :
s
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1. Geminin sigortası halinde gemi tamamen zayi olur veya
1420 nci madde gereğince bırakılır yahut bir kaza yüzünden
varma limanına ulaşılmadan önce tamir kabul etmediği veya
tamire değmediği için 1432 nci madde gereğince satılırsa;
2. Malların sigortası halinde bir kaza neticesinde mallar
veya malların bir kısmı varma limanına ulaşmaz, hususiyle
varma limanma ulaşmadan önce bir kaza neticesinde satılırsa;
şu kadar k i , mallar varma limanma ulaşmış olursa sigortacı bir
hasardan veya hasar neticesindeki ziyadan mesul olmaz.
Bundan başka, sigortacı hiçbir halde 1393 ncü maddede ya
zılı garame payları ile fedakârlıkları ve masrafları çekmez.
MADİĞE 1410. — Mukavele «karaya oturmadan başka hasar 3 . «Karaya oturfrankodur» kaydı ile yapılmışsa sigortacı hasardan doğmuş bir madan başka hazarardan; bu zararın kıymet düşüklüğü yahut tamamen veya sar frankodur»
kısmen ziyadan ibaret olması ve hususiyle malların varma l i kaydı.
manma tamamen bozulmuş ve asli vasıfları kaybolmuş bir hal
de olarak ulaşması yahut hasar veya büsbütün mahvolmak teh
likesi yüzünden yolculuk sırasında satılmış olmaları halleri
arasında bir fark gözetilmeksizin mesul olmaz; meğer k i , sigor
ta edilen malların yüklü bulunduğu gemi veya mavna karaya
oturmuş olsun. Alabora, batma, teknenin kırılması, geminin
parçalanması ve gemi veya mavnayı tamir kabul etmez bir hale
sokan her deniz kazası karaya oturma gibidir.
Karaya oturma veya buna eşit sayılan bir deniz kazası ha
linde sigortacı böyle bir deniz kazasmdan doğan ve 1404 ncü
maddede yazılı yüzde üçü aşan her hasardan mesul olup başka
bir hasardan mesul olmaz. Hasarın böyle bir kazadan doğdu
ğuna ihtimal verilebilirse onun kaza neticesinde meydana gel
miş olduğu kabul olunur.
Sigortacı hasardan doğmuş olmıyan her zarardan; karaya
oturma gibi kazalardan birinin olup olmadığı aranmaksızm,
mukavele sanki yukardaki kaydolmaksızm yapılmış gibi mes
ul olur. 1393 ncü maddenin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde yazılı ga
rame payları, fedakârlıklar ve masraflardan her halde mesul
olursa da aynı maddenin 3 ncü bendinde yazılı masraflardan
ancak kendisine düşecek bir ziyam önüne geçilmesi için yapdmış olmaları şartiyle mesul olur.
Kendiliğinden ateş alma hali hariç yangm veya böyle bir
yangım söndürme yahut bombardıman yüzünden doğan bir
hasardan «karaya oturmadan başka hasar frankodur» kaydı
konulmuş olsa dahi, sigortacı mesul olur.
M A D D E 1411. — Mukavele «karaya oturmadan başka kı- 4. «Karaya oturrılma ve parçalanma frankodur» kaydiyle yapılmışsa sigorta- madan başka kı
çı ancak 1410 ncu maddeye göre hasardan mesul olduğu nispette nlma ve parçakırılma ve parçalanmadan mesul olur.
lanma franko
dur-» kaydı.

M A D D E 1412. — Aşağıdaki hallerde 1410 ve 1411 nci mad- s. Karaya oturdelere göre «karaya oturma» vardır :
m« tâbiri.
1. Gemi deniz yolculuğunun mûtat hallerinden olmıyarak
bir yere saplanıp kahr ve tekrar yüzdürülemezse;
2. Yere saplanan gemi demir üzerinde hisalamak, yelken
toplamak gibi alelade tedbirlerle değil direkler kesmek, yükün
bir kısmını denize atmak veya'boşaltmak gibi fevkalâde ted
birlerle yahut sularm fevkalâde yükselmesi suretiyle, yüzdürülürse;
3. Gemi teknesi saplanma yüzünden önemli bir zarara uğ
radıktan sonra gemi yüzdürülürse.

Safaâfo? 15032

(Remi! GaıataT
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KISIM

Zararın şümulü
A) Tam zıya.
M A D D E 1413. — Gemi veya mallar yok olmuş veya bir daI-Haller.
ha elde etmek ihtimali olmaksızın sigortalmm elinden çık1. Gemi veya mış, hususiyle kurtarılamıyacak surette batmış veya asli vasıf yük.
l a n kaybolmuş yahut ganimet olduğuna karar verilmişse ge
mi veya mal için tam zıya vardır. Gemi enkazının veya demiroaş teferruatının tek - tük parçaları kurtarılsa bile tam zıya
var sayılır.
2. Navlun.
M A D D E 1414. — Navlun için tam zıya, bütün navlunun kay
bolması halinde var sayılır.
3. Umulan kâr
M A D D E 1415. — Malların varma yerine ulaşması halinde
veya komüsyon. beklenilen komüsyon veya umulan kâr için tam zıya, malların
varma yerine ulaşmamalan halinde var sayılır.
4. Deniz ödüncü
M A D D E 1416. — Deniz ödüncü ile avarya
paraları için
veya avarya tam zıya; deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeylerle kendileri
paralan.
için avarya paraları avans olarak verilen veya harcanan şey
lerin tam zıyaa uğramaları veyahut da; alman deniz ödünç
leri veya sair takyitler neticesinde mezkûr
paraları karşıla
mak için hiçbir şey kalmıyacak şekilde bir hasarla neticelenen
diğer bir deniz kazasına uğramaları halinde var sayılır.
¡1 - Tazminat.
M A D D E 1417. — Tam zıya halinde sigortacı sigorta bedeı. Umumi olarak. t M tam olarak ödemeye mecburdur. 1357 nci madde hükmünce
yapılacak indirmeler mahfuzdur.
2. İndirilme.
M A D D E 1418. — Tam zıya halinde sigorta bedelinin ödena) Kısmi kurtar- meşinden önce bir şey kurtarılmış olursa bunun satış bedeli
ma halinde. sigorta bedelinden indirilir. Sigorta tam değer üzerinden yapıl
mamışsa sigorta bedelinden yalnız kurtarılan şeyin satış bede
linin sigorta değeriyle mütenasip bir kısmı indirilir.
Sigorta bedeknin ödenmesiyle sigortalının sigorta edilmiş
şey üzerindeki haklan sigortacıya geçer.
Sigorta bedeli ödendikten sonra tam veya kısmi bir kur
tarma yapılırsa sonradan kurtanlan şeyler üzerinde yalnız
sigortacı hak iddia edebilir. Sigorta tam değer üzerinden ya
pılmamışsa sigortacı yalnız kurtarılan şeylerin sigorta değe
riyle mütenasip bir kısmına hak kazanır.
b) Umulan kârm
M A D D E 1419. — Umulan kârın 1415 nci maddede
yazık
zıyaı halinde. tam zıyaı halinde mallar, safi satış bedeli malların' sigorta de
ğerini aşacak kadar kârlı bir surette satılmış
olur yahut
müşterek avarya hallerinde feda edilmiş olan veya 1001,
1112 nci maddelere göre tazminat verilmesi lâzımgelen mal
lar için sigorta değerlerinden fazla bir para tazmin edilmiş olur
sa, aşan para umulan k â n n sigorta bedelinden indirilir.
III - Bırakma.
M A D D E 1420. — Sigortalı aşağıdaki hallerde sigorta edilen
i. Şartlan.
şey üzerinde haizolduğu hakları devrederek sigorta bedeli
nin tamamının ödenmesini istiyebilir :
1. Gemi aşağıdaki maddeler hükmünce gaip sayılırsa;
2. Gemi veya mallann ambargo edilmiş, muharip bir devlet
tarafından müsadere olunmuş veya başka suretle bir âmme tasarrufiyle alıkonulmuş yahut deniz
haydutları tarafından
zaptedilmiş olması sebebiyle sigortanm mevzuu olan şey teh
likeye mâruz bulunur ve bu olaylar;
A ) Akdeniz, Karadeniz ve Azak denizinin bütün limanlan
veya kısımları da dâhil olmak üzere bir Avrupa limanında ve
ya Avrupa denizinde vâki olmuşsa altı ay;
B ) Ümit ve Horn burunlarının berisinde olmak üzere başka
sularda vâki olmuşsa dokuz ay;
C) B u burunlardan birinin ötesinde olmak üzere başka su
larda vâki olmuşsa 12 ay;
geçtiği halde gemi ve mallar serbest bırakılmamış olursa.,
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B u müddetler kazanm 1377 nci madde gereğince sigortacıya
sigortalı tarafından bildirildiği günden itibaren hesabolunur.
M A D D E 1421. — Yolculuğa başlamış olan gemi gaiplik
2. Geminin
müddeti içinde varma limanına ulaşmamış ve bu müddet içingaipliği.
de de ilgililer ondan haber almannşlarsa gaip sayılır.
«0 Umumi olarak.
Gaiplik müddeti :
1. Kalkma ve varma limanlarının her ikisi de Avrupa l i 
manlarından ise yelkenli için altı, vapur için dört ay;
2. Kalkma ve varma limanlarından yalnız biri Avrupa dı
şında bir liman olur ve Ümit yahut Horn burunlarının berisin
de bulunursa, yelkenli ve vapur için dokuz ay; bu burunlardan
birinin ötesinde bulunursa yelkenli ve vapur için 12 ay;
3. Hem kalkma ve hem de varma limanı Avrupa dışmda
bulunursa yolculuğun ortalama müddeti i k i veya üç ayı geç
mediğine yahut üç aydan fazla sürdüğüne göre yelkenli ve vapur
için altı, dokuz veya on i k i aydır.
Tereddüt halinde en uzun müddet beklenir.
M A D D E 1422. — Gaiplik müddeti, geminin yolculuğa başlab) Müddetin
dığı günden itibaren hesabolunur. Bununla beraber kalktıktan
başlangıcı.
sonra gemi hakkında haber alınmışsa gemi, emin olan habere
göre son olarak bulunduğu yerden kalkmış olsaydı hangi
gün yolculuğa başladığı gün sayılacak idi ise o günden iti
baren gaiplik müddeti hesabolunur.
M A D D E 1423. — Bırakma beyanının sigortacıya bırakma
Bırakma
müddeti içinde vâsıl olması lâzımdır.
müddeti.
1420 nci maddenin birinci bendinde yazılı gaiplik halinde a) Umumi olarak.
varma limanı bir Avrupa limanı ise ve aynı maddenin ikinci
bendinde yazılı olaylardan birinin vukuu halinde olay Akdenizin Karadenizin ve Azakdenizinin bütün liman veya kısım
ları da dâhil olmak üzere bir Avrupa
limanında veya bir
Avrupa denizinde vâki olmuşsa bırakma süresi altı ay ve
bütün diğer hallerde dokuz aydır. B u süre 1420 ve 1421 nci
maddelerde yazılı müddetlerin bitmesiyle işlemeye başlar.
Mükerrer sigorta halinde bırakma müddeti sigortacmm bı
rakmayı mükerrer sigortalıya bildirdiği günün geçmesiyle iş
lemeye başlar.
M A D D E 1424. — Bırakma müddeti geçtikten sonra bırak- b) Bırakma müdma caiz değildir; şu kadar k i ; sigortalmm diğer sebepler do- detinin geçmesi
layısiyle bir zararın tazminini istemek hakkı mahfuzdur.
hali.
Geminin gaipliği halinde bırakma müddetinin geçmiş ol
masına rağmen sigortalı tam zıya için tazminat istiyebilir;
şu kadar k i ; sigorta edilmiş şey tekrar meydana çıkarak tam zı
ya halinin mevcudolmadığı anlaşılırsa sigortacının talebi üze
rine ve sigorta bedelinin Ödenmesi neticesinde 1418 nci madde
ye göre elde ettiği haklardan feragat etmesi karşılığında sigor
ta bedelini gerivererek uğradığı kısmi zararın tazmin edilme
siyle iktifa etmeye mecburdur.
M A D D E 1425. — Bırakma beyanının muteber olması için
4. Bırakma
kayıtsız ve şartsız yapılması ve sigorta edilmiş şeyin kaza sırabeyanı.
smda deniz rizikolarına mâruz bulundukça tamamına taallûk eta) Sıhhat
mesi lâzımdır.
şartlan.
Sigorta tam değer üzerinden yapılmamışsa sigortalı sigorta
edilmiş şeyin ancak mütenasip kısmını bırakmak mecburiyetin
dedir.
Bırakma beyanından cayılmaz.
M A D D E 1426. — Bırakma beyanının dayandığı olaylar doğ- b) Hükümsüzru çıkmaz veya beyanın tebliği sırasında artık meveudolmazsa,
lüğü.
bırakma beyanı hükümsüz kalır. Buna mukabil daha önce başgöstermesi halinde bırakma hakkının kullanılmasına mâni
olabilecek olaylar sonradan çıksa bile bırakma beyanı her i k i
tarafı bağlar.

SaHfe:
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Hükümleri.
a) Bırakılan şey
üzerindeki haklann sigortacıya
geçmesi.

M A D D E 1427. — Sigortalının bırakılan şey üzerinde haiz
olduğu bütün haklar bırakma beyanı ile sigortacıya geçer.
Bırakılan şeyi bırakma beyanı sırasmda takyideden ayni
haklar sebebiyle sigortalı sigortacıya teminat göstermeye mecburdur; meğer k i ; bu ayni haklar sigorta mukavelesine göre
sigortacının mesul olduğu rizikolardan doğmuş olsun.
Geminin bırakılması halinde bırakma beyanından sonra
kazanılmış olmak şartiyle, kazanın vukubulduğu yolculuğun sa
fi navlunu geminin sigortacısına aidolur. Navlunun bu kısmı
mesafe navlununun tesbiti için tatbik olunacak hükümlere
göre hesabolunur. B u hal ve vaziyet dolajasiyle sigortalının
uğradığı zararı ödemek, navlun ayrı olarak sigorta ettirilmiş
olduğu takdirde, navlunun sigortacısına düşer.

b) Sigorta bedeUnin ödenmesi.

M A D D E 1428.
Sigorta bedelinin ödenmesi ancak bırakmanın haklı olduğunu gösteren vesikalar sigortacıya ibraz
olunduktan ve bunları incelemek için münasip bir müddet geç
tikten sonra istenebilir. Bırakma gaiplik • sebebiyle vâki olur
sa geminin kalkma limanından çıktığı tarih ile gaiplik müd
deti içinde varma limanma ulaşmadığı hakkında güvenilir vesi
kaların ibrazı da lâzımgelir.
Sigortalı; bırakma beyanı sırasında bırakılan şeye dair
başka sigortaların yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa hangile
rinin yapılmış olduğunu, bırakılan şeyin deniz ödüncü veya baş
ka kayıtlarla takyidedilip edilmediğini, edilmişse bunların ne
lerden ibaret olduğunu sigortacıya elinden geldiği kadar bil
dirmeye mecburdur. Bunlar bildirilmemiş ise sigortacı son
radan bildiriline eye kadar sigorta bedelini ödemeden imtina ede
bilir, ödeme için bir müddet kararlaştırılmışsa, bu müddet an
cak bildirmenin sonradan yapıldığı andan itibaren işlemeye
başlar.
M A D D E 1429. — Sigortalı bırakma beyanından sonra da
1378 nci madde gereğince sigorta edilmiş şeyleri kurtarmak ve
daha büyük zararlara meydan vermemek için gereken tedbir
leri almaya, sigortacının kendisi buna muktedir oluncaya ka
dar, mecburdur.
Sigortalı zıyaa uğramış sayılan bir şeyin tekrar meydana
çıktığım öğrenirse, bunu sigortacıya derhal bildirmeye ve ta
lebi üzerine kendisine o şeyin elde edilmesi veya paraya çevril
mesi için icabeden yardımda bulunmaya mecburdur.
Masrafları sigortacı öder; sigortalı talebederse kendisine
münasip bir avans vermeye de mecburdur.

5.

c) Koruma
tedbirleri.

d)

B)

—

Bırakma
senedi.

M A D D E 1430. — Sigortalı; bırakmanın haklı olduğunu tanıyan sigortacıya, talebi üzerine masraflarım çekmek şartiyle,
1427 nci madde gereğince haklarmı devrettiğini gösteren ve
imzası noterce tasdikli bir bırakma senedi vermiye ve bırakı
lan şeylere ait vesikaları teslim etmeye mecburdur.

Kısmi

M A D D E 1431. — Geminin kısmen hasara uğraması halinde
zarar, 1198 ve 1199 ncu maddelere göre tâyin edilecek tamir
masraflarının tutarmdan ibarettir; şu kadar k i , bu masrafla
rın, sigortacının üstüne aldığı rizikolardan doğan hasarlara mü
taallik olması lâzımdır.

hasar.

I - Gemide.

ı.
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Umumi olarak,

2. Geminin satışı
halinde.

M A D D E 1432. — Geminin, 818 nci madde gereğince tamir
kabul etmez veya tamire değmez bir halde bulunduğu 990 nci
madde uyarınca mahkûmiyet karariyle tesbit edilmişse sigor
talı, sigortacıya karşı gemiyi veya enkazmı açık artırma yolu
ile sattırmaya salahiyetlidir. Satış halinde zarar, safi satış be
deliyle sigorta değeri arasındaki farktan ibarettir.
Sigortacının üstüne aldığı riziko ancak geminin veya enka
zının satılmasiyle biter; sigortacı satış bedelinin tahsilinden
de mesuldür.
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Geminin tamire değmez bir halde bulunduğunu tâyin için
geminin hasara uğramadan önceki değeri tesbit olunurken, tak
selenmiş olsun olmasın, geminin sigorta değeri nazara alınmaz.
M A D D E 1433. — Kusuru olmaksızın sigortalıya meçhul kalmış olan mühim zararlar ancak sonradan meydana çıktığı takdirde tamirin başlamış olması keyfiyeti; sigortalmm 1432 nci
maddede yazılı hakkını kullanmasına mâni olmaz.
Sigortalı hakkını, tamir başladıktan sonra kullanırsa, sigor
tacı yapılan tamir masraflarını da, gemi satıldığı zaman tamir
sayesinde daha fazla bir bedel elde edildiği nispette ayrıca öde
meye mecburdur.
M A D D E 1434. — Yarma limanına hasarlı olarak ulaşan mallar için, bu malların limanda hasarlı halde haiz oldukları gayrisâfi değerle, aynı malların hasarsız olarak aynı limanda haiz
olacakları değer mukayese olunarak, kaybettiği değerin yüz
desi tesbit olunmak lâzımdır. Sigorta değerinin aynı miktarda
yüzdesi zararın miktarı sayılır.
Malların hasarlı halde iken haiz oldukları değer, açık ar
tırma yolu ile yapılacak satış ile veya sigortacı muvafakat eder
se, değer biçme suretiyle tesbit olunur. Malların hasara uğra
mamış bir «halde iken haiz oldukları değer 1112 nci maddenin 1
nci fıkrasına göre tâyin edilir.
Muayene, değer biçme ve satış masrafları da sigortacıya dü
şer.
M A D D E 1435. — Yükün bir kısmı yolda zıyaa uğradığı takdirde zıyaa uğrıyan yükün değeri bütün yükün yüzde kaçından ibaretse sigorta değerinin o miktar }oizdesi zarar sayılır.
M A D D E 1436. — Mallar yolculuk sırasında bir kaza dolayısiyle satılırsa zarar; malların navlunu, Gümrük Resmi ve
satış masrafları çıkarıldıktan sonra kalan safi bedeliyle bunla
rın sigorta değeri arasındaki farktan ibarettir.
Sigortacının üstüne aldığı riziko ancak malların satılmasiyle biter; sigortacı satış bedelinin tahsilinden de mesuldür.
1393 - 1397 nci maddeler hükümleri mahfuzdur.
M A D D E 1437. — Navlunun kısmen kaybı halinde zarar, kararlaştırılmış navlunun ve eğer mukavele yoksa, mûtat navlu
nun kaybolan kısmından ibarettir.
Navlun takselenmiş olup da taksenin 1350 nci maddenin 4
ncü fıkrasına göre sigortacının tazmin edeceği bir zarar için
esas tutulması lâzımgelirse zarar kararlaştırılan veya mûtat
navlunun kaybolan yüzdesine" kadar taksenin yüzdesinden iba
rettir.
M A D D E 1438. — Malların ulaşmasından beklenen komüsyondan veya umulan kârdan mahrum kalma halinde tazmine
esas tutulacak zarar; malların hasarlı olarak ulaşmaları halin
de 1434 ncü maddeye göre tesbit olunması lâzımgelen zarar bun
larm sigorta değerinin yüzde kaçını teşkil ediyorsa kâr veya
komüsyon olarak sigorta edilmiş olan paranın aynı miktarda
yüzdesinden ibarettir.
Malların bir kısmının varma limanma ulaşmaması halinde
zarar, malların varma limanına ulaşmıyan kısmı bütün malla
rın değerinin yüzde kaçını teşkil ediyorsa, kâr veya komüs
yon olarak sigorta edilmiş olan paranın aynı miktarda yüzde
sinden ibarettir.
Umulan kârın sigortası halinde malların ulaşmamış olan
kısmı bakımından 1419 ncu maddenin şartları meveudolursa,
zarardan bu maddede yazılı fazlanın indirilmesi lâzımdır.
M A D D E 1439. — Deniz ödüncü veya avarya paralarında kısmi kayıp varsa zarar; deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş veya
kendisi için avarya paraları avans olarak verilmiş veya sarf
edilmiş şeyin sonraki kazalar neticesinde deniz ödüncü veya
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avarya paralarını kapatmaya artık kifayet etmemesi yüzünden
ileri gelen açıktan ibarettir.
M A D D E 1440. — Sigorta tam değer üzerinden yapılmışsa
sigortacı 1431 - 1439 ncu maddeler gereğince hesabedilen zararı
tamamen ödemeye mecburdur; şu kadar k i , 1357 nci madde hük
mü mahfuzdur. Sigorta tam değer üzerinden yapılmamışsa, si
gortacı 1288 nci madde dairesinde bu zararı ancak kısmen öder.
ALTINCI

KISIM

Zararın ödenmesi
A) Sigortacının
M A D D E 1441. — Rizikonun gerçekleşmesi sebebiyle sigortaborçlarmm muac- emin sigorta akdinden doğan borçlan, 1377 nci madde hükmünceliyeti ve zararın QQ rizikoyu ihbar mükellefiyetinin doğduğu tarihte muaccel
tazmini şartlan.
lur. Bununla beraber muacceliyetin, en geç, ikinci fıkrada gösI - Muacceliyet ve terilen vesikalarm sigortacıya verilmesi tarihinde gerçeklezaran ispat
şeceği akitle kabul olunabilir.
külfeti.
Sigortalı zararın tazminini istiyebilmek için sigortacıya zaı. Umumi olarak, rarm hesabını gösteren bir liste vermeye ve kâfi vesikalarla
aşağıdaki hususları ispat etmeye mecburdur : •
1. Menfaati;
2. Sigorta edilen şeyin deniz rizikolarına mâruz kaldığını;
3. iddianın dayandığı kazayı;
4. Zararı ve şümulünü.
2. Başkası hesaM A D D E 1442. — Başkası hesabma sigorta halinde sigor
t a sigorta tah yukanki maddede yazılı olanlardan başka, sigorta ethalinde.
tirene mukavelenin akdi hususunda vekâlet verdiğini de is
pata mecburdur. Sigorta vekâlet olmaksızın yapılmışsa sigor
talı, sigortanın kendi menfaatine yapıldığına delâlet eden olay
ları ispat etmeye mecburdur.
77 - Vesikaların
M A D D E 1443. — Başka deliller bulmaktaki güçlük dolayımahiyetleri. siyle ticari münasebetlerde kabul edilegelmekte olan vesika
lar ve hususiyle aşağıda yazılı olanlar umumiyetle ispata kâfi
vesikalar sayılır :
1. Menfaati ispat için :
Geminin sigortasında, mülkiyeti tevsik eden senetler;
Yükün sigortasmda, sigortalmm mallar üzerinde tasarruf
ta bulunabileceğini gösteren faturalar ve konişmentolar;
Navlunun sigortasmda, çarter partiler ve konişmentolar;
2. Malların yüklendiğini ispat için konişmentolar;
3. Kazayı ispat için 985 nci maddede yazılı deniz raporu ve
gemi jurnali, zabıt ve müsadere hallerinde zabıt ve müsadere
mahkemesinin kararı, gaiplik hallerinde geminin kalkma l i 
manından çıktığı zamana ve gaiplik müddeti içinde varma lima
nına ulaşmadığma dair güvenilebilir vesikalar;
4. Zararın ve şümulünün ispatı için , zararm tesbit olun
duğu yerin kanun veya teamüllerine uygun muayene, değer
biçme ve açık artırmaya dair vesikalarla bilir kişilerin keşif
kâğıtlan, yapılmış olan tamirlerin makbuzlu hesap puslaları ve
verilmiş diğer paraların makbuzlan (Bununla beraber 1431 ve
1432 nci maddelerde yazılı geminin kısmi zarara uğraması ha
linde muayene ve değer biçme vesikalariyle keşif kâğıtlan
ancak aşınma, eskime, çürüme veya kurt yemesinden ileri ge
len zarar ayrıca tesbit edilmiş olmak ve aynı zamanda müm
kün olduğu derecede Hükümetçe resmen tâyin edilen yahut
o yer mahkemesi veya Türkiye Cumhuriyeti konsolosu tarafın
dan ve bunlar yoksa yahut var da bunlarm iştiraklerine imkân
bulunmamışsa, diğer resmî makam tarafından hususi surette
nasb olunan bilir kişiler çağırılmış bulunmak şartiyle kifayet
eder.).
0
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M A D D E 1444. — Sigortalıyı 1441 nci maddede yazılı hallerin
veya bu hallerden bir kısmının ispatından kurtaran mukavele
muteberdir; şu kadar k i , sigortacının hilafını ispat hakkı mahfuzdur. Malların sigortası halinde konişmentonun ibrazına lüzum
olmadığına dair mukaveleye konulan kayıt ancak malların yük
lenmiş olduğunu ispat külfetinden kurtarır.
M A D D E 1445. — Başkası hesabına yapılan sigortada sigorta mukavelesinden doğan haklar sigortalıya aittir. Bununla beraber poliçenin verilmesini, ancak sigorta ettiren istiyebilir.
Sigortalı, sigorta ettirenin muvafakati olmaksızın ancak poliçe elinde bulunduğu takdirde hakları üzerinde tasarruf ede
bileceği gibi bu hakları mahkemede iddia edebilir.
M A D D E 1446. — Sigorta ettiren sigorta mukavelesinden sigortalı lehine doğan haklar üzerinde kendi namma tasarruf edebilir.
Sigorta ettiren sigortalmm muvafakati olmaksızın, ödenecek paraları almaya ve sigortalının haklarını devretmeye an
cak poliçe elinde bulunduğu takdirde salahiyetlidir.
Sigortacı, ancak sigorta ettiren, sigortalmm sigortaya mu
vafakat ettiğini kendisine ispat etmek şartiyle, sigorta ettire
ne ödemede bulunmaya mecburdur.
M A D D E 1447. — Sigorta ettiren, sigorta ettirilmiş olan konudan dolayı sigortalıya karşı haiz olduğu alacaklar ödenmedikçe, poliçeyi sigortalıya veya onun alacaklılarına yahut iflâs
masasına teslime mecbur değildir. B u alacakları için sigorta
ettiren zarar halinde sigorta tazminatı üzerinde, sigorta para
ları ödendikten sonra da onlar üzerinde, sigortalı ve onun ala
caklılarına karşı rüçhan hakkını haizdir.
M A D D E 1448. — Sigortacı, poliçe sigorta ettirenin elinde
bulunduğu müddetçe sigortalıya veya sigortalının alacakhlarrna yahut iflâs masasına ödemede bulunmak veya onlarla mukavele yapmak suretiyle sigorta ettirenin 1447 nci maddede
yazılı hakkını ihlâl ederse, sigorta ettirene karşı mesul olur.
Sigortacının poliçe üzerinde hakkı olan üçüncü şahsa karşı,
bu hakka dair mukaveleler yapmak yahut poliçeyi geri alma
dan veya üzerine lâzımgelen şerhi yapmadan sigorta paraları
ödemek suretiyle ne dereceye kadar mesul olacağı Borçlar K a 
nunu hükümlerine göre tâyin olunur.
M A D D E 1449. — Sigortacı, sigorta ettirene karşı mevcudolan alacağını, bu alacak sigortalı için yapılan sigortadan doğ
mak şartiyle, sigortalmm tazminat alacağı ile takas edebilir.
M A D D E 1450. — Sigortah, vukubulmuş ve ileride vukubulacak kazalardan doğmuş ve ileride vukubulacak kazalardan
doğacak olan tazminat alacaklarım üçüncü bir şahsa devrede
bilir. Poliçe emre yazılı ise başkası hesabma sigorta halinde
ilk devrin muteber olması için sigorta ettirenin cirosu kâfidir.
M A D D E 1451. — Kazanm bildirilmesinden itibaren i k i ay
geçtikten sonra 1441 nci maddede yazılı zararm hesap listesi
sigortalmm kusuru olmaksızın ibraz olunmamış ve fakat takribî bir keşifle sigortacıya düşen en az para tesbit edilmiş olur
sa, sigortacı bu parayı kendi borcundan indirerek muvakkat
olarak ödemekle mükelleftir, ödeme müddeti zarar hesabının
sigortacıya tebliğinden itibaren işlemeye başlıyacaksa bu hal
de müddet sigortacıya muvakkat keşfin haber verildiği andan
itibaren hesabolunur.
M A D D E 1452. — Sigortacı:
1. Avarya hallerinde sigorta ettirilmiş şeyin kurtarılması,
korunması veya tamiri için lüzumlu masraflara mütaallik ola
rak ilerde tesbit edilecek borcuna mahsuben kendisine düşen
paranın üçte ikisini;

Sahife: 15037

M - İspat külfetinden muaflık
kaydı.

B) Başkası hesabma sigortada.
I - Sigortalının
haklan.

II-Sigorta ettirenin haklan.
!• Tasarruf
salâhiyeti.

s. Hapis, rüçhan
hakkı.

3. Sigortacının sioorta ettirene kar§ı mesuliyeti.

III-Takas.

IV • Tazminat alacağının devri.

V-Avans vermek
mükellefiyeti.
i- Umumi olarak.

2. Hususi olarak.

SahJfe; 15038
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2. Geminin veya mallarm zaptı halinde itiraz masraflarından kendisine düşen paralarm tamammı;
ihtiyaç hâsıl olur olmaz, avans olarak vermekle mükelleftir.
YEDİNCİ K I S I M
Çeşitli hükümler
A) Ristomo.
M A D D E 1453. — Sigortalı, sigortanın taallûk ettiği teşebI-Ristorno hakkı, büsten tamamen veya kısmen vazgeçer yahut kendi yüzünden
olmamak şartiyle sigorta edilen şeyin tamamı veya bir kısmı
sigortacının üstüne aldığı rizikoya mâruz bıraktırılın azsa, pri
min tamamı veya bir kısmı, sigortacıya aidolan bir ristorno
hakkı mahfuz kalmak üzere geri istenebilir yahut ahkonulabilir.
Ristorno hakkı, başka bir para kararlaştırılmış değilse ya
hut sigortanın yapıldığı yerde bu hususta teamül yoksa, sigorta
bedelinin tamanıının yahut mütenasip bir kısrnının yüzde ya
rmamdan ve fakat prim sigorta bedelinin % 1 inden az olursa
primin tamamının veya mütenasip kısmının yarısmdan iba
rettir.
II - Primin indiM A D D E 1454. — Sigorta, 1339 ncu maddede yazılı menfaarilmesi.
tin yokluğundan yahut 1345 nci madde gereğince aşkın sigor
tadan dolayı hükümsüz olup da sigorta ettiren mukavelenin ya
pıldığı sırada ve başkası hesabma sigorta halinde de sigortalı
vekâlet verildiği sırada hüsnüniyet sahibi idiyse prim kezalik 1453 ncü maddede gösterilen ristorno hakkı mahfuz kalmak
üzere geri istenebilir veya alıkonulabilir.
III - 31ukavelenin M A D D E 1455. — ihbar mükellefiyetinin yerine getirilmesigortact için hü- meşinden veya diğer bir sebepten dolayı sigorta akdinin sigorkümsüz kalması tacı için hükümsüz olması, bu hükümsüzlüğe rağmen sigortacı
halinde.
primin tamamım isteme salâhiyetini haiz olsa bile, 1453 ve 1454
ncü maddelerin tatbikme engel olmaz.
IV - Rizikonun başM A D D E 1456. — Sigortacı için riziko başlamış bulunursa
lamış olması
bir ristorno yapılamaz.
halinde.

B) Sigortacının
aczi.

M A D D E 1457. — Sigortacı acze düşmüşse, sigortalı dilerse
mukaveleden cayarak bütün primi geri ister veya ahkor, diler
se masrafı sigortacıya aidolmak üzere yeni bir sigorta mukave
lesi yapar; şu kadar k i , sigortalı mukaveleden caymadan veya
yeni sigorta mukavelesi yapmadan önce sigortacının mükelle
fiyetleri için kâfi teminat gösterilirse, böyle bir hakkı kalmaz.

C) Sigorta ediM A D D E 1458. — Sigorta edilen şey sigortalı tarafmdan
im şeyin temliki, başkasına temlik olunursa iktisabeden kimse, mülkiyeti deI - Umumi olarak, vam ettikçe sigortalmm sigorta münasebetinden doğan hak ve
borçlarını üzerine almış sayılır. P r i m borcundan, temlik eden
ile iktisabeden müteselsilen mesuldürler.
Sigortacı temliki, sigorta münasebetinden kendisine karşı
doğan alacaklar bakımından, ancak bunu haber aldığı andan
itibaren kabule mecburdur. Borçlar Kanununun 165 ve 167 nci
maddeleri hükümleri burada da tatbik olunur.
Sigortacı, temlikin yapılmamış olması halinde çıkmıyacak
olan rizikolardan mesul olmaz.
iktisabeden bir ihbar müddeti gözetmeksizin sigorta muka
velesini feshedebilir. Feshi ihbar hakkı iktisabettikten sonra
bir ay içinde kullamlmazsa düşer, şu kadar k i , iktisabedenin
sigortadan haberi olmadığı takdirde, feshi ihbar hakkı sigor
tayı haber aldığı andan itibaren bir ay geçinceye kadar baki
kalır, iktisabeden feshi ihbar ederse, primden mesul olmaz.
Sigorta olunan şeyin cebrî satışı halinde de yukardaki fık
raların hükümleri tatbik olunur.

Q
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M A D D E 1459. — Yukarıki madde hükümleri bir gemi payı- / / - Geminin veya
nm sigortası halinde de tatbik olunur.
payının temliki
Gemi sigorta edilmişse bu hükümler ancak gemi bir yolcuhalinde.
luk sırasında temlik edildiği takdirde tatbik olunur. Yolculu
ğun başlangıcı ve sonu 1382 nci maddeye göre tâyin * olunur.
Gemi muayyen bir müddet veya birden fazla yolculuk için si
gorta edilmiş ise, geminin yolculuklardan biri sırasmda temli
k i halinde sigorta ancak geminin en yakm varma limanında
boşaltılmasına kadar uzar.

Son hükümler
M A D D E 1460. — Ticaret şirketlerinde ortakların şirketle
veya birbirleriyle olan münasebetlerinden doğan dâvalarda ve
şirketlerin idare meclisi azaları, müdürleri veya murakıplerine karşı bu kanunun meriyetinden sonra açılacak mesuliyet
dâvalarında basit muhakeme usulü tatbik olunur.
M A D D E 1461. — B u kanunda ve diğer ticari hükümlerde
geçen (kanuni faiz) veya (nizami faiz) tâbirleri, temerrüt durumu mevcudolduğu takdirde 9 ncu maddenin ikinci fıkrasmda, diğer hallerde ise birinci fıkrasmda tanzim olunan faiz mânasına gelir.
9 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki miktardan fazla temer
rüt faizi ödenmesini derpiş eden mukaveleler, 8 nci madde hü
kümlerine tâbi olduğu gibi ödeme yerinde banka Iskontosu
yüzde ondan ziyade olduğu takdirde temerrüt faizi iskonto mik
tarına göre de istenebilir.
Borçlar Kanununun 103 ncü maddesinin ikinci fıkrası hük
münün ticari temerrüt faizlerine tatbikinde yüzde beş yerine
yüzde on miktarı esas tutulur.
M A D D E 1462. — B u kanundan gayrı olan ticari hükümlerde geçen ticari muamele, mevaddı ticariye, ticari mukavele
sözleri, bu kanunun 3 ncü maddesindeki ticari işleri anlatır.

A) Şirket dâva-.
lannda muhakeme
usulü.

B) Kanuni ve nif
sözlerimânası ve faitamamlayıcı
hükümler.

z a m i

aiz

n i n

z e a i i

C) ticari muaf, mevaddı ticariye, ticari mu

mel

kavele sözlerinin
mânası.

M A D D E 1463. — B u kanundan gayrı olan ticari hükümlerde geçen (küçük tacir) veya (esnaf) sözü, bu kanunun 17 nci
maddesinde tarif edilen esnafı anlatır. 5373 sayıh Esnaf dernekleri ve esnaf dernekleri birlikleri hakkmdaki Kanun hükümleri ile küçük tacir veya esnafm tarifine ait diğer hususi hükümler mahfuzdur.
Yıllık gayrisâfi geliri kararnamede gösterilecek miktardan
aşağı olan sanat ve ticaret erbabmm, iktisadi faaliyeti nakdî
sermayesinden ziyade bedenî çalışmasma dayanan ve kazancı
ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ti
caret erbabı sayılması için kararnameler çıkarmaya İcra Ve
killeri Heyeti salahiyetlidir. Böyle kararnamelerin çıkarılması
halinde onlarda gösterilen miktardan aşağı gayrisâfi geliri
bulunan sanat ve ticaret erbabmdan başka hiç kimse kanunun
17 nci maddesinde tarif edilen esnaftan sayılamaz.
M A D D E 1464. — Gerek bu kanunda, gerekse diğer kanunlardaki (mukavele) ve (akit) sözleri aym mânaya gelir.
M A D D E 1465.
B i r tacir işletmesinin mahiyet ve önemima, gerektirdiği bütün defterleri tutmamış olduğu takdirde,
66 nci maddenin 1 ilâ 3 numaralı benclinde yazılı defterleri tut
muş olsa bile, fiilen tutmuş olduğu defterlerin kayıtları, ancak
aleyhine delil olabilir.
M A D D E 1466. — Ticari hükümlerle yasak edilmiş bulunan
muamele veya şartlar, aksine hususi bir hüküm bulunmadıkça,
bâtıldır; şu kadar k i , bir akit hükmünce yerine getirilmesi gereken edalar hakkmda kanun veya salahiyetli makamların kabul etmiş olduğu en yüksek haddi aşan mukaveleler, en yük—

sek had üzerinden yapılmış sayılır ve bu hadden fazla olan eda-

D) Küçük tacir,
f
sözlerinin
mânası ve esnaf
tarifine ait kararnameler.
esna

E) Mukavele so
zünün mânası.
F) Belit sayıla

cak defterler.

O) Hukuki muamelelerin yasak
edilmesinin ve edalarda en yüksek
hadlerin aşılmasıneticeleri.
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lar, hata ile yapılmış olmasa dahi geri almır. B u hallerde Borç
lar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasmm son cümlesi
tatbik olunmaz.
H) Kaptanla geM A D D E 1467. — Kaptan, gemi adamlarının ve gemide bumide bulunan kim- hman diğer şahısların disiplin âmiridir. Kaptan bu salâhiyeselerin münasebet- tinin kullanılmasını ancak güverte zabitlerinin başı olan kimlerine ait çeşitli
[\ çarkçıbaşıya kendi hizmet sahaları ile mahdudolmak üzehükümler.
bırakabilir.
I - Kaptanın diKaptan, gemi hizmetlerinin gereği gibi görülmesi için veya
siplin salâhiyeti, gemide emniyet veya inzibatı temin maksadiyle disiplin salâhi
yetine dayanarak lüzumlu her türlü tedbire başvurabilir; hu
susiyle halin icabına uygun olmak şartiyle gemi adamları ve
gemide bulunan diğer şahıslar üzerinde cebir kullanmıya, ita
atsizlikte ısrar edenleri uygun bir yere kapatmaya veya gemi
den uzaklaştırmaya, üzerlerini ve eşyalarını aramaya, gemi
adamlarının eşyalarını muhafaza altma alıp kendilerine ver
memeye, vazife görmemek maksadiyle gemiden kaçanları za
ruret halinde zorla gemiye getirtmeye salahiyetlidir.
Kaptanm, disiplin salâhiyetine dayanarak vereceği emirle
rin yerine getirilmesinde veya alacağı tedbirlerde, zabıta ve ih
tiyaç halinde, askerî kuvvetler kendisine derhal yardım etmekle
mükelleftir.
Kaptan, yukarıki hükümler gereğince aldığı tedbirleri, im
kân bulur bulmaz sebepleriyle birlikte gemi jurnaline yazar.
II - Gemi adamM A D D E 1468. — Gemi adamları kaptan, gemi zabitleri ve
larınm itaat ve diğer âmirleri tarafmdan verilen hizmet emirlerini hiçbir itibilgi verme mecü i sürmeksizin derhal ve harfiyen yerine getirmek ve geburiyeti.
i hizmetlerini ilgilendiren bütün hususlar ve bu arada diğer
gemi adamları hakkında bildiklerini doğru ve tam olarak bil
dirmek mecburiyetindedirler.
III - Vazifenin
M A D D E 1469. — Aşağıda sayılan suçlardan birini işliyen
•yerine getirilme- gemi adamları, kaptan veya donatanm şikâyeti üzerine on beş
meşinin cezası. günden bir yıla kadar hapse ve en az i k i aylık ücretleri tutarmca ağır para cezasına ve hapis müddeti kadar meslek ve sanatı
ifadan memnuiyet cezasına mahkûm edilirler. Şu kadar ki,
memnuiyet cezası i k i aydan aşağı olamaz :
1. Gece nöbetlerini hiç veya gereği gibi tutmamak;
2. Kaptan, gemi zabitleri veya diğer âmirlerin hizmet emir
lerini yerine getirmemek;
3. i z i n almadan gemiden çıkmak veya izin müddeti bitti
ği halde haklı bir mazeret olmaksızın gemiye dönmemek;
4. Müsaade almadan gemiden şahsma veya başkalarma ait
eşyayı çıkarmak veyahut gemiye gizlice yük, eşya veya insan
sokmak;
5. Hizmet sırasında sarhoş bulunmak;
6. Kumanyayı israf etmek veya salâhiyeti olmadan satmak
veya saklamak veyahut yok etmek;
7. Hizmetten kaçınmak maksadiyle saklanmak;
8. Gemide emniyet veya inzibatın temini,
itaatsizliklerin
önlenmesi veya bastırılması için istekte bulunmalarına rağmen
kaptana, gemi zabitlerine veya diğer âmirlerine yardımda bu
lunmamak;
9. Gemi aksamını, aletleri veya cihazları istiyerek hasara
uğratmak veya geminin makine ve bilcümle alet veya cihaz
larının normal surette işlemelerini bozacak veya aksatacak ça
relere başvurmak;
10. Kaptan veya diğer gemi adamlarını vazife görmemeye
teşvik etmek veya onların vazife görmelerine tehdit, menfaat
va'di veya diğer her hangi bir suretle engel olmak;
11. Gemi hizmetlerinin esaslı şekilde aksaması neticesini
doğurmuş olan ve yapmaması gereken ve yukarıki bentler şü
mulüne girmiyen bir hareketi bilerek yapmak veya ihmal edils e
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mesi aym mahiyette bulunan ve yapması gereken bir hareket
ten bilerek kaçınmak.
Birden fazla gemi adamının anlaşarak aynı fiili işlemeleri
halinde ceza yarısı kadar artırılır.
Şikâyette bulunan, şikâyetini hüküm kesinleşinceye kadar
her zaman geri alabilir.
M A D D E 1470. — B i r gemi adamma veya gemideki diğer IV - Disiplin sa
bır kimseye karşı disiplin salâhiyetini kötüye kullanan kap- lâhiyetinin
kötütan veya gemi zabitleri, şikâyet üzerine on beş günden bir se- ye kullanılmasının
neye kadar hapis ve en az i k i aylığı tutarında ağır para ceza- ve kaptanın vasi
siyle cezalandırılırlar.
f
yapmamasıGemi hizmetlerinin esaslı bir şekilde aksaması neticesini
cezalan.
meydana getirebilecek mahiyette bulunan ve yapmaması gere
ken bir hareketi bilerek yapan veya ihmal edilmesi aynı mahi
yette bulunan ve yapması gereken bir hareketten bilerek kaçı
nan-veya yukarıki maddede yazılı suçların işlenmesine göz yu
man veyahut bunlara iştirak eden kaptan donatanın şikâyeti
üzerine yukarıki maddedeki cezaya mahkûm edilir.
Şikâyet, hüküm kesinleşmesine kadar geri alınabilir.
M A D D E 1471. — Yukarıki maddelerde yazılı suçların yurt V - Suçların yurt
dışında işlenmeleri halinde dahi bu hükümler tatbik olunur; şu dışında işlenmesi.
kadar ki. cezalar yarısı kadar artırılır.
M A D D E 1472. — Gemi yabancı bir memlekette veya deniz- VI - Suç işlenme
de bulunduğu sırada gemi adamlarından veya gemideki diğer
halinde kaptakimselerden birisinin her hangi bir suç işlemesi halinde kapgemide ^utanın seçeceği gemi zabitleri ve diğer itimada değer kimselerle lunanlann^ vaztfesuçun ispatına yarayacak bütün delilleri doğru ve tam olarak
tesbit etmeye, toplamaya, delillerin zıyaa uğramaması için
mümkün olan bütün tedbirleri almaya ve hususiyle şahıslar
üzerinde veya eşyalarında gerekli aramaları yapmaya, gerekli
kimseleri dinleyip gözlerini zapta geçirmeye, suç yerinin du
rumunu tesbit etmeye, suç vasıtalarını saklamaya mecburdur.
Kaçması veya delilleri yok etmesi veya delillerin gereği gi
bi toplanmasına engel olması tehlikesi mevcudolduğu takdirde
kaptan maznunu tevkif edebilir.
Kaptanın bu madde hükmünce yapması gerekli olan tahki
kat işlerinde gerek gemi zabitleri ve diğer itimada değer kim
seler, gerekse gemide bulunan bütün diğer şahıslar kaptanın
emirlerini yerine getirmeye, sorduklarına doğru ve tam olarak
cevap vermeye mecburdurlar. B u mecburiyeti yerine getirmiyen gemi adamları 1469 ncu maddede gösterilen cezalar ile, diğer
kimseler ise 100 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına mahkûm edilir.
B u maddede gösterilen suçları işliyenler re'sen takibolunur.
1469 ilâ 1471 nci maddelerde veya bu maddede yazılı fiilleri
işliyenlerin daha ağır cezalara mahkûm edilmesini derpiş eden
hükümler mahfuzdur.
M A D D E 1473. — 29. V . 1926 gün ve 865 sayılı Ticaret K a 1)
Kaldırılan
nunu, 29. V . 1926 gün ve 866 sayılı Ticaret Kanununun sureti
hükümler.
tatbiki hakkında Kanun, 1 3 . V . 1929 gün ve 1440 sayılı Tica
ret Kanunu (ikinci kitap - Deniz Ticaret Kanunu), Ticaret K a 
nununun 386 nci maddesini değiştiren 12 . I I . 1931 gün ve 1749
sayılı Kanun ve Ticaret Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren 17.XII. 1954 günlü ve 6442 sayılı Kanun ile 22.III. 1303
tarihli Murabaha Nizamnamesinin ticari işlere aidolan hüküm
leri ve hususi mahiyette olan kanun hükümleri mahfuz olmakkaydiyle diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldı
rılmıştır.
M A D D E 1474. — Kenar başlıkları da metne dâhil olan işbu J) Kanunun mekanun 1.1.1957 tarihinde meriyete girer; şu kadar ki, bu kariyete girmesi.
•nunun meriyet ve tatbik şekli hakkındaki kanun hükümleri
mahfuzdur.
M A D D E 1475. — B u kanunu tatbika icra Vekilleri Heyeti K) Kanunu icra
esini

n m

s i

n

m

v e

î e n

memurdur.
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Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik
şekli hakkında Kanun
Kanun No : 6763

Kabul tarihi: 29/6/1956
BİRİNCİ FASIL
İntikal hükümleri

M A D D E 1.
B u kanunda aksine hüküm bulunmadıkça :
1. Türk Ticaret Kanununun meriyetinden önceki hâdiselerin
hukuki neticeleri bu hâdiselerin vukuları zamamnda mer'i olan
kaidelere;
2. Yeni kanunun meriyet tarihinden önce yapılmış olan muamelelerin hüküm ifade edip etmemeleri ve hukuki neticeleri bu
tarihten sonra dahi vukuları zamanında mer'i olan kaidelere;
3. Meriyet tarihinden sonra vukubulmuş hâdise ve muame
leler ise yeni kaidelere;
tâbidir.
b) Müruruzaman.
M A D D E 2. — Türk Ticaret Kanununun meriyetinden önce
işlemeye başlamış bulunan müruruzaman müddetleriyle hak dü
şüren müddetler eski kanun hükmüne tâbi kalırlar. Şu kadar k i ;
mezkûr müddetlerin geri kalan kısmı, yeni kanunun tâyin etti
ği müddetten uzun ise, meriyetinden itibaren yeni kanunun tâ
yin ettiği müddetin geçmesiyle müruruzaman tamamlanmış ve
ya hak düşmüş olur.
E s k i kanunun 1444 ilâ 1446 nci maddeleri hükmünce alacağm
doğduğu senenin geçmesiyle işlemeye başlıyacak olan müruruza
man müddetleri, yeni kanunun meriyete girdiği tarihte işleme
ye başlar.
Müruruzamanın hükümleri, mukavele ile değiştirilemiyeceği
ve diğer bütün cihetleri meriyetinden itibaren yeni kanuna tâ
bidir.
2. İstisnalar.
M A D D E 3. — Muhtevası tarafların iradeleri nazara almmaka) Muhtevası ka_ kanun tarafından tanzim edilen hukuki münasebetler, yeni
nun tarafından
kanunun meriyetinden önce vücut bulmuş olsalar bile meriyetiyle
tanzim edilen
beraber yeni kanuna tâbi olurlar.
A)

Umumi hükümler.
I-Kanunun mahalline şâmil
olması.
1. Esas.
a) Hâdise ve
muameleler.

—

s ı z

münasebetler.
b) Müktesep
hdkkm bulunmaması.
II - Atıflar.

III - Ticari
dâvalar.

M A D D E 4. — B i r müktesep hak meydana getirmemiş olan
hâdiseler, meriyetinden itibaren yeni kanuna tâbi olur.
M A D D E 5. — B u kanunun ve Türk Ticaret Kanununun me
riyete girmesiyle kaldırılmış veyahut değiştirilmiş bulunan mad
delere diğer mevzuat tarafmdan yapılan atıflar o maddelere te
kabül eden yeni hükümlere yapılmış sayılır.
M A D D E 6. — Türk Ticaret Kanununun 4 ncü maddesinin
birinci fıkrası hükmü, eski kanun zamanında meydana gelmiş
olan hâdiselere ait ve kanunun meriyete girdiği tarihten sonra
açılacak olan dâvalara dahi tatbik olunur. Yeni kanunun meri
yete girmesinden önce açılmış bulunan dâvalarda mahkemeler
bunun meriyetinden sonra dördüncü madde hükmüne dayanarak
vazifesizlik kararı veremezler.
Yeni kanunun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasının hükmü,
ancak kanunun meriyete girmesinden sonra yapılacak muamele
ve işler hakkında tatbik olunur.
Yeni kanunun beşinci maddesi hükümleri, meriyete girdi
ği tarihte açılmış bulunan bütün dâvalara da tatbik olunur. Şu
kadar k i ; bu maddedeki iptidai itirazın meriyete girmesinden
itibaren on gün içinde ileri sürülmüş olması şarttır.
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M A D D E 7. — Ticari relinin paraya çevrilmesi hakkmda eski kanunun meriyeti zamanında ileri sürülmüş olan taleplere
eski kanun hükümleri tatbik olunur.
M A D D E 8. — Türk Ticaret Kanununa tâbi olan hükmi şahıslarm medeni haklardan istifade ehliyetlerinin şümul ve derecesi, meriyete girmesinden sonra yeni kanuna göre tesbit
olunur.
M A D D E 9. — Yeni kanunun faize ait 9 ncu maddesi, borcun
doğduğu zamana bakılmaksızın vâde bitimi veya ihtar günü ye
ni kanunun meriyetinden sonra olan borçlara tatbik olunur; şu
kadar k i , verilen avans veya yapılan masraflar için kanuni faiz
istenirse veyahut mukavelede faiz miktarı gösterilmiyerek ka
nuni faizin verilmesi kararlaştırılmış olursa avansın verildiği
veya masrafın yapıldığı zamanda mer'i olan kanuni faize ait
hükümler tatbik olunur.
E s k i kanun zamanında işlemeye başlamış olan temerrüt fa
izleri meriyetinden itibaren yeni kanun hükümlerine tâbi olur,
M A D D E 10. — Yeni kanunun temerrüt halinde bulunan alıcıya karşı caiz olan tedbirlere ait 25 nci maddesinin ikinci ben
di, meriyete girmesinden sonra mahkemelerce verilecek satış
izinleri hakkmda tatbik olunur.
M A D D E 11.
Türk Ticaret Kanununun tanıdığı hapis hakkı veya kanuni rehin hakkı kanunun yürürlüğe girmesinden
önce alacaklının eline geçmiş olan mallar hakkında dahi cari
olacağı gibi meriyetten önce meydana gelmiş alacaklar için de
tatbik edilebilir.
M A D D E 12. — E s k i hükümlere göre tutulan ticaret siciller i yeni kanunun tatbiki bakımından da ticaret sicüi sayılır. T i caret sicili nizamnamesine ait hükümler mahfuzdur.
Eski kanun zamanında geçmiş olupta tescile tâbi bulunma
dığı halde yeni kanun hükmiyle ticaret siciline tescili mecburi
kılınan ve yeni kanun zamanında devam eden bir hâdise veya
muameleyi ilgililerin yeni kanunun meriyete girmesinden itiba
ren altı ay içinde tescil ettirmeleri mecburidir. Esası eski ka
nun zamanında tescil edilmiş olup da bâzı cihetleri tescile tâbi
tutulmamış olan bir vakıa veya muamelenin o cihetlerinin yeni
kanunla tescile tâbi tutulması halinde dahi hüküm böyledir. A l 
tı aylık müddetin ilgililerce geçirilmesi halinde yeni kanunun
35 nci maddesi hükümleri tatbik olunur.
B u hükümler yeni kanunla konulmuş olan ilân mecburiyeti
hakkında da caridir.
Yeni kanunun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı ga
zete çıkarılıncaya kadar ticaret siciline ait ilânlar o yerde çıkan
ticaret sicili gazetesiyle ve bulunmayan yerlerde diğer bir gaze
te ile ve hiç gazete çıkmıyan yerlerde en yakın yerdeki bir ga
zete ile yapılır.
Ticaret sicili henüz kurulmamış olan yerlerdeki sicil işleri,
Adliye Vekâletinin isteği ile ve mahkemenin nezareti altında
ticaret ve sanayi odaları veya onlara niyabeten ajanlıkları tara
fmdan görülür.
Yeni kanunun 35 nci maddesiyle sicil memuruna yükletilen
ihbar mükellefiyeti, ancak onun meriyete girmesinden sonra iş
lenmiş bulunan suçlar için tatbik olunur; daha önce işlenmiş
olanlar eski hükümlere tâbi kalır.
Yeni kanunun 37 nci maddesinde derpiş edilen gazeteye ait
hükümetçe bir nizamname çıkarılır. Nizamname ile bu gazeteyi
çıkartmak vazifesi, 3460 sayıh kanun hükümlerince kurulacak
bir İktisadi Devlet Teşekkülüne bırakılabileceği gibi bu gaze
teyi çıkarmak vazifesi Başvekâlet veya Ticaret Vekâletine de
verilebilir. İlânların en geç kaç gün içinde yayınlanmasının
mecburi olduğuna dair nizamnameye hükümler konur.
—

Sahİte:

IV - Ticari rcimin
paraya çevrilmesi.
B)

Hususi hükümler.
1 - Hükmi şahsiyet.
u

1 1 1

-

- Faiz.

T i c a

r i satış.

IV-Hapis hakkı
veya kanuni
rehin.

V - Ticaret sicili.
Umumi olarak.
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Gerek bu nizamnamenin, gerekse' 28 nci madde hükmünce
çıkarılacak nizamnamenin ve gerekse gemi sicili nizamnamesinin
kanunla beraber meriyete konulması mecburidir.
Medeni Kanunun 917 nci maddesinin ticaret ve gemi sicille
rine tatbikine ait hükümler ancak yeni kanım meriyetinden son
raki hâdiseler dolayısiyle tatbik olunur.
2. Ticaret
M A D D E 13. — Teni kanun gereğince bir ticaret unvanı seunvam.
çerek işletmelerini ve varsa şubelerini tescil ettirmeye mecbur
olanlardan bu mükellefiyeti eski kanun zamanında ve o zamanki
hükümlere uygun olarak yerine getirmiş olanların hakları mah
fuz kahr.
Aşağıdaki hallerde meriyetinden itibaren yeni kanun hüküm
leri tatbik olunur :
1. E s k i hükümlere uygun olan tescillerin yeni kanunun 42
nci maddesinin 2 - 4 ncü fıkraları ile 45, 47, 48 ve 50 nci madde
leri hükümlerine'uygun bir şekle getirihnesi gerektir.
2. Yeni kanunun meriyetinden sonra unvana ait
ilâveler,
değişiklikler veya devirler yeni hükümlere tâbidir.
3. Unvan seçme ve tescil ettirme mükellefiyetini eski kanu
na göre hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş olanlar yeni ka
nunun meriyetinden itibaren kanuni mükellefiyetlerini yeni hü
kümler uyarınca yerine getirmeye mecburdurlar.
Birinci ve üçüncü bentlerde gösterilen mükellefiyetleri yeni
kanunun meriyete girmesinden itibaren altı ay içinde hiç veya ge
reği gibi yerine getirmiyen kimseler hakkında yeni kanunun 35
nci maddesinin 2, 4 ilâ 6 nci fıkraları hükümleriyle 40 nci mad
desi hükümleri tatbik olunur. Şu kadar k i ; 48 nci maddenin ikin
ci fıkrası hükmünce alınacak müsaade için meriyetten itibaren
beş ay içinde Başvekâlete müracaat edilmiş olması kâfidir.
3. İşletme adt.
M A D D E 14. —• Yeni kanunun meriyete girdiği tarihte bir iş
letme adını kullanıp da bunu meriyetten itibaren altı ay içinde
tescil ettirmiyen kimse kullandığı işletme adı üzerindeki hakkı
nı kaybeder ve yeni kanunun 53 ve 54 ncü maddeleri bu kimse
hakkında da tatbik olunur.
4. Tüccar memu- M A D D E 15. — Umumi vekâlete istinaden (tüccar memuru)
ru ve tüccar ' veya (tüccar mümessili) sıfatiyle ticaret siciline kayıtlı bulunan
mümessilleri.
kimseler (ticari mümessil) sayılır.
Umumi vekâlete istinadetmeksizin (tüccar memuru) veya
(tüccar mümessili) sıfatiyle ticaret siciline kayıtlı bulunan kim
seler, (ticari vekil) sayılır. Mezkûr kayıtlar, Türk Ticaret Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden altı ay sonra re'sen silinir; meğer
ki ilgili tacir mezkûr kimseleri ticari mümessil olarak tâyin etti
ğini aynı müddet içinde ticaret sicili memurluğuna usulüne uy
gun olarak bildirmiş olsun.
5. Kollektif ve
M A D D E 16. — Ortak olmamakla beraber kollektif ve komanşirketler.
dit şirketi idare hak ve vazifesini haiz olan kimse (ticari mümeskomandit şirket.

VI - Ticari
defterler.

gil) Sayılır.

M A D D E 17. — Yeni kanunun ticaret defterlerine ait hükümleri onun meriyete girdiği takvim yılının sona ermesinden itiba
ren tatbik olunur. Şu kadar k i ; defterlerin ispat kuvvetine ait
yeni kanunun 82 ilâ 86 nci maddeleri hükümleri, yeni kanun uya
rınca defterlerin tutulması lâzımgelen tarihten sonraki hâdiseler
hakkmda tatbik olunur.
Yeni kanunun 68 nci maddesindeki saklama müddetinin hesa
bında, onun meriyetinden önce geçen müddet de hesaba katılır.
VII - Kollektif ve
M A D D E 18. — Kollektif ve (24 ncü madde hükmü mahfuz
komandit
olmak üzere) komandit şirketlerin eski kanun hükümlerince
tescil ve ilân edilmiş bulunan esas mukavelelerindeki bâzı hü
kümlerin yeni kanunun âmir hükümlerine uymaması halinde
dahi bu şirketler muteber olarak devam eder. Şu kadar ki,
kollektif şirketlerin ortaklarından birisinin ve komandit şir-
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ketlerdeki komandite ortaklardan birisinin hükmi şahıs olma
sı halinde yeni kanunun meriyetinden itibaren i k i yıl içinde,
hükmi şahsm kollektif şirketle ilgisi kesilmediği veya koman
diter durumuna konulmadığı takdirde şirket münfesih olur ve
sicil memurluğunca re'sen kaydı silinir. Kanun bakımmdan
tasfiye ile vazifelendirilmiş kimseler tarafmdan infisahtan iti
baren i k i ay içinde tasfiyeye başlanmadığı takdirde, hazinece
dahi mahkemeden tasfiye memuru tâyini istenebilir.
M A D D E 19. — Yeni kanunun meriyeti tarihinde ticaret si- VIII-Anonim
çiline kayıtlı bulunan anonim şirketler hakkmda yeni kanunun
şirket.
317 ilâ 346, 360 ilâ 363, 370, 374, 385, 386 ve 398 nci maddeleri i- Umumi olarak.

ile ana mukavelelerinin hükümlerine aykırı olmıyan diğer hü
kümleri de tatbik olunur.
M A D D E 20. — Yeni kanunun meriyetinde ticaret siciline - Esas mukavekayıtlı bulunan anonim şirketlerden esas mukaveleleri yeni ka- tenin v kaıdenunun yukarıki maddede anılan maddelerdekinden gayrı olan tere uydurulması.
âmir hükümlerine uymıyanlar yeni kanunun meriyetinden iti
baren i k i yıl içinde esas mukavelelerini yeni hükümlere uydu
rarak tescil ettirmedikleri takdirde bu müddetin geçmesiyle
münfesih olurlar. Şu kadar k i , işbu kanunun 23 ncü maddesi
hükmü mahfuzdur.
infisah ve tasfiye hakkmda bu kanunun 18 nci maddesi hü
kümleri de tatbik olunur.
Esas sermayesi beş yüz bin Türk lirasından aşağı olan bir
anonim şirket yeni kanunun 553 ncü maddesi hükmünce bir limi
tet şirkete çevrilirse aynı kanunun 554 ncü maddesi ve eğer esas
sermaye beş yüz bin liraya kadar artırılırsa aynı kanunun 391
nci maddesi tatbik olunmaz.
B u maddedeki işlere ait umumi heyet kararları hakkında ye
ni kanunun 388 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesiyle
4 ncü ve 5 nci fıkraları tatbik olunur. B u işler için iktisat ve T i 
caret Vekâletinden müsaade alınmaz.
M A D D E 21. — Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girme- 3. Blüstahdem ve
sinden önce anonim şirket müstahdem ve işçileri için yardım sanişçiler lehinde
dıkları ve sair yardım tesisatı kurulması ve idamesi maksadiyle
yardım akçesi.
akçe ayrılmış ise akçeye tahsis olunan mallar, zikri geçen andan
itibaren i k i yıl içinde, şirket mallarından ayrılacak ve bunlarla
Medeni Kanun hükümleri gereğince bir tesis kurulacaktır. Türk
Ticaret Kanununun 468 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları da
tatbik olunur.
M A D D E 22. — Yeni kanunun meriyete girdiği tarihte kendi 4. Şirketçe iktihisse senetlerine malik bulunan anonim şirket hakkında yeni ka- sabedilmiş olan
nunun 329 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları tatbik olunur.
hisse senetleri.
M A D D E 23. — Yeni kanunun meriyetinden önce anonim şir- 5. Hisse senetleketlerce çıkarılmış olup da itibari kıymeti beş yüz liradan aşağı
rinin itibari
olan hisse senetleri muteber kalacağı gibi meriyetten itibaren üç
kıymeti.
yıl içinde yapılacak olan esas sermayenin azaltılması muamelesi
dolayısiyle senetlerin itibari kıymeti beş yüz liradan aşağıya dü
şürülebilir.
Birinci fıkraya göre muteber kalacak olan hisse senetlerinin
itibari kıymeti en az 50 lira veya 50 liranın misli olması şarttır.
M A D D E 24. — işbu kanunun 19 ilâ 23 ncü maddeleri yeni
IX - Sermayesi
kanunun 476 nci maddesiyle anonim şirket hükümlerine atıf paylara bölünmüş
yapılmış olan cihetler bakımmdan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket.
komandit şirketler hakkmda da tatbik olunur.
M A D D E 25. — işbu kanunun 19 ilâ 22 nci maddeleri, yeni X-Kooperatif
kanunun 489 ncu maddesiyle anonim şirket hükümlerine atıf
şirketler.
yapılmış olan cihetler bakımından, kooperatifler hakkmda da
tatbik olunur.
Meriyetinden itibaren altı ay içinde yeni kanunun 492 nci
maddesinin 4 ncü fıkrasının birinci cümlesi hükmünce ortak2

enl

1

SahSfe; 15046

l(Reami Gazete) ,

9 TEMMUZ 1958

lar listesinin ticaret siciline verilmesi mecburidir. A y m fıkra
nın son cümlesi bu liste hakkmda tatbik olunmaz.
Eski kanun zamanında tescil edilmiş olan kooperatiflerin esas
mukavelelerinde bu maddenin birinci fıkrasmm şümulü dışın
da kalan cihetlere ait ve yeni kanunun emredici hükümlerine
aykırı şartlar bulunması halinde dahi işbu kanunun 20 nci mad
desi tatbik olunur.
XI-Limitet
M A D D E 26. — E s k i kanun zamanmda tescil edilmiş buluşirket.
nan ve esas mukavelelerindeki hükümler yeni kanundaki âmir
hükümlere aykırı olan limitet şirketler hakkmda işbu kanunun
20 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları tatbik olunur. Şu kadar
ki, yeni kanunun 540 ilâ 547 nci maddeleri meriyetinden itiba
ren ve esas mukavelelerindeki hükümlere aykırı olsalar bile
derhal tatbik olunur.
Eski esas mukavelenin yeni kaidelere uydurulmasmda yeni
kanunun 513 ncü maddesinin ikinci fıkrası tatbik olunmaz.
XII • Kıymetli
M A D D E 27. — Eski kanun zamanında tanzim edilmiş buluevrak.
kambiyo senetleriyle konişmento, makbuz senedi, varant ve
ı. Umumiyetle taşıma senedi gibi emtiayı temsil eden senetler her cihetçe eski
tâbi olduğu
hükümlere tâbi kalır.
n

a

n

hükümler.
2

- İptal.

M A D D E 28. — Eski kanun zamanında kıymetli evraktan
olan senetlerin zıyaı dolayısiyle iptalleri hakkında eski kanun
zamanmda açılmış olan dâvalara o kanun bükümleri, yeni ka
nunun meriyetinden sonra açılacak olan dâvalara ise yeni ka
nun hükümleri tatbik olunur.
XIII-Deniz
M A D D E 29. — Eski hükümlere göre tutulan gemi sicilleri
ticareti.
yeni kanunun tatbiki bakımından da gemi sicili sayılır. Yeni kaı. Gemi sicili, mma göre çıkarılacak olan gemi sicili nizamnamesi hükümleri
a) Umumi olarak, mahfuzdur.

12 nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları burada da tatbik
olunur.
b) Âmme itiM A D D E 30. — Yeni kanunun meriyeti tarihinde gemi sicimadı prensibi. \wm muhtevası gerçek hukuki duruma uygun olmadığı takdir
de sicil kaydma dayanmış olan kimse hakkı tescil edilmemiş ve
ya yanlış tescil edilmiş yahut hükümsüz bir takyidin tescili ne
ticesinde halele uğramış bulunan kimseye karşı yeni kanunun
885 nci maddesi hükmünce i y i niyetle iktisap iddiasmda buluna
bilir ; meğer k i , yeni kanunun meriyetinden itibaren altı ay için
de gemi sicilindeki kayıt tadil edilmiş veyahut sicile bir itiraz
şerhi yazılmış olsun.
2- Gemi.
M A D D E 31. — Gemi mülkiyetindeki her hangi bir değişika) Mülkiyette
l i k tescil edilmek üzere yeni kanunun meriyetinden önce sicil
değişiklik.
memurluğuna bildirilmiş ise tescil eski hükümler uyarınca ya
pılır.
b) Mülkiyet, inM A D D E 32. — Gemiler üzerindeki mülkiyet ile intifa haktifa ve bayrak l a n ve gemilere Türk bayrağını çekme hakkı, meriyetinden itiçekme hakkının haren yeni kanuna tâbi olur. Şu kadar k i , yeni kanun hükümtâbi olduğu
lerince Türk bayrağı çekme hakkını kaybetmesi gereken gemihükümler.
lerin sahipleri eski hükümlere göre haiz oldukları hakkı meri
yetten itibaren i k i yıl geçmedikçe kaybetmezler.
c) İktisabi müM A D D E 33. — Gemiler hakkındaki iktisabi müruruzaman
ruruzaman. müddetlerinin hesabında yeni kanunun meriyetinden önceki
müddetler nazara alınmaz.
d) Gemi rehni.
M A D D E 34. — Y ^ n i kanunun meriyeti tarihinde gemi sici
linde kayıtlı bulunan rehin hakkı o tarihten itibaren gemi ipo
teği sayılır.
Yeni kanunun meriyeti tarihinde bir gemi rehnine sahibolan
alacaklı kendi rehninden önce gelen veya aynı derecede bulu
nan diğer bir gemi rehninin düşmesi halinde bunun terkinini is
temek salâhiyetini haizdir.
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Yeni kanunun meriyeti tarihinde bir iştirak 'payı üzerinde
mevcudolan rehin hakkı, meriyetten itibaren bir hak üzerin
deki rehin hakkı sayılır ve Medeni Kanunun 868 ilâ 875 nci mad
deleri hükmüne tâbi olur.
M A D D E 35. — Yeni kanunun meriyete girmesinden önce
bir geminin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibi kesin
leşmiş olur veyahut yapılmakta bulunan bir gemiye icrai haciz
konmuş bulunursa paraya çevirmede eski hükümler tatbik olu
nur.
M A D D E 36. — Yeni kanunim deniz raporuna ait 982 ilâ 985
nci maddeleri hükümleri, meriyete girdiği tarihte henüz raporu
tesbit ettirilmemiş bulunan hâdiselere de tatbik olunur.
M A D D E 37. — Yeni kanunun gemi ve yük alacaklılarına ait
1235 ilâ 1258 nci maddeleri hükümleriyle müşterek avaryaya ve
çatmaya ait hükümleri, ancak geminin yeni kanunun meriyete
girmesinden sonra başladığı yolculuktan doğan hâdiselere tatbik olunur; daha önce başlamış olan yolculuk eski kanun hüküm
lerine tâbi kalır.
B u kanunun müruruzamana ait 2 nci maddesi hükmü mahfuz
dur.
M A D D E 38. — Para kıymetinin değişmesi halinde îcra Vekilleri Heyeti yeni kanunun 1114 ncü maddesinde tesbit edilen
tazminat borcunun en yüksek haddini halin icabına uygun olarak yeniden tesbit etmeye salahiyetlidir.
M A D D E 39. — Yeni kanunun meriyete girdiği tarihte mevcudolup da kanunun 1264 ncü maddesine aykırı bulunan sigorta
mukaveleleri, eski hükümlere göre muteber bulundukları takdir
de eskisi gibi hüküm ifade eder. Şu kadar k i yenilenmeleri halin
de yeni kaideler tatbik olunur.
M A D D E 40. — Yeni kanunun meriyetinden sonra bir kimse
tarafından diğerine gönderilmiş olan teyit mektupları veya câri
hesap bakiyesini gösteren cetveller hakkmda yeni kanunun 23
ve 92 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

ÎKÎNCÎ FASIL
Diğer kanunların kaldırılan veya değiştirilen hükümleri

Birinci Kısım

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu
M A D D E 41. — Borçlar Kanununun 103 ncü maddesinin son
cümlesi, 308 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi, 431
ilâ 448 nci maddelerinin tamamı ve 473, 477 nci maddelerinin
ikinci fıkraları kaldırılmış ve Medeni Kanunun 920 nci madde
sinin ikinci fıkrası ile Borçlar Kanununun aşağıda yazılı mad
deleri gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve bunlara
gösterilen
hükümler eklenmiştir.
I - Medeni Kanun :
920 nci maddenin ikinci f ı k r a s ı : B u tasarruf tahditleri, tapu
siciline şerh verilmekle gayrimenkul üzerinde sonradan iktisabolunan her nevi hakların sahiplerine karşı dermeyan olunabilir.
LT - Borçlar Kanunu :
a) 48 nci maddeye eklenen ikinci fıkra : Ticari işlere aidolan
haksız rekabet hakkmda Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur.
b) 126 nci maddenin üçüncü bendi : Sanatkârların veya es
nafın emeklerinin karşılığı, perakendecilerin sattıkları malların
parası, noterlerin meslekî hizmetleri karşılığı, başkalarının mai
yetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin,
yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki dâvalar;
c) 126 nci maddeye eklenen dördüncü bent : Ticari olsun
olmasm bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasmda veya
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e) Cebrî icra.

3. Deniz raporu.
4. Müşterek'-avarya, çatma, gemi
ve yük dlacakMan.

S. Taşıyanın tazminat borcunun
«» yüksek haddi.
XIV - Sigortalar.

XV - Teyit mektuplan ve câri
hesap bakiye
cetvelleri.
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şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün dâvalar ile
bir şirketin müdürleri, temsilcileri, murakıpleriyle şirket veya
ortaklar arasmdaki dâvalar, vekâlet akdinden, komüsyon ak
dinden, acentelik mukavelesinden, ticari tellâllık ücreti dâvası
hariç, tellâllık akdinden doğan bütün dâvalar, mütaahhidin ka
sıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirme
miş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş mey
dana getirmiş olması sebebiyle açılacak dâvalar haricolmak üze
re istisna akdinden doğan bütün dâvalar.

Bir mamelekin veya bir işletmenin devralınması
d) Madde 179 : B i r mameleki veya bir işletmeyi aktif ve
pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar
veya gazetelerde ilân ettiği tarihten itibaren onlara karşı ma
melekin veya işletmenin borçlarından mesul olur; şu kadar ki,
i k i yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen mesul kalır; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya
ilân tarihinden ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de
muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar.
Borçlarm bu suretle naklinin hükümleri, tek bir borcun
nakli akdinden doğan hükümlerin aynıdır.

Bir işletmenin diğeriyle birleşmesi ve şeklini değiştirmesi
e) Madde 180 : B i r işletme diğer bir işletme ile aktif veya
pasiflerin karşılıklı olarak devralınması suretiyle birleştirilirse, her i k i işletmenin alacaklıları bir mamelekin devralmasın
dan doğan hakları haiz olup bütün alacaklarmı yeni işletmeden
alabilirler.
Evvelce hakiki veya hükmi tek bir şahsa aidolup da kollek
tif veya komandit şirket haline konulan bir işletmenin borçla
rı hakkmda da aynı hüküm tatbik olunur.
f) 332 nci maddeye eklenen ikinci fıkra : İş sahibinin yu
karıki fıkra hükmüne aykırı hareketi -neticesinde işçinin öl
mesi halinde onun yardımından mahrum kalanların bu yüzden
uğradıkları zararlara karşı istiyebilecekleri tazminat dahi akde aykırı hareketten doğan . tazminat dâvaları hakkındaki hü
kümlere tâbi olur.
g) 404 ncü maddeye eklenen üçüncü fıkra : Gayrimenkul
tellallığı akdi, yazılı şekilde yapılmadıkça muteber olmaz.

Diğer komüsyon işleri
h) Madde 430 : Malzemesi iş sahibi tarafmdan verilmek
suretiyle imal edilecek menkul eşya hakkmdaki komüsyon işle
ri, eşya misli şeylerden olmasa da, alım ve satım komüsy onu hük
mündedir.
Alım ve satım komüsyonu sayılmıyan işleri, ücret mukabilin
de kendi namma ve müvekkili hesabma deruhde eden alım ve
satım komüsyoncusu ile komüsyon işlerini kendisine sanat edinmeyip de arızi olarak üzerine alan tacir hakkında dahi bu babın
hükümleri tatbik olunur.
Taşıma işleri komüsyonculuğu hakkmdaki hususi hükümler
mahfuzdur.
i) 453 ncü maddeye eklenen üçüncü fıkra ; Mağaza içinde
müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde-ve kolayca oku
yabilecekleri bir şekilde aksi ilân edilmiş olmadıkça, toptan, yarı
toptan veya perakende satış mağazalarının memur veya müstah
demleri, o mağazanın mûtat satış muamelelerinin hepsini yapma
ya, salahiyetli oldukları muameleler hakkındaki faturaları imza
lamaya, bu mûtat muamelelerden doğan borçlarm yerine geti
rilmesine veya bunlarm hiç veyahut gereği gibi yerine getiril
memiş olmasma ilişkin ihtar veya diğer beyanları işletme sahibi
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adına yapmaya, bu mahiyetteki ihtar veya diğer beyanları ve
hususiyle mûtat muamele dolayısiyle teslim edilmiş olan mallara
ilişkin ayıp ihbarlarını mağaza sahibi adına kabule salahiyetli
sayılırlar; şu kadar k i , kendilerine yazı ile salâhiyet verilmiş ol
madıkça mağaza dışında ve kasa memurları tâyin edilmiş ise,
mağaza içinde mal parasını isteyip alamazlar. B u kimseler, mal
parasmı almaya salahiyetli bulundukları hallerde faturaları ka
patmaya veya makbuz vermeye de salahiyetlidirler.
j ) 530 ncu maddeye eklenen ikinci fıkra : Şirketi idare eden
ler, en az her yıl bir defa hesap vermeye ve kâr paylarım ortak
lara ödemeye mecburdurlar. Hesap devresinin uzatılmasına ait
şart bâtıldır. îdare edenin ortaklardan olmaması halinde de
hüküm aynıdır.
k) 416 ilâ 429 ncu maddelerde geçen (âmir) sözleri, (müvek
kil) olarak düzeltilmiştir.

ikinci Kısım
İcra ve iflâs Kanunu
M A D D E 42. — icra ve iflâs Kanununun 45 ve 345 nci madde
lerinin son fıkraları kaldırılmış ve aşağıda yazılı maddeleri göste
rildiği şekilde değiştirilmiş ve bunlara gösterilen hükümler ek
lenmiştir :

Kanundaki Istılahlar
Madde 23 : B u kanunun tatbikinde : (ipotek) tâbiri ipo
tekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, gemi ipotekle
rini, eski hukuk hükümlerine göre tesis edilmiş gayrimenkul re
hinlerini, gayrimenkul mükellefiyetlerini, bâzı gayrimenkuller
üzerindjeki hususi imtiyazları ve gayrimenkul teferruatı üzerine
rehin muamelelerini,
(Menkul rehni) tâbiri, teslimi meşrut rehinleri, hayvan re
hinlerini, hapis hakkmı, alacak ve sair haklar üzerindeki rehin
leri,
Sadece (rehin) tâbiri, (ipotek) ve (menkul relmi) tâbirleri
ne giren bütün menkul ve gayrimenkul rehinlerini ihtiva eder.
(Gayrimenkul) tâbiri, gemi siciline kayıtlı olan gemilere de
şâmildir. Diğer gemiler bu kanun hükmünce menkul sayılır.
b) 24 ncü maddeye eklenen 7 nci fıkra: 26 nci maddenin
3 ve 4 ncü fıkraları, gemi siciline kayıtlı olmıyan gemiler hak
kmda da tatbik olunur.
c) 27 nci maddeye eklenen ikinci fıkra : Gemi siciline kayıt
lı olan gemi, borçlunun elinde bulunmazsa alacaklı borçlunun
gemiyi işgal etmekte olan şahsa karşı sahibolduğu hakları haiz
olur. Şu kadar k i , gemi" üçüncü bir şahıs tarafmdan dâvadan
sonra ve hükümden önce gemi siciline geçirilmiş bir akit sebe
biyle işgal edilmekte ise birinci fıkra hükmü tatbik olunur.

Gayrimenkul dâvalarında hükümlerin tapu ve gemi sicil,
dairelerine tebliği
d) Madde 28 : Gayrimenkul dâvalarında davacının lehine
hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet
kalmaksızın hüküm tefhimi ile beraber hulâsasmı tapu ve gemi
sicili dairelerine bildirir, i l g i l i daire bu ciheti hükmolunan gay
rimenkul veya geminin kaydına şerh verir. B u şerh Medeni K a 
nunun 920 nci maddesinin ikinci fıkrası ve tescil edilmiş gemi
ler hakkında da Ticaret Kanununun 879 ncu maddesinin ikinci
fıkrası hükmüne tâbidir.
Gayrimenkul dâvası üzerine verilen karar ileride davacının
aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal bu hükmün hulâsasını da
tapu veya gemi sicili dairesine bildirir.
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Gayrimenkul hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü
e) Madde 29 : Hükmün, tapu veya gemi sicili dairesine bil
dirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri
olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise ondan alınıp
alacaklıya teslim olunur.
Şu kadar k i , o yer veya gemide bulunan üçüncü şahıs bu ma
lı borçludan teslim almış olmayıp onu doğrudan doğruya işgal
etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu veya gemi sicili kaydı
gösterirse mahkemeye müracaatla dâva açması için kendisine
yedi gün mühlet verilir. B u müddet içinde dâva açılırsa icra
geri bırakılır.

İrtifak haklariyle gemi üzerindeki intifa haklarına mütedair
ilâmlar
f) Madde 31 : B i r irtifak hakkının veya gemi siciline ka
yıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına
. yahut böyle bir hakkm tahmiline mütedair ilâm icra dairesine
verilince icra memuru 24 ncü maddede yazılı şekilde 7 günlük
bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilâmm hükmü
zorla icra olunur.
g) 94 ncü maddenin ikinci fıkrası : Borçlunun reddetmedi
ği miras veya başka bir sebeple iktisabeyleyip henüz tapuya
veya gemi siciline tescil ettirmediği mülkiyet veya diğer ayni
haklarm borçlu namma tescili, alâkalı tarafmdan istenebilir. B u
Lalep üzerine icra dairesi alacaklının bu muameleyi takibedebileceğini tapu veya gemi sicili dairelerine ve icabmda mahkeme
ye bildirir.
h) 97 nci maddenin 7 nci fıkrası: Kiralanan yer veya sicille
kayıtlı gemilerdeki hapis hakkına tâbi eşyaya mütaallik istihkak
dâvaları Borçlar Kanununun 268 nci maddesinin birinci fıkra
sında yazılı hükümlere uygun olmadıkça talik emri verilemez.

Gemiler hakkında
i) Madde 136 : Gayrimenkul malların satışına aidolan hü
kümler, gemi siciline kayıtlı gemiler hakkmda da tatbik olu
nur. B u hükümlerde geçen (tapu sicili) tâbirleri, gemi sicilini
-re (irtifak hakkı) tâbiri ise sicile kayıtlı gemiler üzerindeki in
tifa hakkını anlatır.
j) 144 ncü maddeye eklenen beşinci fıkra : Gemi siciline
kayıtlı olan bir gemiyi paraya çeviren icra dairesi onun üze
rindeki ipotek ve intifa haklarına ait kayıtların sicilden terkin
ve nakillerini de yaptırır.
k) 153 ncü maddeye eklenen üçüncü fıkra : Türk Ticaret
Kanununun gemi ipoteği hakkmdaki 930 ve 931 nci maddeleri
mahfuzdur.
1) 154 ncü maddeye eklenen ikinci fıkra : Merkezleri Tür
kiye dışında bulunan ticari işletmeler hakkmda salahiyetli mer
ci, Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fık
rası gereğince tâyin edilen temsilcinin ikametgâhınm bulun
duğu yerdeki icra dairesidir.
m) 168 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi :
Borç ve masraflarm beş gün içinde ödenmesi.

Anonim, limitet ve kooperatif şirketlerin iflâsı
n) Madde 179 : Anonim, limitet ve kooperatif şirketlerin
borçları mevcut ve alacaklarından fazla olduğu idare ve temsil
ile vazifelendirilmiş kimseler ve şirket tasfiye halinde ise tasfi
ye memurları tarafından beyan veya alacaklı tarafından ispat
edilirse önceden takibe hacet kalmaksızın bunlarm iflâsına ka
rar verilir.
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o) 190 nci maddenin son fıkrası : B u mallar iflâsın ilânın
dan evvel taşıma senedi, konişmento, mekbuz senedi, varant gi
bi emtiayı temsil eden bir senetle i y i niyet sahibi üçüncü bir şah
sa satılmış veya rehnedilmiş olurlarsa artık geri alınamazlar.
ö) 200 ncü maddenin son fıkrası : Anonim, limitet ve koo
peratif şirketlerin iflâsları halinde esas mukavele gereğince
verilmesi lâzımgelen hisse senedi bedellerinin henüz ödenmemiş
olan kısımları veya konması taahhüdedilen ve fakat konmamış
olan sermayeler bu şirketlerin borçlariyle takas edilemez.
p) 206 nci maddenin üçüncü fıkrasına eklenen cümle: Ala
cakları gemi ipoteği ile temin edilmiş olan alacaklılarla gemi
alacaklıları hakkında Türk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait
hususi hükümleri tatbik olunur.
r) 206 nci maddenin 4 ncü fıkrasının ikinci sıra adlı ben
dinin B kısmı: Patronların, müstahdem ve işçiler için yardım
sandıkları veya sair yardım teşkilâtı kurulması veya bunların
yaşatılması maksadiyle meydana gelmiş ve hükmi şahsiyet ka
zanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları.
s) 206 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki üçüncü sıra :
İflâsın açılmasından bir evvelki yıl için Hükümet tarafından
ruhsatnameli doktor, eczacı ve ebelerin alacakları ve borçlu ile
ailesi efradının tedavi ve bakım masrafları, acentelerin iflâsın
açılmasından önceki bir yıl içinde acentelik mukavelesinden doğ
muş olan alacakları.
t) 257 nci maddeye eklenen dördüncü ve beşinci fıkralar :
Gemi alacaklıları, donatanın yalnız mahdut ayni surette mesul
olduğu hallerde, ancak mesuliyete mevzu teşkil eden mal ve hak
lara ihtiyati haciz koy durabilirler. Donatanın aynı zamanda şah-*
san mesul olduğu haller bundan müstesnadır. Şu kadar k i , do
natanın şahsi mesuliyeti bir miktar ile mahdut ise gemi alacak
lıları ancak bu miktar içm donatanın diğer mallarını haczettirebilirler.
Yük alacaklıları hakkında da yukarıki fıkra hükmü kıyas
yoliyle tatbik olunur.
u) 285 nci maddenin birinci fıkrası: Konkordato hükümle
rinden istifade etmek istiyen her hangi bir borçlu, tetkik mercii
ne bir konkordato projesi verir ve bu projeye mufassal bir bi
lanço ve defter tutmaya.mecbur şahıslardan ise defterlerinin va
ziyetini bildiren bir cetvel ekler. B u cetvelde, bilhassa Ticaret
Kanununun 66 nci maddesi hükmünce tutulması mecburi olan
defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.
ü) 288 nci maddenin birinci fıkrası : Tetkik merciince müh
let ilân olunur ve icra dairesiyle tapu dairesine bildirilir. Borçlu
bir tacir ise ticaret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meş
gul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir. Borçlu
nun gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru,
konkordato mehli hakkında sicile şerh verir. B u şerh Türk Tica
ret Kanununun 879 ncu maddesindeki şerhin hukuki neticesini
meydana getirir.
v) 310 ncu maddenin beşinci bendi: Ticaret Kanununun 66
nci maddesinin birinci fıkrasının 1 ilâ 3 ncü bentlerinde sayılan
defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamış ise;
y) 26 nci maddedeki (gemi) sözleri (gemi siciline kayıtlı
olan gemi) olarak değiştirilmiştir.

Kısım
Denizde can ve mal koruma hakkmda Kanun
Üçüncü

M A D D E 43. — 10. V I . 1946 gün ve 4922 sayıh Denizde can
ve mal koruma hakkmdaki Kanunun aşağıda gösterilen madde
leri gösterilen şekilde değiştirilmiştir :
a) Madde 13 : Türk Ticaret Kanununun 9 8 2 ve 9 8 4 ncü
maddeleri gereğince salahiyetli mahkemeye deniz raporu tesbit
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ettirmekle mükellef lıer kaptan, bu raporun tasdikli bir suretini
kazadan sonra uğradığı liman reisliği bulunan ilk limanda liman
reisliğine verir.
b) Madde 27 : Türk Ticaret Kanununun deniz kazalarına
ait faslmm (çatma) ve (kurtarma ve yardım) kısımlariyle Be
lediye Kanununun 15 nci maddesinin 9 ncu fıkrası ve Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun gemilerin sağlık balonundan murakabe
sine ait hükümleri mahfuzdur.
c) 4, 5, 6 ve 20 nci maddelerdeki (Yola elverişlilik belgesi)
sözleri (Denize elverişlilik belgesi) olarak değiştirilmiştir.

Dördüncü kısım
Ceza Kanunu
M A D D E 44. — Ceza Kanununun aşağıda yazılı hükümleri,
bildirilen şekilde değiştirilmiştir :
a) 201 nci maddenin birinci fıkrası : Her kim cebir ve şid
det veyahut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini her ne
suretle olursa olsun tahdit veya menederse bir aydan i k i sene
ye kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para
cezasına mahkûm olur.
b) 349 ncu maddenin üçüncü fıkrası : Emre veya hâmile
yazılı olarak tanzim edilen kambiyo senetleriyle emtiayı tem
sil eden evrak, resmî varaka hükmündedir.

Beşinci kısım
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
M A D D E 45. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 11
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 11 : Suç açık denizlerde veya yabancı liman ve kara
sularmda Türk Bayrağını taşıyan deniz veya hava nakil vası
talarında veyahut böyle bir nakil vasıtasiyle işlenmiş bulunur
sa suçun işlenmesinden sonra vasıtanın Türkiye'de ilk uğradı
ğı yerin veya bağlama limanının mahkemesi salâhiyetüdir.

Altıncı Kısım
Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair Kanun
M A D D E 46. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221 sa
yılı Kanunun 5859 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü
maddesinin birinci fıkrasının Ticaret ve İcra ve İflâs daireleri
nin vazifelerine aidolan 8 ve 9 ncu bentleri şu şekilde değiştiril
miştir :
Ticaret Dairesi : Türk Ticaret Kanununun 4 ncü maddesinde
sayılan ticari dâvalar hakkmda sulh ve asliye mahkemelerince
yerilmiş bulunan hüküm ve kararları,
İcra ve İflâs Dairesi : İcra takipleri hukukuna ve iflâsa dair
asliye ve ticaret mahkemeleriyle icra tetkik mercilerinden veri
len kararlar ile icra tetkik mercilerinin verecekleri cezai hüküm
ve kararları ve İcra ve iflâs Kanunu hükümlerine tâbi bütün ip
tal dâvaları hakkmda asliye
hukuk ve ticaret mahkemeleriy
le sulh mahkemeleri tarafmdan verilecek hükümleri.

Yedinci Kısım
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
M A D D E 47. — Hukuk usulü muhakemeleri Kanununun 291
nci maddesi kaldırılmıştır.

Son hükümler
M A D D E 48. — İşbu kanun Türk Ticaret Kanununun meri
yete girdiği tarihte meriyete girer.
M A D D E 49. — B u kanunu tatbika icra Vekilleri Heyeti me
murdur.
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