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I. BÖLÜM: DENİZ TİCARET HUKUKU 

Gemi 

Gemi: Deniz ticaretinin kapital unsuru gemidir. Geminin olmazsa olmaz birtakım 

unsurları 

vardır. 

1)Pek küçük olmama 

2)Suda hareket etmesini gerektirecek bir amaca tahsis edilmiş olma 

3)Yüzme özelliğine sahip olma 

 Eğer bu 3 unsur varsa, geminin kendiliğinden hareket edebilmesi şart değildir.  

Suda hareketi gerektiren bir amaca tahsis edilmiş mi edilmemiş mi? Bunu 

değerlendirebilecek durumdayız. Olaya bakacağız. Hangi amaçla kullanılıyor bu amaç suda 

hareket etmesini gerektiriyor mu ve tabi yüzme özelliği var mı bunları değerlendireceğiz.  

 Ticari Gemi: Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen bir 

amaç için kullanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa 

kullanılsın ticaret gemisi sayılır. 

 Bu saydığımız unsurların geçici olarak kaybedilmesi gemi niteliğini ortadan 

kaldırmaz. Örneğin Beşiktaş - Üsküdar arasında yolcu taşımacılığı yapan bir motor, hafta 

sonları Eminönü’ne sabitlenip restoran olarak kullanılıyor; balık ekmek satılıyor. Hafta 

sonlarında unsurların geçici olarak kaybedildiğini görüyoruz. Çünkü hafta içi gene yolcu 

taşıyor. Demek ki; unsurların geçici olarak kaybedilmesinin gemi niteliğini ortadan 

kaldırmadığını biliyoruz. Bu gemidir: hafta sonu bakımından da gemidir, hafta içi bakımından 

da gemidir. Dolayısıyla haftanın herhangi bir gününde, bu gemi TTK hükümlerinin 

uygulanmasını gerektiren bir olaya karışsa Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanırBeşiktaş 

- Üsküdar arasında yolcu taşımacılığı yapan bir motor, hafta sonları Eminönü’ne sabitlenip 

restoran olarak kullanılıyor; balık ekmek satılıyor. Hafta sonlarında unsurların geçici olarak 

kaybedildiğini görüyoruz. Çünkü hafta içi gene yolcu taşıyor. Demek ki; unsurların geçici 

olarak kaybedilmesinin gemi niteliğini ortadan kaldırmadığını biliyoruz. Bu gemidir: hafta 

sonu bakımından da gemidir, hafta içi bakımından da gemidir. Dolayısıyla haftanın herhangi 

bir gününde, bu gemi TTK hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir olaya karışsa Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

 Neden acaba denizde değil de suda kelimesini tercih etmiş kanun koyucu? Kanun 

koyucu birtakım temel kanun maddelerinde deniz yerine su terimini kullanarak iç su 

taşımacılığını da kanun kapsamına alma yolunu seçti. Yani su kelimesinin birtakım tanım 

maddelerinde karşımıza çıkmasının sebebi bu. Ticaret Kanunu’nda yer alan deniz ticaretine 

ilişkin hükümler, niteliği el verdiği ölçüde, kıyasen, iç su taşımacılığına da uygulanacak. 

Bunun sağlanması için de kanun koyucunun tercih ettiği yol bu oldu.  
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 Unsurları gördük. Bu unsurların geçici olarak kaybedilmesi, gemi niteliğini ortadan 

kaldırmaz dedik. Peki, hangi durumlarda gemi niteliği ortadan kalkar? Bunlar da önemli. 

Üzerinde duracağız.  

➔ Kurtarılamayacak şekilde batan veya  

➔ Tamiri kabul edilmez hale gelen veya 

➔ Suda hareketi gerektiren bir amaca tahsis edilme unsurunu devamlı olarak 

kaybeden araç, 

 gemi olma unsurunu kaybeder.  

1- Kurtarılamayacak Şekilde Batan: Adı üstünde kurtarılamayacak şekilde batan. 

Gemi batmış, kurtarılması mümkün değil. Nasıl olabilir bu? İşte açık denizde, çok 

derin bir yerde batarsa kurtarılması söz konusu olmayabilir. 

2- Tamir Kabul Etmez Hale Gelen Gemi:  Bu kalıbın karşısında bir de şöyle bir 

ifade var: tamire değmez hale gelen gemi. Tamir kabul etmez/ tamire değmez. Ne 

demek bunlar? Tamir kabul etmez: yani bugünün imkanlarıyla, geminin tamir 

edilip yeniden çalışabilir duruma getirilmesi mümkün değil. Böyle bir durumda 

artık o araç, gemi olmaktan çıkıyor, enkaz haline geliyor. Dolayısıyla, artık TTK 

kapsamında değil, onun süjesi olan gemi olmaktan çıkmış. TTK hükümlerini buna 

uygulamıyoruz.  

Buna karşılık tamire değmez hale gelmek demek bu da bir kalıp. Tamire değip 

değmemek, size ekonomik bir şeyi mutlaka çağrıştırmıştır. Yani geminin tamiri için 

harcayacağınız parayla, yeni bir gemi alabilirsiniz veya inşa ettirebilirsiniz. Tamire değmez. 

Böyle bir durumda, geminin tamiri mümkün ama iktisadi olarak mantıklı değil. Onun için de 

siz bu yolu tercih etmiyorsunuz. Tamiri mümkün olduğu için o gemi olmaktan çıkmıyor. Hala 

TTK anlamında bir gemi. Dolayısıyla TTK hükümlerinin uygulanması söz konusu olabiliyor. 

Bütünleyici parça ve eklenti kavramları  

Bütünleyici parça: Bir parçanın bütünleyici parça olarak nitelendirilmesinin hukuki 

sonucu asla bağlı olmasıdır. Buna bağlı olarak mülkiyet gibi, ipotek gibi tasarruf işlemleri, 

bütünleyici parçayı da kendiliğinden kapsıyor. Hatta bunun aksine sözleşme yapmanız, 

bütünleyici parçayı tasarruf işleminin kapsamının dışına çıkarmanız mümkün değil. Yani asıl 

şey zarara uğratılmadan, yapısı değiştirilmeden; asıl şeyden, gemiden ayrılması mümkün 

olmayan parçalardır. Gemiler bakımından bütünleyici parçaya örnek geminin dümeni ve 

pervanesi verilebilir.   

Eklenti: Bir parçanın eklenti sayılabilmesi için ayrıca malikin anlaşılabilen açık arzusu 

veya yerel adetlere göre asıl şeye bağlı kılınması gerekir. Eklenti aksi belirtilmedikçe  tasarruf 

işlemine kendiliğinden dahil olur Gemiler bakımından eklentiye çapa, filikalar, gemideki 

haritalar örnek verilebilir. 

Geminin Türleri 

 Birkaç şekilde ayrım yapmak mümkündür. 

• Hareket ettiren kuvvete göre 

• Taşıdığına göre 
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• Deniz-Su Gemisi ayrımı 

• Ticari-Ticari Olmayan Gemi 

Son ayrım bizim bakımımızdan önemlidir. Çünkü Ticaret Kanunu hükümleri, aksi 

kanunda açıkça belirtilmedikçe yalnızca ticaret gemilerine uygulanıyor. Bir olayda TTK 

uygulanacak mı uygulanmayacak mı sonucunu doğrudan etkileyen bir ayrım. 

Ticaret gemisi nedir buradan başlayalım. Ticaret kanunun 931. Maddesinde geminin 

tanımı yapılmış. İkinci fıkrada ticaret gemisinin tanımı yapılıyor.  

Gemi, ticaret gemisi 

MADDE 931- (2) Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç 

için kullanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın “ticaret gemisi” 

sayılır. 

 

Ticaret Kanunu’muzun 931. Maddesine göre, aksi kanunda açıkça düzenlenmediği 

sürece, Türk Ticaret Kanunun deniz ticaretine ilişkin hükümleri, “ticaret gemilerine” 

uygulanıyor.  

Ticaret Gemileri 

Suda ekonomik menfaat sağlama amacı ne olabilir? Bir kere bunu geniş anlıyoruz. 

Hemen ilk başta aklınıza gelen yolcu ve yük taşımacılığından ibaret değil. Geçen derste de 

söylemiştik; denizde kazanç elde etme yolları çok çeşitli. Römorkaj gemisi olabilir, römorkaj 

sözleşmeleri ile menfaat elde ediliyor olabilir. Kurtarma gemisi olabilir, buzkıran gemisi 

olabilir. Çok çeşitli suda menfaat elde etme amaçları söz konusu olabilir. Bu nedenle, bunu 

geniş anlayacağız.  

Bir taraftan tahsis amacı diyor, diğer taraftan fiilen böyle bir amaç için kullanılan 

diyor. Niçin bu iki tabiri bir arada kullanmış? Şimdi, önce tahsis amacına bakacağız. Eğer 

gemi malikinin açık arzusu, iradesi çerçevesinde: suda ekonomik menfaat sağlama amacına 

tahsis edilmişse, bunu zaten tespit edebiliyorsak; kazanç sağlama, ekonomik menfaat elde 

etme amacına tahsis başladıktan sonra artık fiilen kazanç sağlanmış mı sağlanmamış mı 

önemli değil. Yani yük almak üzere hareket etti. Boş olarak yola çıktı. Belki fiilen herhangi 

bir kazanç elde etmedi. Ama sefer bakımından da eğer kazanç elde etmeye tahsis edilmişse 

onu ticaret gemisi olarak kabul ediyoruz. 

Bir de fiilen bu amaçla kullanılan ifadesi var. Burada ne demek istiyor? –Malikin açık 

arzusu, iradesi kapsamında ekonomik menfaat elde etmeye tahsis edilmemiş bir gemi söz 

konusu olabilir. Mesela bir araştırma gemisidir ya da bilim amacına tahsis edilmiş bir gemidir. 

Ama fiilen tek bir seferde yolcu taşıması söz konusu olmuştur. Yani fiilen, tek bir seferde 

suda ekonomik menfaat elde etme amacıyla kullanılmıştır.  

Bu unsurlar gerçekleştiyse yani tahsis amacı suda ekonomik menfaat elde etmek ise ya 

da tahsis amacı bu olmamakla beraber fiilen tek sefer bu amaçla kullanılmışsa artık gemiyi 

kim işletiyor, maliki kim bunlara bakmıyoruz. Yani bir kamu tüzel kişisi de söz konusu olsa 

hatta devlet de gemiyi işleten olarak ortaya çıksa; eğer suda ekonomik menfaat elde etme 

amacına tahsis edilmiş ya da fiilen bu amaçla kullanılmışsa bunun ticaret gemisi olduğu kabul 

edilir. 
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Ticari Olmayan Gemiler 

1- Donanmaya Bağlı Savaş Gemileri ve Yardımcı Gemiler 

2- Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş, Devlete veya Diğer Kamu Tüzel Kişilerine ait 

Gemiler  

3- Gezinti, Spor, Eğitim, Bilim Amaçlarına Tahsis Edilmiş Gemiler 

Ticaret Kanunu’nda, hangi hükümlerin ticari olmayan gemilere de uygulanacağı yine 

açıkça belirtilmiş. Yani istisnai haller de sayılmış. 

• Çatmaya ilişkin hükümler, ticari olan - olmayan tüm gemilere uygulanıyor. 

• Kurtarmaya ilişkin hükümler, yine bütün gemilere uygulanıyor; ticari olsun veya 

olmasın. 

• Donatanın, gemi adamlarının eylemlerinden sorumluluğuna ilişkin düzenleme de 

bütün gemiler bakımından uygulama alanı bulan temel bir düzenleme. Örneğin; bir 

araştırma gemisi, bir yalıya çarpsa ya da bir liman tesisine çarpsa, zarara uğrayan kişi 

bu düzenleme çerçevesinde zararının tazminini talep edebilir. Bu da çatma gibi, 

kurtarma gibi ticari olsun olmasın bütün gemilere uygulanan hükümler arasındadır.  

• Deniz ticareti hukukunun temel aktörleri dediğimiz donatan ve taşıyan, borçlarından 

kural olarak sınırsız şekilde sorumlu değillerdir. Bunların sorumlulukları 

sınırlandırılmış. Ancak istisnai hallerde zararın tamamını tazmin etmeleri gündeme 

gelebiliyor. İşte bu sorumluluğun sınırlı olması ilkesinin de bütün gemilere 

uygulanması öngörülmüş.  

Geminin Hukuki Niteliği 

C) Gemilerin Hukuksal Niteliği  

I- Genel olarak 

MADDE 936– (1) Sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler bu Kanunun ve diğer 

kanunların uygulanmasında taşınır eşyadandır. 

 

Bu, hüküm esasında bir açıklama niteliğindedir zira gemilerin taşınır olduğuna şüphe 

yoktur, hükmün getirilme sebebi ise şudur; taşınırlara ilişkin hükümleri gemilere uygulamak 

çok isabetli olmayabilir. Mesela gemi üzerinde rehin tahsis edeceğiz. Taşınır olduğuna göre 

teslim şartları ile rehni kurmamız gerekecek; eğer istisnai bir düzenleme söz konusu olmazsa. 

Diyelim ki; ben bir gemiyi karşılık göstererek banka kredisi almak istiyorum. Gemiyi 

rehnedeceğim. Bunun karşılığında, bankaya gemiyi teslim etmem gerekecek. Ben bu gemiyi 

işletemeden nasıl para kazanacağım da kredi borcumu ödeyeceğim? Banka bu gemiyi ne 

yapacak? Yani bir geminin muhafaza edilmesi, korunması çok masraflı bir iş. Onu bir kenara 

çekemezsiniz, limanda durması gerekir. Birtakım rutin bakımları yapılacak. Banka neden 

böyle bir masrafın ve yükün altına girsin? Kimsenin işine gelen bir şey değil. O zaman ne 

yapacağız? Bunu taşınır şeklinde rehnetmek kimsenin işine gelmiyorsa o zaman bunu 

taşınmaz şeklinde rehndelim, yani üzerinde ipotek kuralım denmiş.  

Gemiler taşınır olmakla beraber birtakım özel durumlar dolayısıyla bazı hallerde 

taşınmaz hükümlerine tabi tutulmuştur. (TTK-m.937 vs.) 
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Geminin Ayırıcı Unsurları  

1- Geminin Adı 

Gemiye isim koyma mecburiyeti Türk Ticaret Kanunu uyarınca Türk malike 

yüklenmiştir. Sicile kayıtlı olan bir gemiye bu şekilde bir ad koymak mecburi. Kanunun 939. 

maddesinde açıkça hüküm altına alınmış.  
 

II- Gövde üzerine yazılma zorunluluğu 

MADDE 939– (1) Sicile kayıtlı bir geminin bordasının her iki tarafına adı, kıçına da adı ile bağlama 

limanı; silinmez, bozulmaz ve kolayca okunacak harflerle yazılır. 

2- Tanınma İşareti 

 Tanınma işaretini, telsizle haberleşmede kullanılıyorlar. Bir parola, işarettir. 

3- Bağlama Limanı 

Bunun üzerinde biraz daha uzun duracağız. Başka etkileri var çünkü. Bizim 

bakımımızdan önemli bir konu. Bağlama limanı, kanunda 946. maddede gemiye ait seferlerin 

yönetildiği liman olarak tanıtılmış. Bu tanım önemli. 
 

C) Geminin bağlama limanı 

MADDE 946– (1) Bir geminin bağlama limanı o gemiye ait seferlerin yönetildiği yerdir. 

 

Örneğin; gemi, bir ticaret şirketi tarafından işletiliyor. Şirket bir limited şirketi. Bu 

şirketin merkezi İstanbul’da.  O gemiye ait seferler de merkezden yönetiliyor. Bu takdirde bu 

geminin bağlama limanı İstanbul’dur. Mutlaka bu merkezden yönetilecek diye bir kaide yok. 

Diyelim ki; bu limited şirketin İzmir’de de bir şubesi var ve bu “Kuzey” isimli geminin 

seferleri İzmir’deki şubeden yönetiliyor. Bu takdirde o Kuzey gemisinin bağlama limanı 

İzmir’dir.  

Gemiye ait seferler nereden yönetiliyorsa bağlama limanı orasıdır. 

Bağlama limanının önemi ne peki?  

- İlk olarak gemi, bağlama limanının tabi olduğu Sicil Dairesine tescil edilir. 

Türkiye'de 10 tane sicil dairesi var. Sizin bu İzmir’deki şubeden seferlerini 

yönettiğiniz Kuzey gemisini canınız istedi diye Zonguldak’taki sicil dairesine tescil 

ettiremezsiniz, İzmir’e tescil ettirmek zorundasınız. Ya da İstanbul’daki merkezden 

yönetiliyorsa o geminin seferleri, İstanbul’a tescil ettirmek zorundasınız. 

- Kaptanın, donatanı temsil yetkisi de geminin bağlı olduğu limanda olup olmadığına 

göre genişliyor veya daralıyor.  

Örnek olarak; İstanbul’daki merkezden geminin seferlerinin yönetildiğini düşünelim. 

Gemi İstanbul limanındayken, kaptanın, donatanı temsil yetkisi daha dar. Yapabileceği 

işlemler daha sınırlı. Dolayısıyla bunları aşarak yapacağı işlemler geçersiz olacaktır. Ama 

gemi yolculuğu çıkıp İstanbul’dan ayrıldıktan sonra; artık kaptanın, donatanı temsil yetkisi 

genişliyor ve bağlama limanındayken yapamayacağı birçok işlemi hukuka, kanuna uygun bir 

biçimde yapabilir hale geliyor.  

- Donatana karşı veya donatan sıfatıyla açılacak davalar genel yetki kuralları dışında 

bağlama limanın bulunduğu mahkemede de  açılabiliyor.  
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!!! Bağlama limanı yoksa malik, gemiyi dilediği sicil müdürlüğüne tescil eder. Bu 

takdirde tescil edildiği yer, bağlama limanı olarak kabul edilir. 

Bağlama Limanının Olmadığı Haller 

1- Deniz seferlerinin yabancı bir limandan yönetilmesi 

2- Gemi seferlerinin bir kara kentinden yönetilmesi 

3- Gemi seferlerinin gemi bordasından yönetilmesi 

4- Geminin Tonajı 

Geminin tonajı önem arz eder çünkü bu tonajı bir miktar aşsanız bile bu geminin 

taşıma kapasitesini etkiler. Yüklemede en ufak bir kurala riayetsizlik yapılsa bile geminin 

alabora olması, batması gibi ağır sonuçlarla karşılaşılmasına neden olur. Geminin güvenliğine 

ilişkin uyulması gereken çok önemli birtakım kuralları, gemilerin tonajına göre belirliyoruz. 

Donatanın sorumluluğunun sınırlanmasında da gene geminin tonajı esas alınmış. Ayrıca 

devletin gemilerden aldığı vergi bakımından da tonilato esas alınıyor.  

Gemilerin tonilatolarının ölçümünde uluslararası antlaşma var. 1969 tarihli. Buna 

dünyadaki deniz ticareti filolarının yüzde 98’ini teşkil eden ülke taraf. Ayrıca bir de 

yönetmeliğimiz var. Gros Ton: geminin bütün kapalı yerlerinin hacmini ifade ediyor. Nasıl 

ölçüleceği, nasıl hesaplanacağı ayrıntılı bir şekilde bu anlaşmada ve tüzükte belirlenmiş. Net 

Ton:  Bu kapalı yerlerin toplam hacminden yine bu anlaşmada ve tüzükte öngörülen birtakım 

hacimlerin eksiltilmesiyle elde ediliyor. Ölçüm tamamlandığında bir tonilato belgesi 

düzenleniyor. Buraya kaydediliyor ölçümün sonuçları. Bu tonilato belgesi gemide bulunuyor. 

Ayrıca bu ölçümün sonuçları sicile de geçiriliyor. 

5- Geminin Klası ya da Sınıfı 

 Gemi klas kuruluşları ya da gemi sınıflama kuruluşları denilen kuruluşlar var. Bu 

kuruluşlar gemiyi belli aşamalarda denetleyip geminin sınıfını, klasını tespit edip buna ilişkin 

bir belge veriyor. 

6- Geminin Milliyeti 

 Geminin milliyeti dediğimiz şey; bayrağı çektiği ülkeye göre belirleniyor. İşte Türk 

bayrağını çektiyse Türk gemisi diyoruz buna. Neden bir gemi ile devlet arasında böyle bir 

illiyet bağı kurma ihtiyacı hissediyoruz? Neden bayrak çekmeye ilişkin böyle düzenlemeler 

söz konusu?  

Devletlerin kendi bayrağını taşıyan çok fazla sayıda ticaret gemisi olmasında çok fazla 

menfaati var. Bir kere onlardan önemli ölçüde vergi alıyor. Dolayısıyla, her devlet geniş bir 

ticaret filosuna bu anlamda sahip olmak istiyor. Kendi bayraklarını taşıyan devletlere de 

birtakım ayrıcalıklar tanıma yoluna gidiyorlar. Bayrak devletinin birtakım işlevleri var tabi. 

Örneğin; seyir güvenliği açısından gereken denetimleri bayrak devleti sağlıyor. İşte bu seyir 

güvenliği açısından alınması gereken önlemler neler, yükümlülükler neler? Bunlar hep bayrak 

devletinin egemenliğine dahil. O belirliyor, o denetliyor. Gerekli denetimleri o yapıyor.  

Gemiyle ilgili, geminin aynıyla ilgili hukuki uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda da 

hukuki işlem güvenliğinin sağlanabilmesi için hep bayrak devletinin yetkili olması kabul 

edilmiştir. 

SAMSUNG
Vurgu

SAMSUNG
Vurgu

SAMSUNG
Vurgu



 

9 

 

 Türk bayrağını çekme bakımından temel ilke ne? Türk bayrağını çekme hakkının 

kazanılması şartları düzenlenmiş kanunda. Kazanıldıktan sonra bunun kullanılabilmesi ayrı 

bir koşula tabi tutulmuş. Ve daha sonra da Türk bayrağını çekme hakkı hangi hallerde 

kaybedilir bunu göreceğiz. 

Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kazanılması 

I- Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü 

MADDE 940– (1) Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker. 

(2) Yalnız Türk vatandaşının malik olduğu gemi, Türk gemisidir. 

(3) Birden fazla kişiye ait olan gemiler; 

a) Paylı mülkiyet hâlinde, payların çoğunluğunun, 

b) Elbirliğiyle mülkiyet hâlinde, maliklerinin çoğunluğunun, 

Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 

(4) Türk kanunları uyarınca kurulup da; 

a) Tüzel kişiliğe sahip olan kuruluş, kurum, dernek ve vakıflara ait olan gemiler, yönetim organını 

oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 

b) Türk ticaret şirketlerine ait olan gemiler, şirketi yönetmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk 

vatandaşı olmaları ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması, anonim ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun nama yazılı ve bir yabancıya 

devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması, 

şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 

(5) Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, paylarının 

yarısından fazlası Türk vatandaşlarına ait ve iştiraki yönetmeye yetkili paydaş donatanların çoğunluğunun Türk 

vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 

 

Türk bayrağını çekme hakkı bakımından geminin maliki esas alınmıştır. Örneğin; 

kabotaj hakkı bakımından sadece maliki değil işletene de bakıyoruz. Ama geminin milliyeti 

bakımından, Türk bayrağını çekme hakkı bakımından, bizi işleten ilgilendirmiyor; malik 

ilgilendiriyor. 

Donatan dediğimiz kişi, geminin mülkiyetine sahip olan aynı zamanda bunu kendi 

adına işleten kişi. Yani mülkiyet ve işletme unsurları bir araya gelince buna donatan diyoruz. 

Her zaman bir araya gelmek zorunda değil. Örneğin; ben maliki olduğum gemiyi bir 

başkasına kiraya verebilirim. Yani gemiyi kendi adıma işletmiyorumdur. İşletme artık benim 

üzerimde değil, ben işletmiyorum, bir başkası işletiyor ve ben bu gemiyi kiraya vererek 

kazanç elde ediyorum. Mülkiyeti bana ait. Ama deniz ticaretinde rizikosu kendime ait olmak 

üzere kullanmıyorum. İşte bu tek başına malik artık.  Bayrak çekme hakkı bakımından esas 

alınan kişi bu malik. Aynı zamanda işleten olabilir, olmayabilir de.  

Bir kişi, kira sözleşmesiyle gemisini bir başkasına kiralamışsa; yani malik dışında bir 

başka kişi gemiyi işletiyorsa bayrak çekme hakkı bakımından benim esas aldığım yine de 

maliktir.  

Bayrak çekme hakkının koşulları malikin gerçek kişi ya da tüzel kişi olmasına göre 

ayrı ayrı düzenlenmiş. Biz de önce gerçek kişi bakımından ele alacağız. Tek kişi malik ise ne 

olur, birden fazla kişi malik ise ne olur? Bunlar müşterek mülkiyet halinde maliklerse ne olur, 

el birliğiyle mülkiyet halinde maliklerse ne olur ayrı ayrı düzenlenmiş. Eğer bir tüzel kişi 

malikse bu bir ticaret şirketi mi, değil mi ona bakıyoruz. Ticaret şirketiyse bütün şirketler 

bakımından ortak hükümler var. Anonim şirketler bakımından ekstra şartlar da var. Bunlar 

çok ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş, temel prensibimiz malikin esas alınması. Malik gerçek 

kişi mi tüzel kişi mi bunlara göre bir ayrım yaparak belirlenmiş. Bu da önemli bir konu eğer 

geçmiş sınav sorularına bakarsanız, pek çok örneğini zaten görürsünüz. 
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A) Gerçek Kişiler 

Gerçek kişilerle başlayalım. Geminin maliki gerçek kişi olabilir. Bu durumda iki 

ihtimal söz konusu.  

• Ya tek bir gerçek kişi söz konusu olacak  

• Ya da birden çok gerçek kişi söz konusu olacak.  

Tek bir gerçek kişi geminin maliki ise işimiz kolay: Bu kişinin Türk vatandaşı olması 

gerekiyor.  

Geminin maliki birden çok gerçek kişiyse ne olacak? Bu takdirde iki ihtimal karşımıza 

çıkıyor: 

• Ya bunlar paylı mülkiyet şeklinde gemiye malik olacaklar,  

• Ya da elbirliğiyle mülkiyet şeklinde gemiye malik olacaklar.  

İkisi birbirinden farklı özellikler gösteren mülkiyet halleri. Dolayısıyla bu iki ihtimal 

bakımından bayrak çekme hakkı için aranan koşul da farklılaşıyor. Paylı mülkiyette elimizde 

pay kavramı var ve bu sebeple milliyet bakımından da mülkiyetteki payı esas alacağız.  

Pay çoğunluğuna bakacağız.  

Elbirliğiyle mülkiyete geldiğimizde bu mülkiyet türünde bir pay kavramı olmadığını 

görüyoruz. Elimizde milliyet bakımından, bayrak çekme hakkı bakımından kriter kabul 

edebileceğimiz sadece malikler var.  

Bu takdirde de malik çoğunluğunun Türk vatandaşı olmasını arayacağız. 

B)Tüzel Kişiler 

.Bütün tüzel kişi türleri bakımından bir kere Türk kanunları uyarınca kurulmuş 

olmalarını arıyoruz. Bu ilk başta bakacağımız husus. Tüzel kişiler bakımından öncelikli 

olarak Türk kanunları uyarınca kurulmuş olmayı bütün tüzel kişi türleri bakımından 

arıyoruz. Bunun dışında tüzel kişilerin türleri bakımından bir ayrım yapılmış, diğer ek 

koşulları da aramış kanun koyucu.  

Kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar bakımından yönetim organına bakıyor.  

Yönetim organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olmasını arıyor. 

Kurum, kuruluş, dernek veya bir vakıf geminin maliki ise bunun yönetim organına 

bakıyoruz, yönetim organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olmasını 

arıyoruz. Bu tabi çok sık karşımıza çıkacak bir ihtimal değil.  

Ticaret şirketleri bakımından: Esas olarak karşımıza çıkacak ihtimal, bir ticaret 

şirketinin gemiye malik olması. Ticaret şirketi ise yine bu takdirde bütün ticaret şirketleri 

bakımından  

➢ Türk kanunları uyarınca kurulmuş olmayı arıyoruz.  

➢ Buna ek olarak yönetime etkili olan ortakların çoğunluğunun Türk vatandaşı 

olması gerektiğini arıyoruz.  

➢ Ve artı olarak şirket ana sözleşmesine göre bu oy çoğunluğunun da Türk 

ortaklarda olması gerektiğini arıyoruz.  
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Şirket, Türk kanunu uyarınca kurulmuş olmalı temel koşulumuz bu. Bütün tüzel 

kişilerde zaten bunu arıyoruz. İkinci olarak yönetime yetkili ortakların çoğunluğu Türk 

vatandaşı olmalı, şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğu Türk ortaklarda olmalı. Bu da 

bütün ticaret şirketleri bakımından aradığımız koşullar.  

Anonim şirketlere ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 

geldiğimizde bu temel koşulları yine arıyoruz. Yani anonim şirket ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketler de  

➢ Öncelikle Türk kanunlarına göre kurulmuş olacak,  

➢ Yönetime yetkili olan ortakların çoğunluğu Türk vatandaşı olacak,  

➢ Şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğu Türk ortaklarda olacak ve 

➢ Bunlara ek olarak pay çoğunluğunun nama yazılı olması ve devrininde şirket 

yönetim kurulunun iznine tabi olmasını arıyoruz.  

Anonim şirketlerde ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, bu 

şirketlerin özelliği gereği payın devrini takip edebilmemiz için bunların çok sayıda pay 

sahipleri olabiliyor. Bir limited şirket gibi değil anonim şirketin yapısı. Burada bayrak çekme 

hakkının devam edip etmediğini takip edebilmemiz için, milliyeti takip edebilmemiz için 

payların yarıdan fazlasının yani çoğunluğunun nama yazılı olmasını ve devrinin de şirket 

yönetim kurulunun iznine tabi olmasını arıyor.  

Buraya dikkatinizi çekiyorum; baştan beri çoğunluk aradık. Paylı mülkiyette pay 

çoğunluğu, elbirliğiyle mülkiyette malik çoğunluğu; dernek, vakıf gibi tüzel kişilerde yönetim 

organını oluşturan kişilerin çoğunluğu, ticaret şirketlerinde yönetime yetkili ortakların 

çoğunluğu, oy çokluğuna sahip olan oy çokluğu. Anonim şirketlere geldiğimizde nama yazılı 

olan payların çoğunluk paylar olması gerekiyor. Yarıdan fazla olması gerekiyor. Yani hiçbir 

zaman tamamı böyle olacak diye aramıyoruz. Hep çoğunluk aranmış. Şunun için bunu 

vurguladım hani bazen payların tamamının nama yazılı olması gibi cevap verebiliyorsunuz 

sınavda. Bunları hep beraber düşünün. Milliyette baştan itibaren her safhada kanun çoğunluk 

aradı.  Payların nama yazılı olmasını da bundan ayırmıyor. Payların tamamının nama yazılı 

falan olmasını aramıyor. Burada da sadece çoğunluğu arıyor. Daha önce de gördüğünüz gibi 

çoğunluk devam ediyor. Payların çoğunluğunun nama yazılı olması ve bunların devrinin de 

şirket yönetiminin iznine tabi olması gerektiğini arıyor. 

Donatma iştiraki bakımından bayrak çekme hakkı nasıl düzenlenmiş? 

Tüzel kişiliği olmadığı için tüzel kişiler başlığı altında düzenlenemiyor, kendine özgü 

bir yapısı var. Özelliklerine baktığımızda ikisinin de karması olduğunu görüyoruz. Bir tarafta 

paylı mülkiyette olduğu gibi pay çoğunluğunun Türk vatandaşlarına ait olması aranmış. 

Ticaret şirketlerinde yönetime yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması gerektiği 

aranıyordu. Donatma iştirakinde de bu iki özellik bir araya gelmesi dolayısıyla bayrak çekme 

hakkı bakımından gerçek kişiler başlığı altında paylı mülkiyette gördüğünüz unsurlarla tüzel 

kişiler başlığı altında ticaret şirketlerinde gördüğünüz husus bir arada karşınıza çıkıyor. Bir 

taraftan pay çoğunluğunun Türk vatandaşlarında olması gerektiği aranıyor. Diğer taraftan da 

yönetime yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması gerektiği aranıyor. 
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Türk gemisi, Türk bayrağı çeker. Türk gemisi nedir, gemi nasıl Türk devletiyle 

milliyet ilişkisi içindedir? İşte bayrak çekme hakkının kazanılmasının koşullarına ilişkin 940. 

maddede düzenlenen husus. Yani 940. maddede düzenlenen koşulları taşıyan gerçek kişiler 

olabilir, tüzel kişiler olabilir, donatma iştiraki olabilir bir kişi geminin maliki ise bu gemi Türk 

gemisidir. Türk gemisi olunca bu geminin artık Türk bayrağı çekmesi gerekiyor ve yalnızca 

da 940. maddedeki koşulları taşıyan maliklere ait gemiler bayrak çekme hakkına sahip 

olabiliyor. Bu kuralımız. Ancak bu kuralın da iki tane istisnası var. Dedik ki; aslında bu bir 

kural, çift yüzü var. Türk gemileri Türk bayrağı çeker. Yani Türk gemisi olmayan gemilerin 

Türk bayrağı çekememesi gerekir. Bu kuraldan vardığımız sonuç. Ama istisnaen yabancı 

gemilere Türk bayrağı çekme hakkı verebiliyoruz.  

Yabancı bir gemiye istisnaen geçici bir süre için Türk bayrağı çekme hakkı verilebilir. 

Bu istisna ve bunun koşulları 941. maddede düzenlenmiş.  

II- İstisnaları 

MADDE 941– (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hakkını 

kaybedeceği kişilere, en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olursa, malikin istemi 

üzerine Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı[1], bırakma süresince, o ülke kanunları buna imkân 

sağlıyorsa geminin yabancı bayrak çekmesine  izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanuni sebeplerle geri 

alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez. 

(2) Türk gemisi olmayan bir gemi, ona Türk Bayrağı çekebilecek kişilere en az bir yıl süreyle kendi 

adlarına işletilmek üzere bırakılmışsa, malikin rızası alınmış olmak, Türk mevzuatının kaptan ve gemi zâbitleri 

hakkındaki hükümlerine uyulmak ve yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla, 

Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı[2] geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki, 

izin alan kişi, her iki yılda bir, izin için gerekli şartların varlığını sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen gemiler, Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığınca[3]tutulacak 

özel bir sicile kaydolunur. 

 

 Türk Bayraklı Bir Geminin İstisnaen Yabancı Bayrak Altında Çalışması Koşulları:   

o Bir Türk gemisi asgari bir yıl süre ile TTK m. 940'taki koşulları taşımayan kişilere 

kendi adlarına işletmek üzere geminin bırakılması. Mesela kira sözleşmesi ile geminin 

kiralanması.   

o Geminin malikinin yabancı bayrak çekilmesi için bakanlığa talepte bulunması  

o Türk Bakanlığının buna izin vermesi gerek. Bu izin sicile işlenecek.  

o Bayrağı çekilen ülkenin de rızası olması gerekiyor. Yani yabancı ülke hukukunun da 

buna cevaz vermesi gerekiyor.   

Yabancı Bayraklı Bir Geminin İstisnaen Türk Bayrağı Çekmesi  

o Türk gemisi olmayan bir gemi asgari bir yıl süre ile TTK m. 940'taki koşulları 

taşıyan kişilere kendi adlarına işletmek üzere geminin bırakılması  

o Gemi malikinin bu süreçte gemiye Türk bayrağı çekilmesine rıza göstermesi  

o Geminin bayrağını taşıyan ülke mevzuatının buna cevaz vermesi gerekiyor  

o Türk kanunlarına riayet edilmesi gerekiyor. 

Bayrak Çekme Hakkının Kullanılması 

http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-941/#_ftn1
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-941/#_ftn2
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-941/#_ftn3
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Bayrak çekme hakkının kazanılması ayrı bir mesele bunun kullanılması ayrı bir 

mesele. 940. maddedeki koşulları taşıyan bir malik, maliki olduğu gemiye Türk bayrağı 

çekme hakkına sahiptir. Sahip ama bu hakkın kullanılması da başka bir koşula tabi kılınmış 

İlk olarak; 18 grostondan küçük gemiler ve büyüklüğü ne olursa olsun, grostonu ne 

olursa olsun ticari olmayan gemiler bayrak çekme hakkını doğrudan doğruya kullanabilirler. 

Bunun dışında kalan gemiler, geriye ne kaldı? 18 grostondan büyük ticaret gemileri 

kaldı. Bu gemiler, Gemi Sicil Müdürlüğünden“Gemi Tasdiknamesi” alıyorlar ve ancak bu 

Gemi Tasdiknamesi ile bayrak çekme hakkını kullanabiliyorlar. Peki gemi tasdiknamesi 

dediğimiz belge ne? Geminin sicil kayıtlarının aynen ve tamamen yer aldığı bir belge.  

Bayrak Şahadetnamesi: bir gemi Türkiye dışında bu hakkı yani Türk gemisi 

statüsünün yurt dışında kazanırsa bulunduğu yerdeki Türk konsolosluğu tarafından 

düzenlenen bir belge ile bu hakkı kullanır. Bu belge bayrak şahadetnamesidir. Geçici bir 

belgedir ve düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl itibariyle kullanılır.   

2. Bayrak şahadetnamesi   

MADDE 944- (1) Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını elde ederse, geminin 

bulunduğu yerdeki Türk konsolosu tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına dair verilecek “bayrak 

şahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, düzenlendiği günden itibaren ancak bir 

yıl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadığı takdirde süre de uzar. 

 

 Biz bunu bir kez sınav sorusu yapmıştık. Hani hep Gemi Tasdiknamesi’nden 

bahsediyoruz, bir kerede Bayrak Şahadetnamesi soralım demiştik. Yabancı bir ülkede 

mülkiyet kazanılıyordu. Bayrak çekme hakkını nasıl kullanır diye sormuştuk. Konsolosluk 

tarafından verilen bayrak şahadetnamesiyle kullanır. Hatta 1 yıllık süre için verilir. Mücbir 

sebep dolayısıyla uzarsa sürede uzar derseniz böyle birkaç cümleyle tam puan alabilirsiniz.  

 Bayrak Çekme Hakkının Kaybedilmesi 

Son olarak bayrak çekme hakkının kaybedilmesine ilişkin düzenlemeyi göreceğiz. Bu 

da 942. maddede düzenlenmiş. Hep birbirini takip eden düzenlemeler: 940 kazanılması, 941 

istisnaları, 942 kaybedilmesi.  

III- Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi 

MADDE 942– (1) 940 ıncı madde ile 941 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlardan birinin 

ortadan kalkmasıyla gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybeder. Bu durum gecikmeksizin Ulaştırma, 

Denizcilik  ve Haberleşme  Bakanlığına bildirilir. Müsteşarlık en çok altı ay için daha geminin Türk Bayrağı 

çekmesine izin verebilir. 

 

TTK m. 940, m. 941/2'deki şartlar kaybolursa Türk bayrağı çekme hakkı da 

kaybolacaktır. Bu konuda TTK m.942'ye bakmamız gerekli. 

 Not: TUGS’a tescil bayrak çekme hakkını kazanılması bakımından kurucu. (Siciller 

bahsini henüz görmedik, açıklama yapılacaktır.) 

 Bağlama Kütüğü bakımından da tabi bu bayrak çekme hakkının kazanılması, 

kullanılması bu kütüğe kayıtlı gemiler bakımından bu uygulama yönetmeliğinde düzenlenmiş. 

12 madde de. Buna göre: 

Bağlama Kütüğüne kayıtlı olan gemiler de 940. maddeye tabi olmaksızın Türk bayrağı 

çekerler. 
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 GEMİ SİCİLLERİ 

Birincisi esas sicilimiz diyebileceğimiz: Milli Gemi Sicili. Türk Ticaret Kanunu’nda 

düzenlenmiş olan sicil.  

İkincisi; Türk Uluslararası Gemi Sicili. Neden böyle bir gemi sicilinin ortaya çıktığını 

da kısaca ifade etmiştim. Uluslararası Gemi Sicili’nden söz ederken buna biraz daha ayrıntılı 

olarak değineceğiz. Biliyorsunuz kolay bayrak ülkesi dediğimiz ülkeler ortaya çıkmıştı. 

Gemilere bu bayrak altında seyretmek birtakım avantajlar sağladığı için klasik denizci 

devletlerin belgelerinden kaçılmıştı. Bu kaçışı önlemek için kaçan gemileri geri getirmek için 

daha avantajlı ikinci siciller ihdas edilmişti. Türkiye'de böyle yapmıştı. Bizim avantajlı ikinci 

sicilimiz: Türk Uluslararası Gemi Sicili.  

Bir diğer sicilimiz: Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil. Bu da Türk Ticaret 

Kanunu’nda düzenlenmiş bir sicil. Milli Gemi Sicili’nin akabinde düzenlenmiş. Adı üzerinde 

henüz inşası tamamlanmamış, kızaktan inmemiş yani TTK anlamında gemi demediğimiz 

inşası devam eden araçların bir yere kaydedilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Nedenine 

değineceğiz. Yapı halindeki gemilere özgü sicili incelerken. Bu ihtiyaca cevap vermek için de 

bu sicil ortaya çıkıyor.  

Son olarak da Bağlama Kütüğü dediğimiz tescilsiz gemi kalmasın amacıyla yola 

çıkılan Milli Gemi Sicili’ne kaydı zorunlu olmayan, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne 

kaydedilmemiş bulunan gemilerin kaydedildiği bir diğer sicil.  

1- Milli Gemi Sicili 

İlk olarak esas sicilimiz dediğimiz Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan Milli 

Gemi Sicili’ni inceleyeceğiz. Türk Ticaret Kanunun 954 ve devamı hükümlerinde 

düzenlenmiş bir sicil. Türk gemileri için tutuluyor. Milli Gemi Sicili’nin ismindeki o milli 

kelimesi size bunu mutlaka çağrıştırsın.  

İşte bu 940. maddedeki koşulları taşıyan bu madde anlamında Türk gemisi olan, Türk 

bayrağı çekme hakkına sahip olan gemilerin kaydedildiği sicil: Milli Gemi Sicili 

Bir geminin Türk gemisi sayılabilmesi için sahip olması gereken koşullar 940. 

maddede düzenlenmişti. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın uygun gördüğü yerlerde tutulacağı 

ifade edilmiş. Şu anda Türkiye'de 10 tane sicil müdürlüğü mevcut: Trabzon, Samsun, 

Bandırma, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Antalya, İskenderun ve Mersin’de var.  

Kim tutuyor bu sicilleri? Liman başkanlığı nezdinde çalışan sicil müdürlükleri 

tutuyor. Sicil müdürlüğü var, bunlar liman başkanlığı nezdinde çalışıyorlar.  

Kimin gözetiminde tutuluyor? O yerde deniz ticareti işlerine bakmakla görevli bir 

asliye ticaret mahkemesi varsa -İstanbul’da olduğu gibi- bu mahkemenin gözetiminde 

tutuluyor. Eğer o yerde deniz ticaretine bakmakla görevli bir asliye ticaret mahkemesi yoksa o 

zaman o yer asliye ticaret mahkemesi bu da yoksa ticaret davalarına bakmakla yükümlü asliye 

hukuk mahkemelerinin gözetiminde tutuluyor. 

Milli Gemi Sicili bakımından Türk Medeni Kanunu’nun 1007. maddesi uygulama 

alanı buluyor. Yani devlet bu sicilin tutulmasından doğan zararlardan sorumlu.  
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Sicil müdürlüğünün kararlarına karşı itiraz prosedürü ne? Burada da Türk Ticaret 

Kanun’un 34. maddesi uygulanıyor. Kararlara 8 gün içinde itiraz edebiliyorsunuz. İtiraz 

üzerine dosya üzerinden bir inceleme yapılıyor.  

Milli Gemi Siciline tescil bakımından önce bir ayrım yapıyoruz.  

• Tescili caiz olan gemiler 

• Tescili caiz olmayan gemiler. 

Yani tescili mümkün olmayan gemiler. Önce tescili mümkün olmayan gemilerden 

bahsedelim. Kanun saymış bunları.  

1-Türk gemisi olmayan gemiler. Yani 940. Maddedeki koşulları taşımayan gemiler. 

Zaten söyledik Milli Gemi Sicili’ne ancak 940. maddedeki koşulları taşıyan o madde 

anlamında Türk gemisi sayılan Türk bayrağını çekme hakkına sahip olan gemiler kaydedilir 

diye.  

Tekrar söylüyorum: Milli Gemi Sicili’ndeki “milli” kelimesi size hemen bunu 

çağrıştırsın. 940. maddedeki koşullar bunlar MGS’ye tescille bir bütün teşkil ediyor. Bu sicil, 

bu sicile Türk gemilerinin tescil edilmesi, hangi gemilerin Türk gemisi sayılacağı, bunlar bir 

bütün.  

Dolayısıyla Türk gemisi değilse, Türk bayrağı çekme hakkı yoksa, 940’taki koşulları 

taşımıyorsa MGS’ye tescili de caiz değil.  

2-Yabancı bir sicile kayıtlı olan Türk gemileri. 

 Aslında burada bir Türk gemisi var. Dolayısıyla kural olarak MGS’ye tescil 

edilebileceğini düşünüyoruz. Ama hâlihazırda bir yabancı sicile de kayıtlı. Yabancı sicildeki 

kaydı devam ettiği sürece bunun MGS’ye tescili mümkün değil. Bundan neyi anlıyoruz? Bu 

MGS’ye tescili mutlak olarak imkânsız hale getiren bir durum değil. Sicile tescilli olduğu 

sürece, yabancı sicile kayıtlı olduğu sürece MGS’ye tescil edemiyoruz. Demek ki;yabancı 

sicilden kaydını terkin edersek MGS’ye tescili mümkün hale gelir; eğer diğer koşullar da 

varsa. 

3-Donanmaya Bağlı Savaş Gemileri ve Yardımcı Gemiler.  

Ticari olmayan gemiler arasında yer alıyordu. Şimdi MGS’ye tescili caiz olmayan 

gemiler arasında tekrar yer aldı. Donanmaya bağlı savaş gemileri ve yardımcı gemileri 

herkese açık olan aleni bir sicilde tescil edilmesini doğal olarak istemiyoruz.   

4- Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerine ait ve Münhasıran bir Kamu Hizmetine 

Tahsis Edilmiş olan Gemiler. 

MGS’ye tescili caiz olmayan tescil edilmesi mümkün olmayan gemiler hangileri? 

1- Türk gemisi olmayan gemiler. 940’taki koşulları taşımayan gemiler. 

2- Türk gemisi olsa bile eğer o gemi yabancı bir devletin gemi siciline kayıtlı ise 

o kayıt devam ettiği sürece MGS’ye tescil edilemez. 

3- Ticaret gemisi olmayan gemiler arasında 3 grup görmüştük. Onlardan ikisi 

burada karşımıza çıkıyor. İlk olarak donanmaya bağlı savaş gemileri ve 

yardımcı gemiler.  
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4- Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ve münhasıran bir kamu hizmetinin 

görülmesine tahsis edilmiş olan gemiler 

Demek ki  

Bunların sicile tescili caiz değil.  

Caiz olmayan gemiler sayıldıktan sonra tabi bunun dışında kalan bütün gemilerin de 

sicile tescilinin caiz olması gerekir. Zaten öyle. Ama Türk Ticaret Kanunu tescili caiz olan 

gemileri de sayma yoluna gitmiş. Nedir o zaman tescili caiz olan gemiler? Bir kere Türk 

gemisi olması gerektiğini zaten biliyoruz.  

➢ Ticaret gemilerinin sicile tescili caiz.  

➢ Ticaret gemisi olmayan gemiler arasında gördüğümüz ama biraz önce tescili caiz 

olmayan gemiler içinde sayılmamış olan gezinti, eğitim, öğretim, bilim amaçlarına tahsis 

edilen gemiler.  

Bunlar ticaret gemisi değil ama Milli Gemi Sicili’ne tescili mümkün. Bir zorunluluk 

yok, isterseniz tescil ettirebilirsiniz. 

➢ Yabancılar için yabancı bir devlet veya yabancı bir devletin vatandaşı ya da yabancı bir 

özel hukuk tüzel kişisi için Türkiye’deki bir tersanede inşa edilen gemiler.  

Tabi bu gemi ancak bir Türk gemisi olduğu takdirde 940’taki koşulları taşıdığı 

takdirde MGS’ye tescil edilebilir. Yani geminin kendisi için yapıldığı kişiyle özel kişi olabilir, 

tüzel kişi olabilir. Tersaneler arasında öyle bir anlaşma olacak ki; gemi tamamlandığında 

mülkiyeti hala tersaneye ait olacak. Daha sonra mülkiyet diğer tarafa devredilecek ancak 

böyle bir anlaşma söz konusu olduysa gemi inşası tamamlanıp kızaktan inip hukuken gemi 

haline geldiğinde 940’taki koşulları taşıyan bir kişiye ait olabilir. Dolayısıyla Türk gemisi 

olur, bayrak çekme hakkını kazanır. Ancak bu durumda MGS’ye tescil edilir.  

İki grup gördük önemli bunlar. Tescili caiz olmayan gemiler, bunlar tek tek sayılmış. 

Bunun dışında kalan bütün gemilerin tescili caiz. Ama onlar da sayılmış. Tescili caiz gemiler. 

Bir de bunların içinde tescili zorunlu olan Milli Gemi Siciline kaydedilmesi zorunlu olan 

gemiler var. Nedir bunlar? 18 grostondan büyük ticaret gemileri. 

 Tescili caiz gemilere dönelim, son grubu da bir kenarda bırakalım o zaten bildiğimiz 

bir şey. Yabancılar için Türkiye'de yapılan gemiler meselesi. İlk iki grup üzerinde duralım; 

ticaret gemileri ve gezinti, eğitim, bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemiler. Bunların sicile 

tescili mümkün. Fakat yalnız ticaret gemilerinin belli bir büyüklüğü aşanları için bir 

zorunluluk getirilmiş. O büyüklük de 18 groston. 

Milli Gemi Sicili’ne tescili zorunlu olan gemiler bakımından böyle bir groston 

getirilmiş. Bir kere sadece  ticaret gemileri için bir zorunluluk söz konusu. Eğitim, gezinti, 

bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemiler bakımından hiçbir zorunluluk yok. İkincisi: Ticaret 

gemileri bakımından da bütün ticaret gemilerini kapsayan bir zorunluluk yok belli bir 

büyüklüğün üzerinde olmaları gerekiyor. O sınırda 18 groston. 18 grostonun üzerindeki ticaret 

gemilerinin Milli Gemi Sicili’ne tescili zorunlu.  

Hemen akabinde şunu belirtmek zorundayız. Eğer bu gemi; Türk Uluslararası Gemi 

Sicili’ne kaydedilse o takdirde MGS’ye tescili zorunlu olmuyor. TUGS’un ortaya çıkış 

amacını göz önünde bulunduralım. Kolay bayrağa kaçan gemiler var, bunu engellemeye 
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çalışıyoruz. Kaçışı önleme çalışıyoruz, onun için birtakım vergi muafiyetleri sağlayıp ikinci 

bir sicil ihdas ediyoruz. Tabi kaçışı önlemekten, kaçan gemiyi geri getirmekten söz ediyoruz. 

Bir zorunluluk yok burada. Teşvik ederek TUGS’ye kaydedilmesini sağlamaya çalışıyoruz 

gemilerin. Dolayısıyla TUGS’e tescil bakımından herhangi bir zorunluluk söz konusu değil. 

Ama tabi buraya tescil edilebilecek belirli gemiler var. İşte TUGS’a tescili mümkün bir 

gemimiz var. Bu avantajlardan yararlanmaya karar verdiniz. Gittiniz TUGS’a tescil ettirdiniz. 

Ben size hayır senin 18 grostondan büyük ticaret gemin  var, sen bunu MGS’ye tescil ettirmek 

zorundasınız dersem bütün bu avantaj paketinin, teşvik planın bir anlamı kalır mı? Yine gidip 

MGS’ye tescil ettirmek zorunda kalırsınız. MGS’de zaten sizin kolay bayrak devletine 

kaçtığınız sicildi, avantajlı olmayan sicildi. Onun için bu mantıkla düşünürseniz hatırınızda 

kalır.  

MGS bakımından böyle bir durum var, canınıziın istediği sicil dairesine tescil 

ettiremezsiniz. Bağlama limanı hangi sicil dairesine tabi ise oraya tescil ettirmek 

zorundasınız. Ancak bağlama limanı yoksa bu takdirde gemiyi dilediğiniz sicil dairesine tescil 

ettirebilirsiniz. 

Milli Gemi Sicilinden Terkin 

MGS’ye tescil prosedürü malikin talebiyle başlıyor. Acaba MGS’den terkin yani 

geminin kaydının silinmesi nasıl oluyor? Kanunda 3 farklı düzenleme var: 965, 966, 967. 

Bunların prosedürleri de ikisinin aynı birininki farklı.  

Geminin sicilden silinmesi bu hükümleri dikkate aldığımızda 3 şekilde söz konusu 

oluyor: 

1- Talep üzerine yani malik nasıl tescil için talepte bulunuyorsa bu kez terkin için 

talepte bulunuyor.  

2- Re’sen. Yani malikin herhangi bir talebi olmaksızın sicil müdürlüğünün 

kendiliğinden harekete geçerek sicil kaydını silinmesi için prosedür başlatması.  

3-  Yine sicil memurunun re’sen harekete geçtiği ama diğer hallere göre spesifik 

olarak düzenlenen özel re’sen silinme hali.  

Önce talep üzerinden başlayalım. Yani geminin kaydı malikin talebi üzerine nasıl 

silinebilir? Tescili zorunlu olmayan bir gemi söz konusu ise. Malikin talebi üzerine her zaman 

geminin kaydının sicilden silinmesi mümkün oluyor. Tek bir şart var: Eğer gemi üzerinde 

ipotek hakkı sahibi olan bir şahıs varsa bunu gemi kaydının sicilden silinmesine onay vermesi 

gerekiyor. Bu tabi ipotekli alacaklının hakkının korunması için aranmış olan bir koşul. 

Hala gemi kaydının malikin talebi üzerine silindiği halden bahsediyoruz. Fakat bu kez 

elimizde tescili zorunlu olmayan bir gemi değil tescili zorunlu olan bir gemi var. O zaman ne 

olacak? Hemen şu mantıkta bulunacağız: Eğer geminin tescili zorunlu ise, bu takdirde malikin 

canı istediğinde kafasına göre sicilden gemi kaydını silmesine olanak veremeyiz. Bu geminin 

sicile tescilini zorunlu tutmaktaki amaçla ve mantıkla bağdaşmaz. Sicile tescili zorunlu ise 

sicilden talep üzerine silinebilmesi de ancak belirli durumlarda mümkün olabilir. Daha 

önceden aşina olduğumuz haller; 

• Gemi kurtarılamayacak şekilde batarsa.  

• Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi.  
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• Bayrak çekme hakkını kaybetmesi.  

Malik tarafından bildirilmiyor. Malikin bu yönde bir talebi yok. Sicil memuru bunu 

kendisi öğrenmiş ve bunu öğrendikten sonra da tabi sicil kaydının silinmesi için re’sen 

harekete geçiyor. Burada da yine koşul ilgilerin itirazlarını bildirmek üzere davet edilmesi. 

Ama sonuçta tabi silinecek mi silinmeyecek mi kararını verecek olan mahkeme. Bir yargı 

denetimine tabi. İtiraz mahkemesi, gözetim mahkemesi dediğimiz sicil kayıtlarının nezdinde 

tutulduğu, hem sicil memurlarının kararlarına karşı itiraz mercii olan hem sicildeki kayıtlar 

dolayısıyla zarara uğrarsak devlete karşı açtığımız davaların görüleceği deniz ticaretine 

bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi.  

Bir de 967. madde de düzenlenen re’sen silme prosedürü var. Bu özel bir hal. Birkaç 

koşulun bir araya gelmesi gerekiyor. Buradaki bütün koşullar sağlanırsa buradaki prosedür 

uygulanarak silinme gerçekleşiyor. Nedir bu koşullar?  

Bir kere sicil kayıtları çerçevesinde 20 yıldan beri o gemiyle ilgili hiçbir kayıt 

yapılmamış olması lazım. Üzerinde ipotek kurulmamış, intifa hakkı tesis edilmemiş, mülkiyet 

el değiştirmemiş, herhangi bir kayıtta değişiklik yapılmamış, hiçbir şey yapılmamış 20 yıldan 

beri. 

Buna ek olarak Bakanlıktan alınan bilgiye göre geminin artık bağlı olmadığına ya da 

denizcilikte kullanılamayacağına kanaat getirilmiş. Bu da yetmiyor üçüncü olarak gemi 

üzerinde ipotek hakkı yok, intifa hakkı yok, hiçbir şey yok. Böyle bir durumda 967. 

maddedeki prosedür çerçevesinde geminin kaydı siliniyor. 

Hemen altını çiziyorum; burada da memur süreci kendi kendine başlatıp bitirmiyor. 

Burada da mahkemenin kararıyla siliniyor. Ama mahkeme burada ilgilileri itiraza falan davet 

etmiyor. Böyle bir prosedür yok. Çünkü burada zaten ipotekli alacaklı veya intifa hakki sahibi 

olmadığı için malik dışında bir ilgili yok.  

Bunlar dışında Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan silinme halleri dışında Türk 

Uluslararası Gemi Sicili’nin ortaya çıkmasıyla söz konusu olan bir silinme sebebi daha var:  

geminin Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne tescil edilecek olması. Eğer malik sürekli atıfta 

bulunduğumuz avantajlardan yararlanmak istemişse gemisi de TUGS’a tescil ettirilebilecek 

gemilerden biriyse bunu TUGS’a tescil ettirmesinde hiçbir engel yok. MGS’ye kayıtlı da olsa 

bunu yapabilir. MGS’den kaydını sildirip TUGS’a alabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda 

artık MGS’den terkin sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkar.  Yani tescili zorunlu bir gemi 

bile olsa bayrak çekme hakkı halen mevcut da olsa gemi, gemi niteliğini kaybetmemiş de olsa 

sırf malik gemisini MGS’den alıp TUGS’a tescil ettirmek istiyor diye MGS’den silinebilir. 

Artık böyle bir sebep de var. TUGS ve onun mantığı dolayısıyla ortaya çıkan bir durum.  

Hükümlerine gelecek olursak; öncelikle 974. maddede düzenlenen bir husus.  

II- Sicil karineleri 

MADDE 974– (1) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, geminin maliki sayılır. 

(2) Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakkı tescil 

edilmiş olan kişi o hakkın sahibi sayılır. 

(3) Tescil olunmuş bir hak sicilden silinirse o hakkın artık var olmadığı kabul edilir. 

(4) Türk Medenî Kanununun 992 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

 

 Esas sicil kayıtlarının önemli olan hükmü 983. maddede düzenlenmiş. Sicile güven 

ilkesi dediğimiz kamu güveninin korunması ilkesi.  Bu noktada artık sicil kaydının sadece 

http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-992/
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karine teşkil etmesinden, ispatı kolaylaştırmasından bahsetmiyoruz, artık sicil kaydına 

güvenerek hareket eden iyiniyetli kişinin belirli koşulların varlığı halinde, bu iyiniyetlinin 

korunması söz konusu. 

Gemi sicili bakımından nasıl bir düzenleme var? Bir kere hukuki işlemle kazanılmış 

haklar bakımından sicile güven ilkesi söz konusu.  

İkinci olarak hangi haklar bakımından söz konusu olduğu tek tek sınırlı sayıda 

sayılmış. Mülkiyet, ipotek, intifa gibi haklar. Bunlar dışında başka bir hak bakımından sicile 

güven ilkesi söz konusu değil.  

Bir diğer koşul: sicile güven ilkesinden faydalanmak isteyen kişinin iyiniyetli olması 

gerekiyor. Yani sicil kaydının yanlış olduğunu bilmiyor ve bilebilecek durumda değil. İyiniyet 

bakımından hakkın kazanım anına bakıyoruz. Eğer hakkın kazanılması için tescil  

 Bazı haklar sicil dışında iktisap edilebiliyor. Sicil dışında iktisap edilince sicil artık 

gerçek durumu yansıtmaz hale geliyor. Kamu güveninin korunması ilkesi diye de bir şey var: 

Yanlış kaydedilen, iyiniyetli kişinin belli koşullarda hakkı korunuyor. O zaman ne olacak 

gerçek hak sahibinin hakkı bundan etkilenecek. Ne yapması gerekiyor? En kısa zamanda sicil 

kaydının düzeltilmesi gerekiyor. Nasıl düzeltecek? Normal olarak sicilde hak sahibi olarak 

görünen kişinin bu düzeltme işlemini yapması yani bu düzeltmeden hakkı etkilenecek kişinin 

düzeltmeye onay vermesi gerek. Ama karşımızda çok da iyiniyetli olmayan birisi varsa onay 

vermeyebilir. O zaman sicili tashih davası açacaksınız. Mahkemeye gideceksiniz. Ama bu 

belli süre alacak. O prosedür dava sonuçlanıncaya kadar iyiniyetli birisi sicil kaydına 

güvenerek hareket ederse hakkı da kurulursa o zaman ne olacak? Bu aradaki süreçte sicil 

dışında hak kazanmış olan kişinin bu hakkını koruyabilmesi için iki hukuki araç öngörülmüş.  

➢ Sicile itiraz kaydettirilmesi 

➢ Sicile şerh kaydettirilmesi 

İtiraz müessesi 976. maddede düzenlenmiş. Buna göre bir ayni hak sahibi itiraz 

kaydettirebiliyor. Sicilin düzeltilmesinden bu hakkiı etkilenecek olan kişi bir itiraz 

kaydettirilmesine izin vererek bir itiraz kaydettirilebilir. Ama bu pek olası bir durum değil. 

Mahkemeden bir ihtiyati tedbir kararı alacağım. Mahkemeden aldığım ihtiyati tedbir kararına 

dayanarak sicile itiraz kaydedilecek. Bu ihtiyati tedbir kararının uyulması bakımından da 

genel hükümlerden farklı olarak hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhtemel gözükmesi 

aranmıyor. Hakkın tehlikede olduğu zaten kamu güveninin korunması ilkesi dolayısıyla ayrıca 

yaklaşık ispat koşulu aranmamış.  

Bir ihtiyati tedbir kararıyla bir itiraz kaydettireceğim.  

Şerhe geldiğimizde bu da 977. maddede düzenlenmiş.  

Ayni hak durumunun değiştirilmesi hususunda şahsi bir talep hakkına sahip olan kişi, 

bu hakkın değiştirilmesi sonucu hakkı bundan etkilenecek olan kişinin rızasıyla bu da tabi 

düşük ihtimal rıza göstermezse mahkemeden alacağı bir ihtiyati tedbir kararıyla şerh 

kaydettiriyor. 

Farklılık nerede?  

Başvuran kişi açısından bir farklılık var: itirazda ayni hak sahibi diyor, şerhte ayni 

hakkın değiştirilmesi hususunda şahsi hak sahibi olan kişidir. 
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2- Yapı Sicili 

Henüz inşası tamamlanmamış gemilerin kaydedildiği sicildir. Ama burada da canınız 

istediği gibi sicile gidip inşa halindeki geminizi kaydettiremiyorsunuz.   

 İki halde söz konusudur:  

- Yapı üzerinde ipotek tesis edilmesinde  

- Yapı üzerine ihtiyati veya icrai haciz tatbik edildiğinde mümkün.   

Bu yapıyı, yapı yerinin bağlı bulunduğu sicil müdürlüğüne tescil ettirmeniz gerekiyor. 

Yapıyı bu sicil yerinin dışına götürdünüz. Fark etmez; aynı sicil müdürlüğü yetkili olur. 

3- Türkiye Uluslararası Gemi Sicili 

TUGS’un çıkış mantığından söz etmiştik. Peki, ne gibi avantajlar sağlanıyor? Mesela 

Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemilerin işletilmesinden ya da devrinden elde edilen 

kazançlar gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden muaf. Bu tabi çok büyük avantaj gemiyi 

işleten için, gemi maliki için.  Yani şurada bir evi başkasına satacak olsak dünyanın vergisini 

ödüyoruz. İnsanlar gemiyi satıyorlar vergi ödemiyorlar. Bunun dışında gemide çalışanlara 

ödenen ücretler yine vergilerden muaf. 

Önce Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun gemi tanımına bakalım.  

➢ Ticari amaçla kullanılan her türlü yük gemisi, yolcu gemisi, açık deniz balıkçı 

gemisi TUGS Kanunu anlamında gemidir.  

Türk Ticaret Kanunu’ndaki gemi tanımıyla arada bir benzerlik yok. 

Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne hangi gemiler tescil edilebilir? Ticari amaçla 

kullanılan yük gemisi, yolcu gemisi, açık deniz balıkçı gemisi, tonilato belgesinde ticari yat 

olarak geçen, turizm şirketi envanterlerindeki yatlar ve yine ticari amaçla kullanılan özel 

maksatlı özel yapılı gemiler. 

Tescil esası nasıl acaba TUGS’ta nasıldır? -Talep üzerine. TUGS’a geldiğimizde 

hiçbir şekilde zorunluluk olmadığını görüyoruz. 

 TUGS’a tescil edilen gemilerin sicilden silinmesinde MGS’ye benzer bir esas vardır. 

Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescilin Koşulları 

İkiye ayırarak inceliyoruz:  

1-Malikler bakımından yerine getirilmesi gereken koşullar var.  

2-Geminin kendisi bakımından aranan birtakım koşullar var.  

Milli Gemi Sicili’ne tescilde de malik bakımından arana bir şart vardı. Geminin maliki 

940. maddede aranan koşulları taşımalıydı ki gemi Türk gemisi olabilsin. Aynı mantıkla Türk 

Uluslararası Gemi Sicili de geminin maliki bakımından birtakım koşullar arıyor. Ama 

MGS’nin aradığı koşullardan farklı koşullar arıyor.  

Türkiye'de mukim Türk ve yabancı uyruklu gerçek kişilere ait gemilerin TUGS’a 

tescili mümkün. MGS'de vatandaşlığa bakılıyordu TUGS’a geldiğimizde ikamete bakıldığını 

görüyoruz.  
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Tüzel kişilere geldiğimizde zaten Türk Uluslararası Gemi Sicili’nin kapsadığı ticaret 

gemileri deyince onun maliki de ticaret şirketi olacak. Türkiye'de Türk mevzuatına göre 

kurulmuş olmasını arıyoruz. Burada ticaret şirketlerinde ikametgâhın simetriği olarak aranan 

bir koşul olabilir. 

Gemiler bakımından aradığı koşulları da aslında şöyle sınıflandırabiliriz. Gemilerin 

türü bakımından bir ayrım yapmış. Bazıları bakımından belli bir büyüklüğün üzerinde 

olmasını aramış ama hepsi için aramamış.  

İlk olarak TUGS Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Gemi Sicili’ne kayıtlı 

olan başlangıçta TUGS’un kapsamına hangi gemiler giriyor diye gördüğümüz gemiler ve 

yatlar. Gördüğünüz gibi hiçbir tonaj sınırı aranmamış. Başka bir ek koşul da aranmamış. 

TUGS Kanunu yürürlüğe girdiği sırada Milli Gemi Sicili’nde kayıtlı olan gemiler ve yatlar. 

TUGS kanunu kapsamında gemi veya yat tanımına uyuyorsa TUGS’a tescil edilebilir 

İkinci olarak; yurt içinde inşa edilen gemiler ve yatlar. Burada da gördüğünüz gibi bir 

tonaj sınırı aranmamış. Türkiye’deki bir tersanede inşa edilen  gemiler ve yatlar. Ve TUGS 

Kanunu kapsamına giren bir gemi veya yat söz konusuysa tabi evleviyetle malikler 

bakımından aranan koşullar yerine gelmişse bu geminin veya yatında TUGS’a tescili 

mümkün. 

Buna karşılık yurt dışından ithal edilecek gemilere geldiğimizde burada bir tonaj sınırı 

arandığını görüyoruz. Yük ve balıkçı gemileri bakımından deadweight esas alınmış. 3000 

dwt’nin üzerinde olması gerekiyor, eğer bir yük gemisi veya açık deniz balıkçı gemisiyse 

4- Bağlama Kütüğü 

Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemiler hariç ve Türk milli gemi siciline kaydı 

zaruri olanlar hariç ticari veya özel amaca tahsis edilen gemi, deniz iç su araçlarının kaydı için 

oluşturulmuş bir kütüktür.   

Gemi Üzerindeki Ayni Haklar 

Gemiler üzerindeki ayni haklara ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri, bir Türk gemi 

siciline kayıtlı olan gemilere uygulanır. (MÖHUK-m.22) 

Gemi Mülkiyetinin Kazanılması 

Hukuki işlem yoluyla mülkiyetin kazanılması:  Gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler: TTK 

m.997'de, TMK'nın taşınır hükümlerinin uygulanacağına ilişkin bir esas vardır.   

B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere   

MADDE 997- (1) Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı 

ayni haklara, Türk Medenî Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır.   

(2) Gemi veya payının devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karşılamak şartıyla, kendisine devre 

ilişkin resmî veya imzası noterce onaylı bir senet verilmesini isteyebilir.   

Bu durumda mülkiyetin devri hususunda tarafların devir anlaşması yapması ve 

taşınırın zilyetliğinin devri gereklidir. Taşınır mülkiyetinin devri rejimine tabi olduğu için 

devir hususunda bir şekil şartı aranmaz, ancak taraflardan her biri masraflarını karşılamak 

kaydıyla devre ilişkin resmi veya imzası noterce onaylanmış bir senet verilmesini talep 

edebilir.   

SAMSUNG
Vurgu



 

22 

 

Gemi siciline kayıtlı olan gemiler: Kanun koyucu, gemi sicile kayıtlı olmasına rağmen 

geminin taşınır mal statüsünden hareket ederek bir düzenleme yaptığını görüyoruz. Sicile 

kayıtlı bir geminin mülkiyetinin devri için malik ile geminin mülkiyetini iktisap etmek isteyen 

kişinin mülkiyetin devri hususunda anlaşmaları ve geminin zilyetliğinin nakli şarttır. Aslına 

bakarsanız geminin taşınır statüsünü açıkça düzenlemektedir.   

Bir diğer koşul ise, taşınır mülkiyetinin devrinden farklılaştığı bir nokta olarak temlik 

anlaşmasının şekle tabi yapılması gerektiğini düzenliyor. Bu konuda TTK m.1001/2'ye 

bakmamız gerekiyor.  

II- Devren iktisabı  

1. Devrin şekli  

MADDE 1001- (2) Mülkiyetin devrine ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce 

onaylı olması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir.  

Sicile kayıtlı olmayan gemilerde de kayıtlı olan gemilerde de temlik anlaşması ve 

zilyetliğin nakli yapılması lazım. Ancak sicile kayıtlı gemilerde farklılaşan nokta, temlik 

anlaşmasının şekil şartına tabi tutulmasıdır. Yazılı şekil, imzaların noterlikçe tasdiki şartı ya 

da gemi sicil müdürlüğünde de yapılması şartı vardır.   

Paylı mülkiyete konu bir gemide sahip olunan pay nasıl devredilir?  

2. Devren  

a) Devir yoluyla  

MADDE 1007- (1) Sicile kayıtlı gemi payının mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta anlaşmaları 

ile devralana geçer. Anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylanması şarttır. Bu anlaşma 

gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir.   

TTK uyarınca paylı mülkiyete konu olan geminin payının devri hususunda TMK'da 

olan kanuni önalım sistemi yoktur. Sicile kayıtlı gemilerde kanuni önalım sistemine yer 

verilmemiştir. Paydaşlara sözleşme yoluyla önalım hakkının tanınması sağlanabilir. Sicile 

şerh verdirerek söz konusu bu kişisel hakkı güçlendirme imkânına sahibiz.   

Bu durumda devreden ve devralanın bir temlik anlaşması yapması lazım ve bu 

anlaşmanın yazılı şekilde yapılması lazımdır. İmzalar noterde tasdik edilecek ya da gemi sicili 

müdürlüğünde anlaşma yapılabilecektir.   

Donatma iştirakinde iştirak payı nasıl devredilecektir?  

Donatma iştirakinin olması için bir ön koşuldan söz etmiştik. Bu da paylı mülkiyete 

konu bir gemi olmasıydı. Ancak bu tek başına yeterli değildi. Başka birtakım koşulların da bir 

arada olması gerekiyordu. Paydaşların aralarında yaptıkları anlaşmaya binaen paydaşlarının 

tamamının nam ve hesabına geminin deniz ticaretinde kullanılması ve oluşan bu birliğin bir 

tüzel kişilik teşkil etmemesi gerekiyordu. İştirak payı hem mal üzerindeki mülkiyet hakkını 

hem de mülkiyet hakkının kapsamına giren diğer malvarlığı haklarını da (oy verme hakkı 

gibi) kapsayan geniş bir kavramdır.   

MADDE 1007- (2) Donatma iştirakinde paydaş donatanların her biri, iştirak payını dilediği anda diğer 

paydaşların onayı olmaksızın tamamen veya kısmen başkasına devredebilir. Sicile kayıtlı gemi üzerindeki iştirak 

payının devri, gemi payının devri ve sicile tescili ile olur.   

Paylı mülkiyete konu gemi donatma iştiraki tarzında işletiliyorsa iştirak payının devri 

koşulu olarak devir anlaşmasının şekle tabi olması gerekir ve ek olarak bunu sicile tescil 

ettirmeliyiz. Eğer gemi payı veya iştirak payı devrediliyorsa ve bu devir sonucunda gemi Türk 

bayrağı çekme hakkını kaybediyorsa diğer paydaşların onayının alınması gerekir. Bağlama 
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kütüğüne kaydedilmiş gemi, deniz araçları, su araçlarında mülkiyetin el değiştirmesinde 

uygulanan rejim şöyledir.   

Mülkiyetin devri  

MADDE 14 – (1) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının mülkiyetinin devrini 

gerektiren hukuki işlemlere yönelik belgelerin (yani temlik anlaşmasının) başkanlıklar (liman başkanlığı veya 

içsularda belediye başkanlığı)  huzurunda veya noterde düzenlenmesi zorunludur. Mülkiyetin devri işlemleri, 

gemi, deniz veya içsu aracının kayıtlı olduğu bağlama kütüğünün bağlı olduğu başkanlık dışında başka bir 

başkanlık huzurunda da yapılabilir. (Yani diyor ki, gemiyi devretmek için illa ki kendi kayıtlı olduğun yere 

gitmek zorunda değilsin, başka bağlama kütüğüne gidip orada da işlem yapabilirsin.) Başkanlıklar veya noter 

dışında yapılmış mülkiyetin devrini amaçlayan işlemler geçersizdir ve bu tür işlemlerde hak sahibi olarak 

gözüken kişi adına kayıt yapılmaz. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri saklıdır.  

Temlik anlaşmasının öngörülen şekilde yapılmaması halinde mülkiyetin 

devredilmesine ilişkin temlik anlaşması geçersiz kabul ediliyor ve bağlama kütüğüne yeni 

kayıt talebi kaydedilmiyor.   

Hukuki işlem dışı yollarla mülkiyetin el değiştirmesi  

-Sahiplenme  

-Zamanaşımını yoluyla iktisap   

Olağan zamanaşımı yoluyla iktisap: süre 5 yıl. Bu yolla iktisabın koşulları TTK 

m.999'da sayılmıştır. 

2. Olağan zamanaşımı  

MADDE 999- (1) Sicile kayıtlı bir geminin maliki olmadığı hâlde, gemi siciline malik olarak tescil 

edilmiş bulunan bir kişi, tescilin en az beş yıl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi davasız ve aralıksız bir şekilde 

asli zilyet sıfatıyla elinde bulundurması şartıyla, geminin mülkiyetini iktisap eder. Bu süre, malik olmayan kişinin 

sicile tescil edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Sürenin hesabı, kesilmesi ve durması, Türk Borçlar 

Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tabidir. Gemi siciline kaydın doğru olmadığı yolunda bir 

itirazın tescil edilmesi hâlinde itiraz kayıtlı olduğu sürece zamanaşımı işlemez.   

(2) Zamanaşımı için öngörülen şartların gerçekleşmesiyle sicilde geminin maliki olarak gözüken kişi 

onun mülkiyetini iktisap eder.   

 Sicile kayıtlı bir gemi olacak.   

 Siz malik olmadığınız halde sicilde malik olarak gözükeceksiniz.   

 Tescil süresinin üzerinden 5 yıl geçmiş olacak.   

 5 yıllık süre zarfında da geminin zilyetliğini davasız, aralıksız, asli zilyet sıfatıyla 

elinizde bulundurmuş olacaksınız.    

Sürenin durması ve kesilmesi durumları için TBK'nin genel hükümlerine bakıyoruz.   

Burada iyiniyet koşulu aramıyoruz!  

TMK'den farklı olarak süresi farklıdır.   

o Olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisap: 10 yıllık süresi vardır. TTK m.1000'de 

düzenlenmiştir.   

3. Olağanüstü zamanaşımı   

MADDE 1000- (1) Sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan bir gemiyi en az on yıl süreyle davasız 

ve aralıksız olarak asli zilyet sıfatıyla elinde bulunduran bir kişi, geminin, sicile kendi malı olarak tescil 

edilmesini isteyebilir.   

Tescil ancak mahkeme kararıyla mümkündür. Bu nedenle tescil davası açılması 

gereklidir. Mahkeme tescile karar verirse sicile tescil ettirebilirsiniz.   
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Sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş gemiden anlamamız gereken nedir? 18 groston 

ve üstündeki gemilerden bahsediyoruz.   

(2) En az on yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kişinin adına kayıtlı bulunan ve hakkında 

on yıldan beri malikin onayına tabî bir husus kaydedilmemiş olan bir gemiyi birinci fıkrada yazılı şartlarla 

elinde bulunduran kişi de o geminin maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Zilyetlik süresinin hesabı, 

kesilmesi ve durması Türk Borçlar Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tabidir.   

Burada gemi sicile kayıtlıdır. 1.fıkradan farkı budur.   

 Sicile kayıtlı geminin malikinin en az on yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar 

verilmiş olması gerekiyor.    

 On yıldan beri sicile malikin onayına tabi hiçbir işlemin yapılmamış olması 

gerekiyor.   

 Zilyetlik koşulu on yıl süreyle davasız, aralıksız, asli zilyet sıfatıyla geminin elde 

bulundurulması gerekiyor.    

Bütün bu koşullar gerçekleştikten sonra kendiliğinden mülkiyet kazanılmıyor, dava 

açılacak, lehe tescil talep edilecek ve dava sonunda mahkeme lehe karar verirse geminin 

mülkiyeti kazanılacaktır.    

Gemi Mülkiyetinin Kaybedilmesi 

 Mülkiyetin kaybedilmesine gelecek olursak bu da sicile kayıtlı gemiler ve bu 

gemilerin payları bakımından Ticaret Kanunu’nun 1003 ile 1005. maddeleri arasında 

düzenlenmiş.  

- Kurtarılamayacak şekilde batma 

- Yararlanılabilir bir enkaz bırakmadan harap olma 

- Malikin mülkiyet hakkından vazgeçmesi 

- Olağan ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı gerçekleşirse 

Gemi Rehni 

Gemi üzerindeki rehin hakları 2 şekilde ortaya çıkar:  

Kanuni rehin hakları(gemi alacaklısı hakkı) ve akdi rehin hakları. Akdi rehin hakları 

da sicile kayıtlı gemiler ve sicile kayıtlı olmayan gemiler olarak kendi içerisinde 2 ye ayrılır.  

 Gemi alacaklısı haklarına örnek verelim: Kurtarma ücreti; liman, kanal, diğer 

suyolları, karantina ve kılavuzluk için ödenecek resimler; gemi adamlarının ücret alacakları 

ve sosyal katılım payları, müşterek avarya garame payı alacakları gibi maddede sayılmaktadır.   

 Bu alacak haklarından biri doğduğunda kendiliğinden bir kanuni rehin hakkıyla 

teminat altına alınmış olarak doğuyor.   

Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerinde rehin hakkı nasıl tesis ediliyor?  

 TMK'nin taşınır rehni hükümlerinin uygulanması gerekiyor. TMK m. 939 vd. 

hükümlerinde düzenlenen taşınır rehnine ilişkin esaslar sicile kayıtlı olmayan gemiler 

bakımından da geçerli.   

 Taşınır rehni nasıl kuruluyordu?  

  Rehin anlaşması + Zilyetliğin devri --> Teslim şartlı rehin  

SAMSUNG
Vurgu

SAMSUNG
Vurgu

SAMSUNG
Vurgu



 

25 

 

 Demek ki sicile kayıtlı olmayan gemilerde bilmemiz gereken şey şu: sicile kayıtlı 

olmayan gemilerde rehin hakkı, rehin anlaşması ve rehin konusunun zilyetliğinin devri ile 

kurulur. TMK'nin taşınır rehinine ilişkin esasları, teslim şartlı rehin hususları burada aynen 

geçerli. 

Sicile kayıtlı gemilerde akdi rehin hakkı nasıl tesis ediliyor?  

Sicile kayıtlı gemilerde yalnız ve ancak gemi ipoteği kurabilirsiniz. Sicile kayıtlı 

gemilerde teslim şartlı rehin kurmanız mümkün değildir. Kanun koyucu sicile kayıtlı 

gemilerde sadece ve sadece gemi ipoteği yolu ile rehnin kurulabileceğini düzenliyor.   

Nasıl ipotek kuracağız?  

İpotek anlaşması + sicile tescil olgusunun gerçekleşmesi gerekiyor. 

İpotek anlaşmasının yazılı şekilde yapılması, imzalarının noterce onaylanması 

gerekiyor ya da tıpkı mülkiyette olduğu gibi gemi sicili müdürlüğü önünde de ipotek 

anlaşmasını yapabiliyorsunuz.  

 Demek ki öncelikle ipotek anlaşmasına ilişkin şekil şartını yerine getirmeniz lazım. 

İpotek anlaşması yazılı olacak. İmzaları noterce tasdik edilmiş olacak. Ya da ipotek 

anlaşmasını gemi sicil müdürlüğü önünde yapacaksınız.  

Yabancı bir ülkede mülkiyeti kazanılmış, henüz Türk gemi siciline kaydedilmemiş 

gemilerde bayrak şahadetnamesine verilen şerh TTK m. 1015/5 uyarınca tescil hükmündedir. 

Burada da ipoteğin kurulduğu kabul ediliyor.  

İpoteği kurduk. Kapsamında neler yer alıyor?  

 İpoteğin kapsamında gemi, bütünleyici parçaları -Asıl şeyin hukuki akıbetine bağlı 

kılınmıştır. Ekstra bir hukuki işlem yapmaksızın bütünleyici parçalar ipoteğin kapsamında yer 

alır.- ve aksi kararlaştırılmadıkça eklentiler yer alır.   

 Eklentiler bakımından; normal bir işletmenin gereği olarak eklenti olmaktan çıkarılır 

veya alacaklı lehine el konmadan evvel devredilerek gemiden uzaklaştırılır ise ipotek hakkı 

eklentileri kapsamayacak.  

İkane değerler: Kira bedeli belirli bir zaman dilimi ile sınırlı olan kira gelirleri ipotek 

kapsamında yer alır. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlanmasından veya iflas 

yoluna gitmişseniz iflasın ilanından itibaren rehnin konusunun paraya çevrilmesi anına kadar 

geçen süreçte doğan kira gelirleri ipoteğin kapsamında yer alır.   

Kamulaştırma bedeli: Gemiler kamulaştırılırsa üzerinde ipotek tesis edilmiş; 

kamulaştırma bedeli ipoteğin kapsamında yer alır.   

Tazminat Talepleri:  Geminin zayi olmasından veya hasarlanmasında sorumlu olan 3. 

Kişiye karşı sahip olunan tazminat talepleri ipoteğin kapsamında yer alır  

Sigorta tazminatı:  Sigorta tazminatı geminin maliki veya bir 3. Kişi tarafından malik 

menfaatinin sigortaya konu edilmiş olması halinde ve gemi ipoteği sigorta konusu rizikonun 

meydana gelmesinden önce akdedilmiş olması koşuluyla sigorta tazminatını kapsar.   

Sigorta tazminatının ödenmesinde kuralımız şu:  
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Sigortacı ipotekli alacaklı ile malikin anlaşmasını bekleyecek. Anlaşamazlarsa resmi 

bir yere depo etmesi gerekir. Yani aradan seçim yapıp ödeme yapma şansı yok. Resmi bir 

mercie -bir banka hesabı açılır genelde- tevdi edilir. En azından sigortacı bakımından mesele 

kapanıyor.  

Bir de özellikli iki hal var. Bu hallerden biri gerçekleştiğinde sigortacı geminin 

malikine ödeme yaparak borcundan kurtuluyor.  

1. Malikin teminat vermesi suretiyle "Ben bu tazminatı geminin eski hale iadesinde 

kullanacağım." demesi halinde ya da   

2. "Sigorta tazminatını bana verin ben bununla gemi üzerine olan gemi alacaklısı hakkı 

sahibine ödeme yapacağım ve gemi alacaklısı hakkını sona erdireceğim." demesi halinde 

mümkün olabiliyor. 

Gemi alacaklısı hakkından da söz edelim. Gemi alacaklısı dediğimiz bir rehin hakkı. 

Ticaret Kanunu’nun 1320 vd. maddelerinde düzenlenmiş. 

Gemi alacaklısı hakkı, sicile kayıtlı olsun olmasın bütün gemilerde söz konusu olan bir 

rehin. Ve kanuni bir rehin yani. Bir alacak doğduğu zaman bu alacak kanunda, gemi alacaklısı 

hakkı veren alacaklar arasında sayılmışsa alacağın doğumuyla birlikte kanun gereği 

kendiliğinden bunu temin eden rehin olan gemi alacaklısı rehni de doğuyor. Bu deniz 

hukukuna özgü bir özellik. Kanun gereği kendiliğinden doğması demek: ne tarafların 

anlaşmasına ihtiyaç var ne geminin zilyetliğinin devrine ihtiyaç var ne de bir sicile tescile 

ihtiyaç var. Hatta sicile kayıtlı bir gemi söz konusu ise eğer bunun üzerinde doğmuş olan 

gemi alacaklısı hakkını isteseniz bile bir sicile daha sonradan tescile açıklayıcı olarak 

kaydetmeniz mümkün. Sicile tescili mümkün olmuyor. Her türlü aleniyetten yoksun bir hak 

bu. Zilyetlik devredilmiyor, sicile tescil edilemiyor, anlaşması yok, hiçbir aleniyeti yok. 

Dolayısıyla aslında deniz ticareti ilgilileri bakımından çok tehlikeli. Acaba gemi üzerinde bir 

gemi alacaklısı hakkı doğdu mu? Bunu bilmek kolay değil. Ancak tahminler üzerinden 

gidebilir. 

 Bu tabi alacaklılar bakımından da bir dezavantaj. Gemi alacaklısı hakkı sahibi ama 

kimsenin bundan haberi yok. Hiçbir aleniyet yok. Gemi alacaklısı hakkı dediğimiz rehin 

hakkı diğer bütün akdi ve kanuni rehinlerden önce geliyor. 

Kural olarak bir yıllık süreye tabi. Bir yıl içinde eğer gemi alacaklısı hakkını takip 

etmezseniz örneğin; gemi ihtiyaç üzerine cebri icra yoluyla sattırarak alacağınızı almaya 

yönelik harekete geçmezseniz bu hak düşüyor.  

Hangi alacakların gemi alacaklısı hakkı verdiği TTK-m.1320’de belirtilmektedir. 

İpoteğin derecesine ilişkin olarak bizim medeni hukuktan bildiğimiz genel sistem 

aynen gemi ipoteğinde de söz konusu.  

İpotek derecesi ile birlikte tescil edilir. Dolayısıyla birinci dereceyi boş bırakıp 

doğrudan ikinci dereceye ipotek tesis edebilirsiniz. Daha sonra birinci dereceye daha öncelikli 

gelecek bir ipotek tesis etmenizde bir engel yok. Yani tesis tarihi önemli değil, derecesi 

önemli; ipotekler arasındaki öncelik sırası bakımından.  

Anlaşma yazılı olacak, imzalar noter onaylı olacak veya Gemi Sicil Müdürlüğü’nde 

yapılacak ve sicile tescil edilecek. Bu şekilde dereceleri değiştirmeniz mümkün. Boşalan 
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dereceye daha alt sıradaki bir ipotek kendiliğinden ilerlemiyor. Buna da “Sabit Derece 

Sistemi” diyoruz. Bu da yine medeni hukuktan bildiğimiz bir prensip.  

İpoteğin Sona Ermesi  

➢ Tabi ipotek alacağa bağlı feri bir hak olduğu için alacak sona erince ipotek de sona 

eriyor.  

➢ Alacaklı ve borçlu sıfatları değişirse ipotek sona eriyor.  

➢ İcra takibi yapılır ve bunun sonucunda gemi cebri icra yoluyla satılırsa ipotek sona 

eriyor.  

➢ Gemi sicilden terkin edilirse, kurtarılamayacak şekilde battığı için ya da tamir kabul 

etmez hale geldiği için zaten artık ipoteğin konusu kalmıyor gene ipotek sona eriyor.  

➢ Son olarak da ipotekli alacaklı ipotek hakkından feragat eder ve ipotek de sicilden 

terkin edilirse yine ipotek sona eriyor.  

İpoteğin Özel Türleri  

-Birlikte gemi ipoteği   

-Maksimal ipoteği  

 İpotek kurulurken alacağın tutarı belirlenemiyorsa ya da değişkenlik gösteriyorsa o 

zaman bir üst sınır tayin ediyoruz ve ona göre ipoteği tesis ediyoruz.   

-Sabit kıymetli ipotek ve yabancı para ipoteği  

 Alacak yabancı para üzerinden tayin edilip vadesinde TL olarak ödenirse bu ipotek 

sabit kıymetli ipotektir. Ödeme gününde Türk parası olarak ödenmeyecekse yabancı para 

ipoteğidir.   

-Yapı ipoteği  

 Henüz inşa halindeki gemilerde tesis edilen ipotektir. Yapı siciline yapı üzerine ipotek 

tesisi ya da üstünde haciz tatbikinin mümkün kılınması durumunda tescil edilir. Şekil şartları 

aynıdır ancak bu yapının belli özelliklere sahip olması gerekmektedir.   

 18 gross tonun üzerinde olacak. 18 gross tondan aşağı gemilerde bu mümkün 

değildir.  

 Omurgası kızağa oturmuş olmalı. Yani sırf kağıt üzerinde çizilen gemi projesinde 

ipotek tesis etmek mümkün değil. Yapının az çok ortaya çıkmış olması gerekir.  

 Bir isim veya bir işaret ile diğer yapılardan ayrılması lazım.  

-Tershaneci ipoteği  

 Tershaneci ipoteği taşınmazlar bakımından, bir taşınmazı imal eden, onaran kişinin 

alacak hakkının teminat altına alınması amacıyla taşınmaz üzerinde kendi lehine ipotek tesis 

edilmesini talep etme imkanı tanıyor. Kişinin talep hakkı Kanundan doğuyor. Sözleşmeden 

doğmuyor. Kanun koyucu ona bu imkanı veriyor. Siz bir taşınmazı imal ediyorsanız, 

onarıyorsanız, bakımını yapıyorsanız bir alacak hakkınız var. Alacak hakkınızı teminat altına 

almak için kanun koyucu size bir imkan getiriyor: "Sen alacak hakkını teminat altına almak 
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için git o taşınmaz üzerinde kendi lehine ipotek tesis edilmesini talep et." diyor. İpoteğin 

tescilini talep etme hakkını Kanun verdiği için buna "kanuni ipotek" deniyor.    

-İntifa Hakkı  

 Sadece sicile kayıtlı gemiler üzerinde kurulabilir. Kuruluşu ipotekle aynı şekil 

şartlarına tabidir.   

Donatan 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1061. maddesinde tanımlanmış. Buna göre: 

I- Tanımı 

MADDE 1061– (1) Donatan, gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikine denir. 

Bu tanıma baktığımızda bir kimsenin donatan sıfatını alabilmesi için 2 unsurun bir 

araya gelmesi gerektiğini görüyoruz: 

1- Geminin maliki olması gerekiyor. Mülkiyet hakkına sahip olan kişi olması 

gerekiyor. Ama bu yeterli değil.  

2- Aynı zamanda gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanması gerekiyor.  

Bunun yanında buna benzer bir kişi daha var; gemi işletme müteahhidi. Kısaca işleten 

diyebiliriz, Gim diye de kısaltabiliriz. Ama kanundaki tanımın bu olduğunu bilelim.  

1061. maddenin 2. fıkrasında kanun koyucu ikinci en önemli aktörü gemi işletme 

müteahhidini tanımlıyor.  

I- Tanımı 

MADDE 1061 

(2) Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına bizzat veya kaptan 

aracılığıyla kullanan kişi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılır. Malik, geminin işletilmesinden 

dolayı gemi alacaklısı sıfatıyla bir istemde bulunan kişiyi, bu işletilme malike karşı haksız ve alacaklı da 

kötüniyet sahibi olmadıkça, hakkını istemekten engelleyemez. 

Yani donatan dediğimiz kişi işlettiği geminin maliki iken gemi işletme müteahhidi 

dediğimiz kişi kendisinin olmayan bir gemiyi işletiyor, maliki olmadığı bir gemiyi işletiyor. 

Gemi işletme müteahhidi üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılıyor. Geminin 

işletilmesinden doğan borçlar ve alacaklar gemi işletme müteahhidine ait.  

Gemi alacaklısı hakkı, gemi işletme müteahhidinin işlettiği gemi üzerinde de doğar. 

Tabi kanun koyucu buna bir sınırlama getirmiş. Demiş ki; “gemi işletme müteahhidinin 

gemiyi işletmesi malike karşı haksızsa alacaklı da kötü niyetliyse yani durumu biliyor veya 

bilmesi gerekiyorsa ancak o zaman geminin maliki, alacaklının gemi alacaklısı sıfatıyla rehni 

paraya çevirmesi yoluyla takip yapmasına engel olabilir.” 

Gemi işletme müteahhidi ile donatanın ayrıldığı teknik hususlar var. Gemi işletme 

müteahhidi gemiye malik değil. Bunlar arasındaki bütün farklılıklar yalnızca bu noktada 

ortaya çıkıyor. Gemi işletme müteahhidi, mülkiyet hakkından kaynaklanan yetkileri tabi ki 

sahip değil.  Gemiyi işletiyor ve bundan kaynaklanan alacaklara, haklara, borçlara sahip ama 

malik olmadığına göre tabi ki mülkiyet hakkından kaynaklanan yetkilere sahip değil. Yani 

gemiyi satamaz, gemi üzerinde ipotek tesis edemez, intifa hakkı kuramaz.  
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Donatanın Sorumluluğu 

Donatanın sorumluluğu 1062. maddede düzenlenmiş.  

II- Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu 

MADDE 1062– (1) Donatan, gemi adamlarının, zorunlu danışman kılavuzun veya isteğe bağlı 

kılavuzun görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zararlardan 

sorumludur. Ancak, donatan, yolculara ve yükle ilgili kişilere karşı, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan 

doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. 

(2) Donatanın, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin 

milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu sınırlandırma hakkı saklıdır. 

Donatanın haksız fiil sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme. Donatan kendi 

eylemlerinden dolayı tabi ki herkes gibi sorumlu olacak. Bu konuda özel bir düzenleme yok.  

Donatanın kendi eyleminden kaynaklanan haksız fiil sorumluluğu genel hükümlere tabi. 

Donatan bir tüzel kişi ise tüzel kişi organlarının eylemlerinden dolayı sorumluluk altına 

girecek: Türk Medeni Kanunu’nun 50. maddesinin 2. fıkrası uyarınca. Orada da bir özel 

düzenleme yok, genel hükümler uygulanacak.  

Peki hangi konuda karşımıza bir özel düzenleme çıktığını görüyoruz TTK’de. 

Donatanın başkalarının eylemlerinden sorumluluğu bakımından bir düzenleme çıktı. Nerede 

Türk Ticaret Kanunu devreye girdi?  Gemi adamlarının, zorunlu danışman kılavuzun veya 

isteğe bağlı kılavuzun eylemlerinin sorumluluğu bakımından devreye girdi. Bu size hangi 

düzenlemeyi hatırlatıyor? –Adam çalıştıranın sorumluluğuna ilişkin Türk Borçlar 

Kanunu’nun 66. maddesine benziyor. Ama bir özel hüküm mü, bunlar arasında yarışma var 

mı yok mu birlikte uygulanabilirler mi TBK 66’nin yerine mi getirilmiş yoksa onun yanına mı 

getirilmiş bunlara en son değineceğiz. Şu aşamada söyleyeceğimiz TBK 66’nın, adam 

çalıştıranın sorumluluğunun bir özel görünümü.  

Donatan ve -eğer gemi ona malik olmayan bir kişi tarafından işletiliyorsa- gemi 

işletme müteahhidi gemi adamlarının eylemlerinden sorumlu. Zorunlu danışman kılavuzunun 

eyleminden sorumlu, isteğe bağlı kılavuzun eyleminden sorumlu. Gemi adamlarının kimler 

olduğunu TTK bize söylemektedir; 

IV- Gemi adamları 

MADDE 934– (1) “Gemi adamları”; kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan diğer 

kişilerdir. 

 

 Gemi adamı denilen kişiler, organizasyona dahil olacak, donatanın emir, talimatı 

altında çalışacak, belirli bir kişi topluluğu olduğu için de özel olarak düzenlenmiş. Buradaki 

gemi adamlarının kapsamının yorum yoluyla genişletilmesi mümkün değil. Bunlar kanunda 

sayılan kişiler. 

 Bir de bunun yanında bir grup daha var; o organizasyona dahil olmayan ama 

donatanın eylemlerinden sorumlu tutulduğu. Bunlar zorunlu danışman kılavuzlar ile isteğe 

bağlı kılavuzlar.  

Kılavuz:  İç sularda seyrederken gemiyi yönlendirecek olan yerel denizci. 

Bunun birtakım türleri var: 

1) Zorunlu kılavuz- isteğe bağlı kılavuz 

2) Danışman kılavuz- sevk ve idare kılavuzu. 
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Danışman kılavuz: Sadece gemi kaptanına danışmanlık hizmeti veren kılavuz. 

Şuradan dön, şuraya yanaş, şu kadarlık alan içinde yap gibi.  

Sevk-idare kılavuzu: Adı üstünde gemiye binince geminin kaptanı artık geminin sevk 

ve idaresini ona bırakıyor. Dümene o geçiyor. Gemi adamları onun emir ve talimatlarına 

uyuyor. Gemiyi bizzat sevk ve idare ederek gemiyi o deniz yolundan geçiriyor.  

Bir danışman kılavuz zorunlu olabilir, isteğe bağlı olabilir. Yani danışman kılavuzun 

danışmanlığından yararlanmak ülkedeki mevzuat gereği zorunlu olabilir veya isteğe bağlı 

olabilir. Bir geminin sevk ve idaresini sevk ve idare kılavuzuna bırakmak da yine mevzuat 

gereği zorunlu olabilir, isteğe bağlı olabilir. Bütün bu ayrımları bilerek maddeye baktığımızda 

zorunlu danışman kılavuz ve isteğe bağlı kılavuzların eylemlerinden donatan sorumlu 

tutulmuştur. Kim dışarıda kaldı? –zorunlu sevk ve idare kılavuzu dışarıda kaldı. Demek ki 

bunun eylemlerinden donatan sorumlu değil. Bunun da mantığı şu; kılavuzu gemiye almanız, 

geminin sevk ve idaresini ona bırakmanız o ülkedeki mevzuat gereği zorunlu. Artık donatanın 

yapabileceği hiçbir şey yok. geminin sevk ve idaresi o kılavuz tarafından yerine getiriliyor. 

Artık böyle bir kılavuzun eyleminden donatanı sorumlu tutmanın hiçbir hukuki dayanağı 

olamaz. 

II- Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu 

MADDE 1062– (1) Donatan, gemi adamlarının, zorunlu danışman kılavuzun veya isteğe bağlı 

kılavuzun görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zararlardan 

sorumludur. Ancak, donatan, yolculara ve yükle ilgili kişilere karşı, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan 

doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. 

Maddede öncelikle donatanın sorumlu olduğu kişiler sayılmış, daha sonra donatanın 

bu kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulabilmesi için aranan şartlar sayılmış. Kişileri gördük, 

acaba şartlar neler?  

• Bu kişilerin görevlerini yerine getirirken yaptıkları bir eylem söz konusu olmalı. 

 Bununla ne demek istiyoruz? Bu kişilerin gemiyle bağlantılı olarak gördükleri hizmet 

çerçevesinde meydana getirdikleri bir eylem söz konusu olmalı. Donatanla aralarındaki iş 

ilişkisi ne ise o ilişki çerçevesinde kendilerine verilen görevin yapılmasını ya da yapılmaması 

sırasında meydana gelmiş olmalı. Bunun örnekleri neler olabilir? –Kaptan gemiyi idare 

ederken yaptığı bir eylem söz konusu olabilir. 

Yani bunların gemide yapmakla vazifeli oldukları görevlerle bağlantılı oldukları 

eylemler. Yani gemi limanda durmuş gemi adamları rıhtımda başka gemi adamlarıyla 

kavgaya tutuşmuşlar, birbirlerini yaralamışlar bu tabi bu madde kapsamına giren bir durum 

değil. Yaptıkları işten tamamen bağımsız. Bizi ilgilendiren gemideki görevleriyle bağlantılı 

eylemleri.  

• Bu eylemi işlemekte kusurları da olmalı.  

Yani gemi adamının veya kılavuzun eylemi aynı zamanda kusurlu olmalı. Kusur 

bakımından genel hükümler söz konusu. Bu kusurlu eylem sonucunda 3. kişiler bir zarara 

uğramış olmalı. 

Üçüncü kişi kavramının altını çizmek lazım. Donatan ile zarara sebep olan gemi adamı 

dışındaki herkes bu madde anlamında 3. kişi. Yani bundan çıkaracağımız sonuç: o gemideki 

diğer gemi adamları da 3. kişi. Onlar da bir zarar görürlerse taleplerini buraya 

dayandırabilirler. 
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1062. maddedeki ifadeden kolaylıkla görebileceğimiz gibi donatanın bu koşullar 

gerçekleştiğinde gemi adamlarının veya sayılan kılavuzların verdikleri zarardan sorumlu 

tutulabilmesi için donatanın kusuru aranmıyor. Bu nasıl bir sorumluluk? –Ek sorumluluk 

olarak ifade ediliyor öğretide. 

Ek sorumluluk olmasının sonucu olarak gemi adamı veya kılavuz, kusurluluk derecesi 

ya da zarara uğrayan kişinin birlikte kusuru, müterafik kusuru yüzünden zarardan tamamen 

değil de kısmen sorumluysa donatan da kısmen sorumlu oluyor. Ek sorumluluk olduğu için, 

bir başkasının şahsında gerçekleşen sorumluluğa katılma şeklinde olduğu için bu sonuç 

doğuyor.  

Donatanın kusurunun aranmamasının en belirgin sonucu ne olur?  

TBK ile bağlantılı düşündüğümüzde donatanın kusursuz olduğunu ispatlayarak 

sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. 

Diyelim ki olayda donatan var. donatan sıfatıyla 1062. madde uyarınca sorumlu 

dediniz. Sorumluluğun koşullarını yazdınız tam puan aldınız. Bir sonraki soruya geçildiğinde 

acaba zarara uğrayan kişi bu zarardan kaynaklanan alacağının bir teminatı var mıdır diye 

soruldu. İşte orada hemen gemi alacaklısı hakkı aklınıza gelecek. Mesela içinde yük taşıyan 

bir gemi rıhtıma yaklaşırken rıhtıma çarptı. Rıhtım tesisi hasar gördü. Gemi adamı, rıhtım 

işçisi yaralandı. Gemideki yük de hasar gördü. Gemi adamının, rıhtım işçisinin gemi 

alacaklısı hakkı var. Rıhtımın liman işletmesinin uğradığı zarar dolayısıyla gemi alacaklısı 

hakkı var. Ama yük sahibinin yükün uğradığı zarar dolayısıyla gemi alacaklısı hakkı yok. Bu 

açıkça istisna edilmiş. 

1062. madde adam çalıştıranın sorumluluğunu hatırlatıyor. Acaba 1062 özel hüküm 

mü Türk Borçlar Kanunun 66. maddesinin yerine mi geçiyor yoksa onun yanında mı yer 

alıyor, bunlar arasında bir yarışma var mı?  

 II. Özen sorumluluğu 

1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 

Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı 

gidermekle yükümlüdür. 

Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, 

zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz. 

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli 

olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür. 

Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde 

rücu hakkına sahiptir. 

 

TBK 66’da çalıştırdığı kişileri seçerken, talimat verirken gözetim ve denetimde gerekli 

özeni gösterdiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulma imkânı vermiş. Aynı şey TTK 1062. 

madde hükmü için mümkün değil gördük. Bu bir ek sorumluluk olarak düzenlenmiş ve 

sorumluluğun şartları gemi adamı esas alınarak düzenlenmiş. Sorumluluğun şartları gemi 

adamının şahsında gerçekleşiyor. Kusur, zarar, ikisi arasındaki illiyet bağı. Donatan 

bakımından aranan bir koşul yok. Donatanın kusuru aranmıyor. Dolayısıyla donatanın 

kusursuzluğunu ispat ederek kurtulmanız mümkün değil. Ancak gemi adamının şahsında 

gerçeklesen sorumsuzluk sebepleri dolayısıyla gemi adamını zarardan sorumlu tutmak 

mümkün olmazsa o zaman donatan da bundan  yararlanıyor, donatanı da sorumlu 
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tutamıyoruz. Yani donatanın sorumluluğu gemi adamınınkine bağlı. Bunun için “ek 

sorumluluk” diyoruz.  

İkinci farklılık; donatanın sorumluluğu sınırlamış; bunu da yine deniz ticareti açılış 

dersindeki kavramlara ilişkin bilgiler verirken değinmiştik; genel hükümlerden bildiğimiz 

durum nedir? Bir kişi bir zarara sebep olursa ve bundan da sorumlu tutulabiliyorsa zararın 

tamamını karşılamakla yükümlü. Ama taşıma hukukuna geldiğimizde özellikle deniz 

ticaretine geldiğimizde iki temel aktörümüz var: donatan- taşıyan. Bunların ikisi de bir zarara 

sebebiyet verdiğinde bu zararın tamamını karşılamakla yükümlü tutulmamışlar, 

sorumlulukları sınırlandırılmış. Bu bir taşımacılık politikası. Sırf deniz ticaretinde yok. 

Burada da amaç şu; bir zarar meydana geldiğinde maksimum ne kadar ödemesi gerektiğini 

bilirse kişi bu risk hesaplanabilir demek. Hesaplanabilir bir risk söz konusu olduğunda böyle 

bir işe girişiyorlar. Yoksa kimse böyle bir işe kimse girişmez. Bir olay meydana gelse bu 

benim mahvıma sebep olsa iflas etsem vs. Böyle bir risk varken niye böyle bir işe kalkışayım? 

Bunun sonucunda risk öngörülebilir olunca hesaplanabilir ve dolayısıyla sigorta ettirilebilir 

oluyor.  

Özetleyecek ve sonuç belirtecek olursak Türk hukukunda ağırlıklı olarak bu iki hüküm 

arasında yarışma olduğu savunulmuştur. Yani Türk Ticaret Kanunun 1062. maddesi Türk 

Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinin yerine getirilmiş bir özel hüküm değil. Onun yanında yer 

alan bir özel düzenleme, bir özel görünüm biçimi. İster TBK'ye dayanabilirsiniz ister TTK’ye 

dayanabilirsiniz. Zaten aldığınız meblağ değişmiyor. Tek farklılık TBK 66’da donatanın 

kurtuluş karinesi getirme imkânı ortaya çıkacak. O da zarara uğrayan kişi olarak tercih 

etmeyeceğiniz bir yol olacaktır.  

Sorumluluğun Sınırlandırılması 

1062. maddenin ikinci fıkrasında donatanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin 

uluslararası antlaşmalara atıfta bulunuluyor. Bu anlaşmaya bakalım. 

1976 tarihli kısaca Londra konvansiyonu dediğimiz uzun ismi “Gemilerden 

Kaynaklanan Mesuliyetin Sınırlandırılmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşme”. Londra’da 

akdedilm76 konvansiyonun uygulanması için bir olayda hiçbir şekilde yabancılık unsuru 

aramıyoruz. Hiçbir şekilde konvansiyondaki uygulanma koşullarının gerçekleşmesini 

aramıyoruz. Türk bayraklı gemi, Türk karasularında Türk limanına çarpmış. Tüm gemi 

adamları Türk vatandaşı donatan Türk tüzel kişisi fark etmez. 76’yı uygulayacağız. Tabi Türk 

Ticaret Kanunu’nda birtakım tamamlayıcı hükümler var. 1328-1335, 1341-1349. maddelerde. 

Birtakım ayrıntılı hususlara dair düzenlemeler bunlar. 

Sorumluluğun Sınırlandırılmasının Koşulları 

Türkiye'deki bir uyuşmazlıkta taraflardan birinin bunu ileri sürmesi yeterli dedik. 

Tamam yeterli ama bir kişinin bu konvansiyon çerçevesinde sorumluluğunu sınırlayabilmesi 

için de birtakım koşulların gerçekleşmesi gerek. Şimdi o maddi koşullara gireceğiz. Bir kere 

bu koşulları 3 başlık altında toparlayabiliriz.  

1- Sorumluluğunu sınırlamak isteyen kişinin konvansiyonda sorumluluğu 

sınırlanabilecek kişiler arasında sayılmış olması gerekiyor. O kişilerden biri 

olmalı.  
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2- Konvansiyonda sorumluluğun sınırlandırılabileceği alacaklar da sayılmış. 

İhtilaf konusu alacağın da sınırlandırılabilecek alacaklardan biri olması 

gerekiyor.  

3- Konvansiyon birtakım halleri istisna etmiş. Burada benim saydığım anlamda 

sorumluluğu sınırlandırılabilecek bir kişi söz konusu olabilir. Sorumluluğun 

sınırlandırılabileceği bir alacak da söz konusu olabilir. Ama bunlar yine de 

benim uygulama alanımın dışında bunlara konvansiyon uygulanmaz demiş. 

İşte o hallerden birisinde olmaması gerekecek.  

1- Sorumluluğu sınırlanabilecek kişiler  

• Gemi Maliki 

• Yardımda Bulunanlar: yardımda bulunanlar dediği gemiye kurtarma hizmeti veren 

gemi ve o geminin içindeki kişiler kaptan vs. yardım diye geçiyor bu. Kast ettiği birebir bizim 

hukukumuzdaki kurtarma faaliyeti.  

• Gemi malikinin ve yardımda bulunanların eylemlerinden sorumlu olduğu kişiler yani 

ifa yardımcıları. 

• Son olarak sorumluluk sigortacısı 

2- Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar  

• Geminin işletilmesinin yahut kurtarma faaliyetiyle doğrudan bağlantılı meydana 

gelecek kişi veya eşya zararları 

• İkincisine geldiğimizde sözleşme dışı hakların ihlalinden doğan diğer bütün 

zararlardan doğan alacaklar  

• Eşya veya yolcu taşıması sözleşmesinin ifasında gecikmeden doğan zarar.  

• Son olarak yine açıkta kalan bir şey varsa onları da kapsama alalım diye 

düzenlenmiş. Bu sayılan taleplerin önlenmesi veya azaltılması için üçüncü kişilerin aldığı 

tedbirlere dayanan alacaklar. 

3- İstisnalar  

birtakım hallerin istisna edildiğini söylemiştik. Bu kişiler söz konusu olayda 

sorumluluklarını sınırlandırabilen kişilerden de olsa alacaklar da sorumluluğun 

sınırlanabileceği alacalardan olsa eğer konvansiyonda istisna edilmişse bu istisna edilmiş 

hallerden birinden doğuyorsa alacak yine de sorumluluklarını sınırlandıramıyorlar. 

Dolayısıyla bir olayda bunun da incelenmesi gerekecek 

Nedir bu istisnalar?  

• Enkaz kaldırmadan doğan istemler diye kısalttığım istemler 

kurtarma alacağı  

• Müşterek Avarya Garame Payı Alacağı  

• Bir diğer istisna petrol kirliği sözleşmesi alanında bir petrol kirliliği zararı söz 

konusu olursa 
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• Nükleer bir zarar söz konusuysa bu da bu konuya ilişkin uluslararası antlaşmalara, 

eğer ulusal mevzuatta hüküm varsa ona tabi kılınmış. 76 konvansiyonunun dışında 

bırakılmış meydana gelebilecek zararın boyutu, miktarı göz önünde tutularak 

nükleer zarar da 76 konvansiyonunun kapsamı dışında.  

• Son olarak gemi malikiyle yardımda bulunanların yani kurtarma faaliyetinde 

bulunanların müstahdemlerinin bu islerden doğan alacakları.  

Ancak; eğer donatan veya sorumluluğu sınırlandırılabilecek olan orada sayılan diğer 

kişiler şahsi fiil veya ihmalleriyle verdikleri zarar kasten veya pervasızca bir hareketle ve 

muhtemelen böyle bir zarar vereceği bilinciyle gerçekleşmişse sorumluluğu sınırlama hakkını 

kaybeder.  

İki unsuru  var: 

➢ Pervasızca bir hareketle 

➢ Muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği bilinciyle; 

bir fiili islerseniz kısaca nitelikli kusur diyelim çünkü tek başına pervasızca hareket 

değil, iki unsurdan oluşuyor. 

Böyle bir durumda da bu kişi sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkını kaybediyor. 

Bizim bakımımızdan lisans düzeyinde bilmeniz gereken şu:  kendi kriterlerini veren bir kusur 

derecesi bu. Dolayısıyla artık kasttaki gibi bizim hukuk sistemimizdeki zaten mevcut olan 

şeylerle bağlı değiliz. Her somut olayda bu hareket pervasızca bir hareket mi ilk olarak buna 

bakacağız, iki muhtemel bir zarar meydana geleceği bilinci var mı buna bakacağız. Her iki 

kriter de somut olayda sağlanırsa tamam diyeceğiz. Nitelikli kusur var. Bu kusurla zarara 

sebep olan kişi sorumluluğunu sınırlayamaz. Sınırsız olarak meydana gelen bütün zararı 

karşılamak zorunda.  

Şahsi kusur bakımından 1343. maddeye değinmek lazım. Şahsi kusur dedik ama şahsi 

kusur deyince kimi anlamak lazım?  

III – Sınırlama hakkını kaldıran kusur 

MADDE 1343– (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin ve 1992 tarihli Sorumluluk 

Sözleşmesinin V inci maddesinin ikinci paragrafının uygulanmasında, aşağıdaki kişilerin kusuru dikkate alınır: 

a) Gerçek kişilerde, her bir gerçek kişinin kusuru. 

b) Tüzel kişilerde, Türk Medenî Kanununun 50 nci maddesi uyarınca eylem ve işleriyle tüzel kişiyi borç 

altına sokan organların kusuru ve organı oluşturan kişilerin kusurları. 

c) Adi şirketlerde şirket ortaklarının kusuru. 

d) Donatma iştirakinde, paydaş donatanların ve gemi müdürünün kusuru. 

e) Yukarıda sayılan kişileri, genel veya özel bir yetkiye dayanarak temsil eden kişilerin kusuru. 

(2) Tüzel kişinin, adi şirketin ve donatma iştirakinin sınırlama hakkının kalkmasına kusuruyla sebep 

olan kişiler, kişisel sorumluluklarını sınırlayamaz. 

Peki, sorumluluğun sınırlandırılması hakkının kullanılmasında yöntem nedir?   

Yöntem iki şekilde karşımıza çıkıyor.  

1)Fon Tesis Etmek:  

 Fon tesis temek istendiğinde al varlığı değeri depo edilmesi isteniyor. Fon tesis 

edildiği zaman alacaklı sadece o fonda yer alan mal varlığı değerlerinden alacağını alabiliyor. 

Yani sınırlı ayni sorumluluk vardır.   
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2)Def’i yoluyla:  

 VIII - Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması   

MADDE 1335- (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 10 uncu maddesi uyarınca, fon kurulmadan da 

sorumluluğu sınırlama hakkı ileri sürülebilir.   

Sınırlama yöntemi nasıldır?   

Zarar kalemlerini dikkate alarak sınırlama yapılıyor. Diyelim ki, donatan veya gemi 

işletme müteahhidi zarara yol açtıysa Londra Konvansiyonu uyarınca öncelikle bu kişilerin 

sorumlu olup olmadığına sonra da sorumluluğunun sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağına 

bakıyoruz. Sorumluluğun sınırlı olduğu ve Londra Konvansiyonunun uygulanabileceği kabul 

edilmiş olsun.   

Yolcunun ölmesi veya yaralanmasından kaynaklanan bir zarar varsa özel çekme hakkı 

(SDR) olarak hesaplanan 175000 hesap birimi ile geminin resmi belgesinde taşıyabileceği 

yolcu sayısını çarpıyoruz. Bulunan meblağ sorumluluğun sınırını oluşturmaktadır. Her 

halükarda 25 milyon özel çekme hakkını geçemez. 

Donatanın Çevre Kirliliğinden Kaynaklanan Sorumluluğu 

Bu konuda bizim üzerinde duracağımız 4 tane düzenleme var.  

-Petrol kirliliği zararları tazmini 

-Yakıt kirliliği zararları tazmini  

(Bunlar uluslararası antlaşmalar Türkiye'nin taraf olduğu.) 

-Deniz Kirliliği Kanunu  

-Çevre Kanunu  

En spesifik en özel düzenlemeden başlayacağız, halkayı genişleterek en genel 

düzenlemeye doğru gideceğiz.  

➢ Petrol Kirliliği Sözleşmesi 

En spesifik olan 27.11.1992 tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararların Hukuki 

Sorumluluğuyla İlgili Milletlerarası Sözleşme. Petrol Kirliliği Zararlarının tazmini için bir 

uluslararası fon kurulmasıyla ilgili milletlerarası sözleşme.  

Nedir petrol kirliliği sözleşmesinin kapsamı? Gemilerden kaynaklanan petrol 

kirliliğinin neden olduğu zarar diye ifade edilmiş. Tabi daha sonra petrol derken neyi 

anlamamız gerektiği, gemi derken neyi anlamamız gerektiği bunların hepsi tanım 

maddelerinde ifade edilmiş ama ilk başta üzerinde durulacak husus gemilerden kaynaklanan 

petrol kirliliğinin neden olduğu zarar.  

Özel olarak petrol kirliliğine yönelik bir düzenleme getirilmiş.  

Petrol ve türevlerini taşımak için yapılmış veya o amaçla yapılmamış olsa bile daha 

sonra bunları taşıyabilmesi için tadil edilmiş bir gemi olmalı. Herhangi bir gemi değil. Mesela 

bir kuru yük gemisinin burada söz konusu olması mümkün değil.  
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Nedir konusu? Bir tankerde yük olarak taşınan veya yakıt tankında yakıt olarak taşınan 

petrol ve türevlerinin sebep olduğu kirlilik zararı ve bu zararın önlenmesi için alınan bir 

tedbirin masrafları. İki nokta üzerinde duracağız burada  

1- Petrol ve türevlerinin neden olduğu her türlü kirlenme zararları konvansiyonun 

kapsamında. 

2- Bu zararın önlenmesi için birtakım önlemler alınırsa bu tedbirlerin masrafı da 

konvansiyonun kapsamında.  

Yani denizde bir kirlilik meydana geldi. Mesela bizim karasularımıza doğru geliyor. 

Türkiye Cumhuriyeti kirliliğin sınırlandırılması için birtakım tedbirler aldı. Bu tedbirlerin 

masraflarını kirliliğe neden olan gemiden bu antlaşma hükümlerince talep edebiliyor. Yani 

sadece zarar değil, bu zararın önlenmesi için alınan tedbirlerin masraflarını da kirliliğe neden 

olan tazmin etmek zorunda. Bu da konvansiyon kapsamında düzenlenmiş. Birinci üzerinde 

duracağımız husus bu. 

İkincisi dikkatinizi çekiyorum tankerde yük olarak taşınan petrol de bu konvansiyonun 

kapsamında. Tankerin yakıt tankında yakıt olarak taşınan da bu konvansiyonun kapsamında. 

Yani petrol ve türevlerini taşımak için dizayn edilmiş veya daha sonra bu amaçla tadilattan 

geçmiş bu amaçla kullanılan bir gemi var elimizde. Buna tanker diyoruz. Bu tanker bir kaza 

geçirdi ve bundan petrol sızmaya başladı. Artık yakıt tankındaki petrol muydu yoksa yük 

olarak taşıdığı petrol müydü bunun ayrımını yapıp buna göre farklı bir uygulama söz konusu 

değil. Tankerden kaynaklanan petrol sızıntısı varsa PETKİS’i uygulayacağız. 

Peki uygulama alanı bakımından nasıl işler? İki tane tazmin edilecek zarar kalemi söz 

konusu.  

➢ Kirliliğin zararı.  

➢ Bu zararın önlenmesi için alınan tedbirlerin masrafı.  

Coğrafi sınır bunlar bakımından ayrı ayrı çizilmiş. Eğer kirlenme zararı söz konusuysa 

taraf devletlerin karasularında veya münhasır ekonomik bölgelerinde meydana gelmiş olması 

gerekiyor zararın. Ama kirliliğin önlenmesi için alınan bir tedbirin masrafı söz konusuysa bu 

açık denizde alınmış olsa bile hiç fark etmez yine de taraf devlet bunu isteyebilir.  

Sorumlu kişi kim? 

Konvansiyon sorumlu kişiyi yalnızca donatan olarak belirlemiş. Donatanın kim 

olduğunu da tanımlar bahsinde açıklamış. Demiş ki: ilk olarak kirliliğe neden olan olayın 

gerçekleştiği sırasındaki donatan. Yani daha sonra gemi el değiştirmiş olabilir. Kirliliğe neden 

olan olay anındaki donatan kimse sorumlu da o kişi.  

Kural olarak PETKİS kapsamında bir olay meydana geldiğinde yalnızca donatanın 

sorumluluğuna başvurabiliriz. Bunun istisnası; zarara kasten veya pervasızca bir davranışla, 

muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği bilinciyle bir fiil işleyerek sebep olmuş başka 

kişiler varsa bu kişiler de sorumludur. 

Kim olabilir bunlar saymış 76’da gördüğümüz kalabalık kadro burada aynen karşımıza 

çıkıyor. Çarter olabilir, yönetici olabilir, işleten olabilir, gemiye kurtarma hizmeti veren diğer 

gemi olabilir, kirliliği önlemek için koruma tedbiri alan kişi olabilir; tedbir alacağım derken 

bir zarara sebep olmuştur. Gemi adamları olabilir, kaptan olabilir, donatanın diğer 
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yardımcıları, adamları olabilir. Kılavuz gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere gemiye hizmet 

veren ama donatan tarafından istihdam edilmeyen başka kişiler de olabilir. Yani burada da 

gene geniş bir şekilde tanıdığınız tanımadığınız ilgili olabilecek bir zarara sebebiyet 

verebilecek herkesi saymış.  

Bu bir imkan. Kullanılmak zorunda değil. Böyle bir istisnası olduğunu bilelim bu 

kuralın. Kişileri pek de ezberlemeye gerek yok. Söylediğim gibi bütün kişiler burada var. 

Yani gemiyle bağlantılı olarak bir kirlilik zarara sebep olabilecek herkes sayılmış. Bunlara 

ancak kasten ve pervasızca sebep oldukları bir zarar söz konusu olduğunda gidilebilir. Aksi 

halde yalnızca donatana gidilebilir.  

Sorumluluğun hukuki niteliği petrol kirliliği sözleşmesinde kusursuz sorumluluktur.  

Petrol Kirliliği Sözleşmesi hangi hallerde sorumluluktan kurtulabileceğini düzenlemiş. 

Bunu da nedensellik bağını kesen sebepler başlığı altında düzenlemiş.  

Nedir bu haller? 

1. Savaş, mücbir sebep ve benzeri uzun uzun sayılmış. Mesela gemiye bir bomba 

atıldı. Bunun sonucunda infilak etti ve petrol sızmaya başladı. Bir savaş bölgesinden 

geçerken. Böyle bir durumda tabi artık bu gemiden petrol sızdı. Bu yüzden kirlilik oldu. Sen 

kusurlu sorumlusun donatan bunu tazmin et diyemeyeceğiz. Çünkü artık orada nedensellik 

bağının kesildiğini kabul edeceğiz.  

2. Üçüncü kişinin kastı: Ağır ihmal de yeterli değil burada. Doğrudan zararı bilmek ve 

istemek şeklindeki unsurlarıyla kastın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Gemi olabilir bu 

üçüncü kişi. İkinci bir geminin kast derecesindeki kusuruyla bir kaza ortaya çıkmış, petrol 

tankerinden petrol sızmaya başlamış. Artık petrol senin tankerinden sızıyor zaten kusursuz 

sorumlusun bunu sen ödeyeceksin diyemiyoruz. Kast derecesinde kusuru olan o diğer gemiye 

gidiyoruz.  

3. Seyir yardımcıları bakımından sorumlu idarenin buna ilişkin kusuru. Seyir 

yardımcısı dediği; işte ışıklandırma, deniz fenerleri, dubalar, belli bir bölgedeki sığlığı 

işaretleyen alanlar, buna ilişkin olarak bir kusur söz konusu olmuşsa bundan sorumlu olan 

idare kusurluysa ve bundan bir kazara meydana gelmişse bu takdirde de artık nedensellik 

bağının kesildiğini kabul ediyoruz. Mesela deniz fenerindeki ışıklandırma bozulmuştur. 

Sığlıktaki işareti yenilemek üzere kaldırmışlardır. Bu sırada o sığlık alan işaretsiz kalmıştır ve 

bundan dolayı kaza  meydana gelmiştir. Burada artık sığlık alanı işaretlemekle görevli olan ya 

da deniz fenerinden sorumlu olan idarenin, kimin karasularında ise bu, sorumlu olduğunu 

söyleyeceğiz. Bu durumda artık petrol senin tankerinden sızdı, sen sorumlusun kuralını 

uygulayamıyoruz; nedensellik bağı kesilmiş oluyor. 

Bir tankerden sızan petrol nedeniyle kirlilik meydana geldiğinde donatan bundan 

kusursuz olarak sorumlu. Nedensellik bağını kesen sebeplerden biri yoksa sorumluluktan 

kurtulamayacak. Fakat bu sorumluluğu sınırlı. Tek istisnası; zarara kasten veya pervasızca bir 

davranışla sebebiyet verilmiş olması.  

Hakdüşürücü süre; zarardan itibaren 3, herhalde 6 yıl. 
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➢ Yakıt Kirliliği Sözleşmesi 

23.03.2001 tarihli Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararlarının 

Hukuki Sorumluluğu Hakkında Milletlerarası Sözleşme. Buna da Yakıt Kirliliği Sözleşmesi 

diyebiliriz kısaca. Bu yakıt kirliliğinin ingilizcesi bunker. Bizde de bu bunker konvansiyonu 

olarak kullanıldı bu.  

Bunun kapsamı nedir? Her türlü geminin, deniz aracının çalıştırılması veya işletilmesi 

için kullanılan dayanıklı hidrokarbonların neden olduğu kirlilik zararı. Petrol kirliliği 

sözleşmesi spesifik olarak petrol taşımak için inşa edilen tanker dediğimiz özel türde 

gemilerden kaynaklanan kirlilik zararına uygulanıyordu. 

Yakıt kirliliği sözleşmesine geldiğimizde tanker dışındaki yani petrol taşımak için inşa 

edilip kullanılmakta olan gemiler dışındaki diğer türdeki bütün gemilerin, deniz araçlarının 

yakıt tanklarında bulunan petrol ve türevlerinden kaynaklanan kirlilik bakımından düzenleme 

getirdiğini görüyoruz. 

Tanker dışındaki gemiler söz konusu olduğunda bunlar zaten petrolü yük olarak 

taşıyamaz. Bunlar da ancak yakıt olarak bulunabilir petrol. Dolayısıyla burada yakıt olarak 

bulunan petrol ve türevleri sızarsa bundan kaynaklanan kirliliğe de YAKKİS’i uyguluyoruz. 

Dedik ki iki farklı husus var PETKİS ile YAKKİS arasında bunun dışında birebir aynılar. 

Birinci farklılık tabi kapsamlarına ilişkin, uygulama alanlarına ilişkin. 

Bir de sorumlu kişi farklı şekilde düzenlenmiş. Hatırlayacaksınız petrol kirliliği 

sözleşmesinde sorumlu kişi kural olarak sadece geminin olay anındaki donatanı idi. Donatan 

gemi malikiydi. Ancak istisnai hallerde zarara kasten veya pervasızca davranışla sebebiyet 

verilmişse çarter gibi, işleten gibi, kaptan gibi başka kişilerinde sorumluluğuna gitmek söz 

konusu olabiliyordu.  

Yakıt kirliliği sözleşmesinde bu durum farklı şekilde düzenlenmiş, orada sorumlu kişi 

sadece donatan değil; donatan olabilir, kiracı olabilir, yönetici olabilir, işleten olabilir.  

Kusursuz sorumluluk var. Kusursuzluğu ispatlayarak sorumluluktan kurtulmak 

mümkün değil. Nedensellik bağını kesen sebepler düzenlenmiş. Bu hallerden birisi söz 

konusuysa sorumluluktan kurtulabiliyor donatan. Sorumluluk sınırlı, sınırlama sistemi aynı 

şekilde. Kasten veya pervasızca bir davranışla zarara sebebiyet verilmişse sınırlı 

sorumluluktan yararlanma hakkı kaybediliyor. Hak düşürücü süre zarardan itibaren 3 yıl, 

herhalde 6 yıl olmak üzere düzenlenmiş. Coğrafi sınır, kirlenme zararı vs. hepsi aynı. Zarar 

söz konusuysa taraf devletin karasularında veya münhasır ekonomik bölgesinde meydana 

gelecek. Önleme masrafının tazmini isteniyorsa açık denizde olsa bile istenebilir gibi biraz 

önce petrol kirliliği sözleşmesi için söylediğimiz ne varsa aynen yakıt kirliliği sözleşmesi için 

de geçerli. Tek farklılık uygulama alanları farklı ve bir de sorumlu kişi farklı şekilde 

düzenlenmiş YAKKİS’te. 

Pratik çalışmalarda da hep karşınıza çıkacak örnek; tanker gördünüz, petrol sızıyor, 

kirlilik oluştu bundan. Artık yakıt mı yük mı olarak taşıyormuş onunla hiç ilgilenmiyoruz. 

Tankeri ve petrolü gördüğümüz  anda Petrol Kirliliği Sözleşmesi’nin uygulanacağını tespit 

ediyoruz. 

Diyelim ki dökme halde buğday yükü taşıyan bir gemi söz konusu. Veya bir yolcu 

gemisi söz konusu. Bunların karıştığı bir olay neticesinde bunların yakıt tankında bulunan 
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petrol denize sızmaya başladı. Bunu da gördüğümüz anda hemen Yakıt Kirliliği 

Sözleşmesinin uygulanacağını tespit ediyoruz.  

➢ Deniz Kirliliği Kanunu 

Şimdi uygulama alanı biraz daha genel olan bir başka düzenlemeye geliyoruz.  

5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 

Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun. Buna da kısaca Deniz 

Kirliliği Kanunu diyoruz biz. DKK diye kısaltıyoruz.  

Deniz Kirliliği Kanunu’nun kapsamı nedir acaba? –Petrol ve diğer zararlı maddeler 

demiş. Petrol kirliliği sözleşmesi adı üstünde sadece petrolden kaynaklanan deniz zararlarına 

uygulanıyordu. Hatta petrolünde bir tankerde bulunması gerekiyordu. Yakıt kirliliği 

sözleşmesi yine spesifik olarak sadece petrol kaynaklı kirlilikte uygulanıyordu. Ama bu 

tanker dışındaki gemilerde yakıt olarak kullanılan petroldü. Deniz Kirliliği Kanununa 

geldiğimizde uygulama alanının genişlediğini görüyoruz. Sadece petrol değil diğer zararlı 

maddeler de işin içinde. Ne olabilir diğer zararlı maddeler, denize karışır, kirlilik yaratabilen 

her türlü madde olabilir. 

Bu kirlilik zararı bir gemiden de kaynaklanabilir, bir kıyı tesisinden de 

kaynaklanabilir. Gemilerden ve kirliliğe sebep olabilecek faaliyet icra eden kıyı tesislerinden 

kaynaklanan petrol ve diğer zararlı maddelerin denizde yarattığı kirlilikle meydana gelen her 

türlü zarar bu kapsamda yer alıyor. 

Bu kanun uyarınca her türlü gemiden kaynaklanan kirlenme yaratan her türlü 

maddenin denize karışması sonucu ortaya çıkan her türlü kirlilik zararı kanun kapsamında. 

500 groston ve daha fazla gemiler için uygulanan özel hükümlerin detayını biz bilmeyeceğiz 

zaten. Aklımızda kalması gereken her türlü gemi Deniz Kirliliği Kanunu kapsamında.  

 

Konusu denir? Gemi kaybı dahil her türlü zarar kapsamında. Bu zararların önlenmesi 

için tedbirler alınırsa bu tedbirler için yapılan masraflar da kapsamında. Burada bir farklılık 

yok 

Coğrafi sınırı ne şekilde düzenlenmiş?  

Türk karasuları, iç suları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgesi, acil durumlarda 

Denizcilik, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kararıyla açık deniz alanları da kanun 

kapsamına giriyor.  

Sorumlu kişi kim? Burada zarara sebep olabilecek herkesin sayıldığını görüyoruz. 

Geminin veya eğer bir kıyı tesisiyse kıyı tesisinin maliki, geminin işleteni, kaptanı, kiracısı, 

zilyedi, deniz ticareti hukukundaki sıfatlardan da bağımsız olarak kişiler sayılmış.  

Sorumluluğun hukuki niteliği burada da kusursuz sorumluluk. Bunu söylemiştik; 

çevre kirliliğine ilişkin bütün düzenlemelerde bu prensip karşımıza çıkıyordu. Burada da 

değişmiyor. 

Fakat Deniz Kirliliği Kanunu’nda nedensellik bağını kesen sebeplere ilişkin özel bir 

düzenleme getirilmemiştir. 
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 Sorumluluk sınırlı mı değil mi bu nasıl düzenlenmiş? Deniz Kirliliği Kanunu’nun 7. 

maddesi donatanın sorumluluğunu sınırlandıran ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 

antlaşmaların hükümlerini saklı tutmuş. Yani bir sorumluluk sınır sistemi getirmemiş. 

Türkiye'nin taraf olduğu bu konuya ilişkin uluslararası antlaşma hükümlerini saklı tutmuş. Bu 

da 1976 Londra Konvansiyonu oluyor. Dolayısıyla Deniz Kirliliği Kanunu’nun uygulama 

alanına giren bir olay söz konusu olduğunda burada da sorumluluk kural olarak sınırlı. 

Sınırlama sistemi: 76 konvansiyonun getirdiği sistem. belli bir groston başına belli bir meblağ 

olarak hesaplama yapılıyordu. Birim ölçeği özel çekme hakkıydı. Eğer zarara kasten veya 

pervasızca bir davranışla sebebiyet verilmişse sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkı 

kaybediliyordu. Aynı sistem DKK çerçevesinde de söz konusu olacak.  

Burada da sorumlu kişinin sorumluluğuna gidebilmek için bir süre sınırı öngörülmüş. 

Fakat bu sürenin hukuki niteliği zamanaşımı. Bir hak düşürücü süreden söz edilmiyor. 

Dolayısıyla petrol kirliliği ve yakıt kirliliği sözleşmelerinden farklı bir durum karşımıza çıktı. 

Burada da yine ikili bir süre öngörülmüş zararın ve bu zarardan sorumlu olan kişilerin 

öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıl ve herhalde zararın meydana gelmesinden itibaren 10 yıl. 

➢ Çevre Kanunu 

Son olarak bu alanda inceleyeceğimiz düzenleme; uygulama alanı en geniş olan 

düzenleme. Bizim de bu alandaki en eski düzenlememiz. 

Çevre kirliliği kanunun kapsamı nedir? Bir kere deniz kirliliğine özgü bir kanun değil. 

Bütün ortamlarda meydana gelebilecek kirlilik çevre kanunu kapsamında. Karada da olabilir, 

havada da olabilir hatta ses ve gürültü kirliliği de Çevre Kanunu kapsamında. En genel kanun. 

Eğer bir çevre kirliliği söz konusuysa olaya bakacağız ya PETKIS uygulanacak ya 

YATKIS uygulanacak, ya DKK uygulanacak. Bütün bunların hiçbirinin kapsamına girmeyip 

de en genel kanunumuz olan çevre kanunun kapsamına girebilecek olan bir olay düşünmek 

kolay değil. Dolayısıyla da Çevre Kanunu, deniz kirliliği bakımından uygulama alanı çok 

sınırlı olan bir kanun. Ama sınav sorumluluğunuzun içinde. 

Çevre Kanunu’nda ilk idari para cezası öngörülmüş. Diğer düzenlemelerde 

görmediğimiz bir husus. Orada zararın tazmini, zararın önlenmesi için alınan tedbirlerin 

masraflarının önlenmesi halleri düzenlenmişti. Burada karşımıza idari para cezası çıkıyor. İşte 

bu idari para cezası, her türlü gemiye, her türlü kirlilikte ve herhalde uygulanıyor. Biz olayda 

hangi düzenlemeyi uygularsak uygulayalım devlet Çevre Kanunu kapsamında idari para 

cezasını kesebiliyor. İdari para cezası bakımından bir uygulama alanı sınırımız yok.  

Denizler bakımından coğrafi sınırını çizmiş; Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik 

alanındaki denizler, yargılamaya yetkisine tabi olan deniz yetki alanları, bunlarla bağlantılı 

sular, doğal veya suni göller, baraj göller.  

Sorumlu kişi kim? Tabi genel bir kanun olduğu için ve sadece denize özgü bir 

düzenleme getirmediği için kirliliğe kim neden olursa o sorumludur  

Nedensellik bağını kesen sebeplere ilişkin bir düzenleme burada da getirilmemiş.  

Sorumluluğun sınırlanmasına ilişkin hiçbir düzenleme getirilmemiş. 

Çevre Kanunu’nda ikili süre öngörülmemiş. Zararın ve sorumlusunun öğrenildiği 

tarihten itibaren 5 yıllık bir zamanaşımı süresi vardır. 
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Donatma İştiraki 

Donatma iştiraki şimdiye kadar karşılaştığımız herhangi bir husus, adi ortaklık vs. gibi 

bir kurum değil; deniz ticaretine özgü boşluk dolduran bir müessese olarak düşünelim 

donatma iştirakini. 

 B) Donatma iştiraki  

I-Tanımı 

MADDE 1064- (1) Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat 

sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları 

hâlinde donatma iştiraki vardır.  

 

 Donatma iştirakından bahsedebilmemiz için ön koşulumuz paylı mülkiyete konu bir 

birliğin varlığıdır. Donatma iştirakının tüzel kişilik tespit etmemesi gerekir, teşkil ederse 

donatma iştirakından bahsedemeyiz. Tüzel kişiliği olmamasına rağmen donatma iştirakına 

tacirler hakkında hükümler uygulanır.   

Donatma iştirakinin tüzel kişiliğe sahip olmaması dolayısıyla iştirakin yönetiminin 

birtakım özel kurallara tabi olması gerekiyor. Hem paydaş donatanlar arasındaki ilişkinin –iç 

ilişki- hem de donatma iştirakinin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin nasıl sağlanacağına ilişkin 

özel kurallar vardır.   

III- Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler  

MADDE 1066- (1) Paydaş donatanlar arasındaki hukuki ilişkiler ile donatma iştirakinin temsili, 

paydaşlar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir. Sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda, 1067 ilâ 1087 

nci maddeler uygulanır.  

 

IV- İştirakin yönetimi ve temsili   

1. Kararlar   

MADDE 1067- (1) İştirakin işleri paydaş donatanların oy çoğunluğu ile verecekleri kararlara göre 

yürütülür. Her paydaş donatanın sahip olduğu oy hakkı, onun gemideki payı veya paylarının miktarına göre 

belirlenir. Kararın lehinde oy verenlerin, tüm payların yarısından fazlasına sahip olmaları hâlinde oy çoğunluğu 

gerçekleşmiş sayılır.   

(2) Donatma iştiraki sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin veya bu sözleşmeye aykırı ya da iştirakin 

amacına yabancı kararlar oybirliği ile alınır.  

 Paydaş donatanların oy hakkı, payının ve paylarının oranına göre tayin edilir. Demek 

ki esasen pay çoğunluğu kimdeyse kararı almaya da o kişi yetkilidir. O sebeple diyoruz ki 

genel kuralımız: donatma iştirakinde kararların oy çokluğu ile alınmasıdır.   

Ancak bazı özel haller var ki kanun koyucunun oybirliği aradığını görüyoruz. Nedir bu 

haller:   

- Donatma iştiraki sözleşmesinin değiştirilmesi  

- Sözleşmeye aykırı işler yapılması  

- İştirakin amacına yabancı kararlar alınması 

Donatma iştirakinde birden fazla malik var dolayısıyla bunlar her zaman bir araya 

gelerek karar alamayabilirler. Geminin yönetimini bir araya gelerek gerçekleştirmek 

istemezler de geminin yönetimini bir 3. kişiye ya da içlerinden birisine bu hususları yapması 

için yetkilendirirler. Bu kişiye de gemi müdürü demiş kanun koyucu. Donatma iştirakinin 

yönetimi için bir gemi müdürü atanabilir. Donatma iştirakinin müdürü olan gemi müdürü, 

iştirakin olağan işlerine ilişkin tüm hususları devralmış oluyor. Gemi müdürü tayin edildikten 

sonra bu olağan işleri üstlenmiş oluyor. 
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 Gemi müdürünü ne şekilde tayin edeceğiz? Kanun koyucu demiş ki; gemi müdürü bir 

üçüncü kişi olabilir, müşterek maliklerden herhangi biri olmak zorunda değildir. Ama 

müşterek maliklerden birisi de gemi müdürü olabilir.  

*Eğer paydaş donatanlardan birisi gemi müdürü olarak atanacaksa bu husustaki karar 

oy çoğunluğu ile alınır. Paydaş maliklerden olmayan bir üçüncü kişi donatma iştirakinin 

dışından bir kişi gemi müdürü olarak atanacaksa bu durumda oy birliği aranır. 

Peki gemi müdürü hangi işleri yapacak? 1070. Madde bu hususu düzenlemiş. 

aa) Kapsamı 

MADDE 1070– (1) Gemi müdürü, bu sıfatla iştirakin olağan işlerinin gerektirdiği bütün işlemleri ve 

hukuki tasarrufları üçüncü kişilerle yapmaya ve bu işler dolayısıyla ödenen paraları toplamaya yetkilidir. Gemi 

müdürünün temsil yetkisine, özellikle geminin donatılmasına ve bakımına ilişkin işlem ve tasarruflar ile navlun 

sözleşmelerinin yapılması ve geminin, navlunun, donatma giderlerinin ve müşterek avaryadan doğan alacakların 

sigorta ettirilmesi dâhildir. 

(2) Kaptan, sadece gemi müdürünün emir ve talimatlarına uymakla yükümlü olup, paydaş 

donatanlardan herhangi birinin vereceği talimata uymak zorunda değildir. 

(3) Gemi müdürü bu madde uyarınca yapmaya yetkili olduğu işlerden doğan uyuşmazlıklar dolayısıyla 

açılan davalarda ve girişilen takiplerde iştiraki temsile de yetkilidir. 

(4) Gemi müdürü, kendisine özel bir yetki verilmedikçe, iştirak veya paydaş donatanlardan birinin veya 

birkaçının adına kambiyo taahhüdünde bulunamayacağı veya ödünç para alamayacağı gibi gemi veya gemi 

payları üzerinde bunları satmak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta da bulunamaz. 

Olağan işlerden birkaçına örnek verecek olursak; geminin donatılması ve 

donatılmasına ilişkin işler ve tasarruflar. Geminin donatılmasına örnek verecek olursak; 

gemiye yakıtın sağlanması, kumanyanın sağlanması donatılması çerçevesinde sayılıyor. 

Geminin olağan bakımlarının yapılması, navlun sözleşmelerinin yapılması. 

Navlun, donatma giderleri ya da müşterek avaryadan alacaklara ilişkin sözleşme 

yapılabilir. Bu sözleşmelere ilişkin 3. kişilerle bu sözleşmeleri yapmaya yetkisi vardır. 

Peki olağanüstü tamirler nasıl yapılacak? Kaptanın atanması veya görevden alınması 

nasıl olacak? İşte bu hususlarda gemi müdürü tek başına karar veremez. Donatma iştirakinin 

kararını alması gerekir. Yani olağanüstü tamirler bakımından, kaptanın atanması veya 

görevden alınması bakımından gemi müdürü donatma iştirakinin kararına ihtiyaç duyar. Bir 

de şu husus önemlidir; artık donatma iştirakine bir gemi müdürü atandıktan sonra kaptan gemi 

müdüründen emir ve talimat alır. Tek tek müşterek donatanlar kaptana emir ve talimat 

veremez. Verse de kaptan bunu yerine getirmek zorunda değildir.  

Bir husus daha var; özel bir yetki kendisine verilmedikçe bir gemi müdürü kambiyo 

taahhüdünde bulunamaz; donatma iştiraki ya da paydaş donatanlar adına. Ödünç para alamaz, 

gemi veya payları üzerinde tasarrufta bulunamaz.  

Donatma iştiraki de tescil ediliyor. 1065. maddede bu husus düzenleniyor.  

II- İştirakin tescili 

MADDE 1065– (1) Donatma iştirakinin yapılmasını izleyen on beş gün içinde iştirak, ticaret ve gemi 

sicillerine tescil edilir. 

(2) Ticaret ve gemi sicillerine; 

a) Paydaş donatanların adları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları, 

b) İştirakin unvanı ve merkezi, 

c) İştirakin konusu, 

d) Her paydaş donatanın gemi payının miktarı, 

e) İştiraki temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları ile bunların yalnız başlarına mı yoksa birlikte mi imza 

atmaya yetkili oldukları, 

kaydedilir. 
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Hem gemi siciline hem ticaret siciline tescil edilir. Donatma iştirakinin tüzel kişiliği 

yok. Her bir donatan borç altına giriyor yapılan işlemler bakımından. Tüzel kişiliği yok ama  

tacirlere ilişkin hükümler donatma iştiraki bakımından da uygulama alanı buluyor. 

Dolayısıyla ticaret ve gemi sicillerine tescil ediliyor. Nelerin tescil edildiğini kanun da 

saymış. 

Paydaş donatanlardan her biri iştirakin giderlerine katılmak zorundadır. Mesela 

geminin işletilmesi için yakıt alınmak zorunda gemi adamlarının kumanyasının alınması 

gerekiyor. Geminin onarma bakımlarının yapılması örneğin 5 yılda bir tersaneye çekilip 

bakımının yapılması, klasının belirlenmesi gerek. Bunların tamamına katılmak zorundadır 

müşterek donatanlar.  

Her bir paydaş donatan, payı kadar sorumludur. Örneğin benim donatma iştirakindeki 

payım %40’tı. Gemi iskeleye zarar verdi. İskelede 120 bin liralık zarar meydana geldi. 

Geminin grostonuna göre Londra Konvansiyonu’nu uyguladık. Dedi ki Londra Konvansiyonu 

120 bin liralık bir zarar meydana gelse bile geminin grostonu ile özel çekme hakkını 

çarptığımızda 100 bin lira sorumluluğun üst limiti oluyor. Dolayısıyla tüm borçlular 

bakımından ödenmesi gereken meblağ 100 bin lira. Benim de buradaki payım %40 olduğu 

için ben 40 bin lira ödeyeceğim. Bu 40 bin lira için bütün mal varlığıma gidilebilir meğer ki 

fon tesis edilmiş olsun. Fon tesis edildikten sonra artık sadece ona gidilebilir. Bu düzenleme 

bunu söylemek istiyor.  

Paydaş donatanların değişmesi donatma iştirakinin sona ermesine bir gerek değildir. 

Ancak paydaş donatanlardan hiçbiri iştirakten çıkarılamaz kendisi istemedikçe.  

İştirak payının devri mümkündür. İştirak payı devredilirse durum ne olur? Kanun 

koyucu diyor ki; bir müşterek donatan iştirak payını devredebilir. Bu durumda paydaş donatan 

devri diğer gemi donatanlarına veya gemi müdürüne bildirmedikçe onlarla olan ilişkilerinde 

paydaş donatan sayılmaya devam eder. Bildirimden önce doğan bütün borçlardan dolayı 

onlara karşı paydaş donatan olarak sorumlu olmaya devam eder.  

İştirak payını iktisap eden kişi bakımından da diyor ki; iktisap anından itibaren diğer 

paydaş donatanlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sıfatına sahip olabilir. 

Donatma İştirakinin Sona Ermesi  

Donatma iştirakinin meydana gelmesi, oluşması için unsurlardan birisi ortadan 

kalkarsa donatma iştiraki sonra erer.  

Donatma iştirakinin çoğunluk kararıyla feshedilmesi bir diğer sona erme sebebidir.  

1. Sona erme sebepleri   

a) Fesih kararı   

MADDE 1082- (1) Donatma iştiraki, çoğunluk kararı ile fesih olunabilir. Geminin devri hakkındaki 

karar da iştirakin feshi kararı hükmündedir.  

Paydaş donatanların her biri haklı sebebe binaen iştirakten çıkmasına izin verilmesini 

isteyebilir, paydaş donatana bu izin verilirse zaten sorun yoktur ancak izin verilmemesi 

halinde iştirakten çıkmasına izin verilmeyen paydaş donatan haklı sebebin varlığını ileri 

sürerek mahkemeden iştirakin feshini istemek hakkına sahiptir. Haklı sebep ne olabilir bunu 

biraz konuşalım. Haklı sebepten maksat; dürüstlük kuralı uyarınca paydaş donatanın iştirakte 

kalmasının ondan beklenemeyeceği hallerin varlığıdır.   
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b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi   

MADDE 1083- (1) Paydaş donatanlardan her biri, haklı bir sebebe dayanarak iştirakten çıkmasına izin 

verilmesini isteyebilir. İştirakten çıkmasına izin verilmeyen paydaş donatan, haklı sebeplere dayanarak 

mahkemeden iştirakin feshini isteyebilir.   

(2) Dürüstlük kuralına göre paydaş donatanın iştirakte kalmasını ondan beklenilemeyecek derecede 

zorlaştıran olaylar haklı sebep sayılır. Sadece çıkmak isteyen paydaş donatanın şahsını ilgilendiren ve diğer 

paydaş donatanlardan hiçbiri için sözleşmeye aykırılık oluşturmayan olaylar, haklı sebep olarak kabul edilemez.   

(3) Mahkeme haklı sebebi ispatlanmış görürse, davacının iştirak payına bilirkişilerce biçilecek olan 

değerin diğer paydaş donatanlar tarafından ödenip devralınması için onlara uygun bir süre verir. Her paydaş 

donatanın, davacı paydaş donatanın payını, kendi payı oranında devralmak hakkı vardır. Mahkemece verilen 

süre içinde davacı paydaş donatanın payı devralınmadığı takdirde, mahkeme iştirakin feshine karar verir. 

 (4) Bu madde hükümlerinin paydaş donatanlar aleyhine değiştirilmesi sonucunu doğuran sözleşme 

şartları geçersizdir.  

Donatma iştirakinin iflası da donatma iştirakini ortadan kaldırabilir.  

c) İştirakin iflası   

MADDE 1084- (1) Donatma iştiraki hakkında iflasın açılmasıyla da iştirak sona erer.  

Paydaş donatanlardan birinin ölümü veya iflası donatma iştirakının sona ermesine 

sebep olmaz. 

Kaptan 

 Kaptanın, yolculuğa hazırlık safhasında, yolculuk sırasında ve yolculuğun sona 

ermesinden itibaren yapması gereken belirli işler vardır. Yola çıkmadan evvel yolculuğa 

hazırlık safhasında geminin denize elverişli olmasını sağlamak külfeti altındadır. Denize 

elverişlilik, yola elverişlilik donatanın sorumluluğunu doğuran hallerdendir. Yani denize 

elverişlilik; tamamen anormal tehlikeler hariç geminin donanım, makine vs. itibariyle 

çıkacağı seferde karşılaşabileceği tehlikelere dayanma gücünü ifade eder.  

Kaptan yola çıkmadan evvel geminin denizde ve yolda karşılaşabileceği tehlikelere 

karşı koyabilecek nitelikte bulunup bulunmadığına, geminin esas unsurları bakımından 

(makine, donanım olarak) denize elverişli olmasına bakacak.  

Kaptan bunlar dışında geminin yükleme ve boşaltma araçlarının amacına uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığına, yüklerin istifine –bu işlem özel istifçiler tarafından yapılsa dahi 

dikkat edecek.   

Kaptanın ayrıca geminin yüke elverişli olmasını sağlama görevi de vardır.  

Özetlersek kaptan temel olarak geminin >yüke elverişliliğine, >denize elverişliliğine > 

ve yola elverişliliğine dikkat etmek zorundadır.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 1093. maddesine göre kaptan, geminin kalkmaya hazır 

olduğu ilk fırsatta yola çıkması gerekmektedir.   

Belirli hallerde donatanın fikrini almak zorundadır, bir engel söz konusu olduğunda 

donatana bildirecektir.   

Kendisi hasta veya işini yapamaz duruma geldiğinde bir başka kişiyi kaptan olarak 

yetkilendirecek. (m.1093/2’de düzenlenmiştir.) 

Kaptan gemi jurnalini tutmak zorundadır. Günlük gerçekleşen olaylar bu jurnale 

yazılır. Gemi jurnali delil olarak kabul edildiğinden çok önemlidir. Günlük yaşanan olaylar 

saat saat gemi jurnaline kaydedilir.   
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Kaptan, yolculuk sırasında geminin seyir güvenliğine dikkat etmek ve gerekli 

tedbirleri almak zorundadır. Eğer bir kaza gerçekleşirse bir deniz raporu düzenlenmesini 

sağlayacaktır. Yani bir hadise meydana geldiğinde ve sorumlulukta bir tazminat ödenmesi söz 

konusu olduğunda esasen denizcilik davalarına bakmaya yetkili mahkemeye müracaat ederek 

olayın nasıl geliştiğine dair bir rapor düzenlenmesini talep etmek zorundadır, düzenlenen bu 

rapora deniz raporu diyoruz.   

Kaptan ölürse ya da deniz raporu düzenletemeyecek duruma gelirse, kaptandan sonra 

en yüksek rütbeli zabit bu işlemi gerçekleştirmek zorundadır.  

Kaptanın yetkilerini üç başlık altında topluyoruz:   

- Donatanı temsil yetkisi   

- Taşıyanı temsil yetkisi   

- Yükle ilgili temsil yetkisi   

Gemi bağlama limanında bulunduğu sürece kaptanın gemi adamı tutma yetkisi vardır. 

Yani kaptan donatanın hesabına gemi adamı istihdam eder yani gemi adamıyla sözleşme 

yapar.   

Gemi bağlama limanının dışındaysa kaptan geminin donatılması, seyri vs. ve genel 

olarak ifade edilirse geminin iyi halde tutulması, yolculuğun güvenli bir şekilde sürdürülmesi 

için gereken her şeyi yapmak görevlerine sahiptir. Yani gemi bağlama limanının dışındaysa 

kaptanın donatanı temsil yetkisi genişler.   

Kaptan gemiyi korumak, yolculuğu tamamlamak için bir zorunluluk hasıl olmuşsa 

ödünç para almak ve benzeri işlemler yapmak hususunda yetkilidir.  

Konişmento: Emtia senedini temsil eden grupta yer alır yani yükü temsil eden kıymetli 

evraktır. 

Kaptanın  Sorumluluğu 

Bir de sorumluluğu var kaptanın. 

B) Sorumluluğu  

MADDE 1089- (1) Kaptan, kusuruyla yol açtığı zararlardan, özellikle bu Kısım ile diğer Kısımlarda 

belirtilen görevlerini yapmamasından doğacak zararlardan dolayı, yolcular da dâhil, gemi ve eşyayla ilgili 

herkese karşı sorumludur.  

Hatta şunu söyleyip sorumluluktan kurtulamaz. Ben bunu gerçekleştirdim ama donatan bana 

talimat vermişti deyip sorumluluktan kurtulamaz.  

(2) Donatanın emrine uyması kaptanı sorumluluktan kurtarmaz. 

(3) Durumu bilerek kaptana emir vermiş olan donatan da sorumludur. 

Yani ne donatan kaptanın fiilinden dolayı sorumluluktan kurtulabilir ne kaptan 

donatan bana emir ve talimat verdi onu yerine getirdim diyerek sorumluluktan kurtulabilir. 

İkisi de sorumludur diyor. Ancak son fıkra uyarınca Türkiye'nin taraf olduğu sorumluluğun 

sınırlandırılması anlaşmalarından kaynaklanan sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkı 

saklıdır. 
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II. BÖLÜM: SİGORTA HUKUKU 

Sigorta Nedir? Neyi Amaçlar?  

Geçmişten günümüze baktığımızda insanların, olumsuz olayların olumsuz ekonomik 

sonuçlarından kendilerini korumayı amaçlamalarıyla geliştirilmiştir sigorta. Hem gerçek 

kişilerini hem tüzel kişilerin hayatlarını sürdürürken karşılaşmaları muhtemel ve genellikle 

olumsuz sonuç doğuran olguların doğurduğu ekonomik sonuçların ortadan kaldırılmasına 

yönelik bir sistemdir. Sigorta; kişi ve işletmelerin kendilerini güvende hissetmeleri için 

öngörülen bir sistemdir.   

Riziko nedir? 

Sigorta hukuku anlamında düşündüğümüzde bir sigorta dönemi içerisinde gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği belli olmayan olaya biz “riziko” diyoruz. Örneğin; iş yerimizi yangın 

riskine, yangın rizikosuna karşı sigorta ettirdiğimizde -kural olarak zarar sigortalarında 1 

yıllıktır bu sigorta-  bu bir yıl içerisinde sizin iş yerinizde bir yangın çıkıp çıkmayacağı belli 

değil. Siz iş yerinizde yangın çıkma riskine karşı sigorta sözleşmesi yapıyorsunuz. 

Sigorta ilişkisinden söz edelim. Karşınızda bir sigortacı var. Daima şirkettir. Ve siz de 

onla sözleşme yapan kişisiniz. Sigorta sözleşmesi tarafına sigortalı demiyoruz, “sigorta 

ettiren” diyoruz. Sigorta şirketi ve sigorta ettiren arasında yapılan sigorta sözleşmesi yoluyla 

teminat altına alınması hedeflenir. Riziko gerçekleştiğinde sigortacı ödeme yapar. Ama 

sigorta ilişkisi sadece münferitten sigortacı ile sigorta ettiren arasındaki bir ilişki değildir. 

Tehlike birliği adını verdiğimiz bir durum oluşuyor. Kimler arasında? O sigortacıyla aynı 

branşta sözleşme yapan sigorta ettirenler arasında aslında farkında olmadan bir tehlike birliği 

oluşuyor.  

Sigorta hukukunun kaynakları kanunlardır. (TTK, Kooperatifler Kanunu, Karayolları 

Trafik Kanunu vs.) 

Sigorta genel şartları da genel işlem şartlarıdır. Ancak farkları vardır. İlk fark 

sözleşmeyi, sözleşmenin taraflarından biri hazırlamaz. Türkiye’de bunu devlet hazırlar, 

Hazine Müsteşarlığı onar. Normalde sözleşmede güçlü olan tarafın metni hazırlaması gerekir. 

Ancak burada güçlü olan taraf sigorta şirketidir ve sözleşmeyi o hazırlamamaktadır. Bir diğer 

fark bütün sigorta şirketlerinin bu onaylanıp ilan edilen genel şartları kullanma zarureti vardır. 

Üçüncü fark ise ilişkinin devamı sırasında, onaylanmış genel işlem şartının değişmesi mevcut 

sözleşmeler üzerinde etki yapan bir durum. Örneğin; siz, hırsızlık rizikosuna karşı sigorta 
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sözleşmesi yaptırdınız. Sözleşmenizin 4. ayı. Hazine Müsteşarlığı, hırsızlık sigortası genel 

şartlarında bir değişiklik yaptı. Bunun sizin mevcut sözleşmenize etkisi olabiliyor belirli 

şartlar altında. Yani sigorta ettiren lehine bir değişiklikse derhal mevcut sözleşmelere de 

uygulanabilir hale geliyor. 

Sigortacılık Faaliyetlerinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesine İlişkin Prensipler 

Burada temel aldığımız metin, düzenleme: Sigortacılık Kanunu. 2007 Tarihinde 

yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu, sigortacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

denetlenmesine yönelik oldukça ayrıntılı ve sıkı kuralların getirildiği bir kanun. Devletin bu 

alandaki faaliyetleri, düzenlenmesi ve denetlenmesinde oldukça geniş takdir yetkisi 

kullandığını göreceksiniz. Zaten devletin denetim yetkisi, kuruluş aşamasında, faaliyetin 

devamı sırasında ve de faaliyetin sona ermesi aşamasında var. Yani bu alana adım atmak 

istediğinizde karşınızda devleti buluyorsunuz. Her attığınız adımda size eşlik ediyor. Çok sıkı 

bir ilişki. Sigorta sözleşmesi, bir özel hukuk ilişkisi. Sigortacı ve sigorta ettiren arasında 

hüküm ifade ediyor. Ama devletin hiç beklemediğiniz ölçüde o sözleşmeye müdahale ettiğini 

görüyorsunuz. Bu alana girecek olan kişilerin hangi özellikleri taşıması gerektiğini A’dan 

Z’ye düzenliyor.  

Burada temel amaç ekonomik yapısı güçlü şirketlerin bu faaliyetleri yürütmesidir. 

Sigortacılık faaliyetinde bulunmak için kişinin parası olması gerekir. Bir diğer şart ise kişinin 

geçmişinin temiz olması lazımdır. Ekonomik suçlar bakımından; kişi daha önce iflas ettiyse 

konkordato ilan ettiyse vs. bu alana giremez.   

Denetim Sistemleri:  

1) Aleniyet sistemi: Devlet, sigorta şirketlerinin mali durumlarının hem faaliyete 

başlarken hem de belirli zamanlarda ilan edilmesini mecbur kılar.(Baskın görüşe göre bu 

sistem yetersizdir.)  

2) Normatif sistem: Devlet kural koyar. Devlet “bu alanda faaliyet gösterecek olanlar 

şu esaslara riayet etmelidirler.” der. Ancak bu sistemde devletin takdir yetkisi yoktur. Kurala 

uyduğunuz zaman sigortacılık yapma hakkını elde edersiniz.   

3) Materyal sistem: Devlet hem normatif sistemde olduğu gibi kural koyar hem de 

materyal sistemde takdir yetkisine sahiptir.    

Türkiye’de Kimler Sigortacılık Faaliyetinde Bulunabilir?  

Burada 3 tip sınırlama vardır.   

1)Şirket tipinde sınırlama: Sadece anonim ve kooperatif şirketler faaliyette bulunabilir. 

Limited, komandit, adi ortaklık vs. bunlar sigorta şirketi olamaz.   

MADDE 3- (1) Türkiye'de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket 

veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri 

ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal edemez.   

Sadece ve sadece anonim şirket tarzında yapılanan sigorta şirketlerinin kuruluşu izne 

tabidir. Reasürans şirketleri ve kooperatif esasına dayanan sigorta şirketlerinin kuruluşu izne 

tabi değildir. (Reasürans: Sigortanın sigorta edilmesi.)  
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2)Faaliyet konusunun sınırlandırılması: Sigorta şirketleri sigorta işlemleri ve bunlarla 

doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka hiçbir işle iştigal edemez.   

3)Branş sınırlaması: Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta faaliyetinde 

bulunabilir. Aynı şirket çatısı altında aynı tüzel kişilik içinde hem hayat hem de hayat dışı 

alanda faaliyet gösterilemez.  

Şirketlerin Sahip Olması Gereken Özellikler:  

Kurucuların sahip olması gereken özellikler:  

Sigorta şirketlerinin kurucularının sahip olması gereken özelliklere ilişkin esaslar 

Sigortacılık Kanunu m.3/2,a'da yer almaktadır.   

• Kurucunun geçmiş ekonomik faaliyetlerinde başarısız olmaması gerekiyor. Kanun 

koyucu bunu 'Kurucular müflis olmamalı veya konkordato ilan etmemelidir.' 

şeklinde ifade etmektedir.   

• Kanun metninde "Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli 

hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden 

fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş̧ yahut cezası ne olursa olsun ekonomik 

suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardan ceza almamış olmamalıdır." 

denilmektedir. Yani ekonomik suçlardan dolayı kişinin adli sicil kaydı temiz 

olmalıdır.   

• Geçmişte tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda oy hakkına ya da sermayesinin 

doğrudan veya dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa 

bile denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde denetim ve yönetim kurullarına 

üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olunmaması gerekir.   

• Sigorta şirketinin kurucusu veya ortağı olacak kişinin mali güce ve itibara sahip 

olunması gerekiyor.   

Sigorta Ve Reasürans şirketlerinde Hisse Senedine İlişkin Esaslar  

• Hisse senedinin mutlaka ve mutlaka nakit karşılığı çıkarılması gerekir.   

• Halka açık anonim şirketlerde halka açık çıkarılan hisse senetleri dışında kalan diğer 

hisse senetlerinin nama yazılı olması gerek. Hisse sahibinin kim olduğunun tespiti 

için nama çıkarılması gerekir. Sigortacılık Kanunu m.3/2,b-1'd bu husus 

belirtilmiştir.  

• Holding bünyesinde sigorta şirketi kurup faaliyet yürütülmesi isteniyorsa holdingin 

finansal yeterliliğinin bu faaliyeti yürütebilecek düzeyde olması şarttır.   

Kooperatif Esasına Dayanılıyorsa Gereken Özellikler  

Açık kooperatif: Üye sıfatını haiz olmayan kişilerle işlem yapma yetkisine sahip 

kooperatiflerdir.   

Kapalı kooperatif: Sadece üyeleri ile işlem yapma yetkisine sahip kooperatiftir.  

Üye sayısının asgari 200 olması gerekir. Kooperatiflerde sigorta primine aidat denir.   

2. Karşılıklı sigorta   
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MADDE 1402- (1) Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir rizikonun 

gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı sigortadır. Karşılıklı 

sigorta faaliyeti ancak kooperatif şirket şeklinde yürütülebilir.   

Karşılıklı sigorta ancak kooperatif yapılanmasında mümkün olabilir.   

Yöneticiye herhangi bir ayrıcalık tanınması yasaktır.  

Sermaye tutarına ilişkin düzenlemelere bakacak olursak; sermaye tutarı Sigortacılık 

Kanunu’na göre 5 milyon TL’den az olamaz ve bu ödenmiş sermaye tutarı olmalıdır.  

Sigorta şirketinin faaliyete geçebilmesi için yani sigorta ettiren ile sözleşme yapma 

yetkisine kavuşabilmesi için her bir branş için ayrı ayrı ruhsatname almak zorundadır.  

Ruhsatname talebinin değerlendirilmesi   

MADDE 6- (1) Ruhsat talebi;   

a) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin kurucuları ile yönetici ve denetçilerinin bu Kanunda 

öngörülen şartları taşımaması,   

b) İş planına ve ibraz edilen belgelere göre sigorta sözleşmesine taraf olanların hak ve menfaatlerinin 

yeterince korunamayacağının anlaşılması veya yükümlülüklerin sürekli ve yeterli olarak yerine getirilebilecek 

şekilde oluşturulmaması,   

c) Başvurunun yeterli beyan ve bilgileri içermemesi veya bu Kanunda öngörülen şartları taşımadığının 

anlaşılması,   

ç) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin, gerekli teknik donanım ya da yeterli sayıda nitelikli 

personele sahip olmadığının veya ruhsat talep edilen alanda sigortacılık yapma yeterliliğinin bulunmadığının 

yapılan denetimle tespit edilmesi, hallerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda reddedilir.  

Şirketin kurulmasından itibaren 1 yıl içerisinde ruhsatname başvurusunda bulunmak 

zorundayız. Eğer başvuruda bulunulmazsa sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ticaret 

unvanlarında sigorta şirketi veya reasürans şirketi ibaresini kullanamaz. Ruhsatname 

alındıktan sonra Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan ve 

tiraj olarak ilk on sırada yer alan günlük gazetelerin ikisinde “şu alanda ruhsat sahibi oldum” 

diye ilan verilmesi gerekir. Başvuruyu Hazine Müsteşarlığı’na yapıyoruz. Değerlendirmeyi 

kurum olarak Hazine Müsteşarlığı yapar. Ruhsat verilirse tescil ve ilan ettiriyoruz, verilmezse 

idari bir işlem olduğundan ya eksiği gidererek tekrar başvuru yapıyoruz ya da idari yargı 

yoluna başvururuz.  

Ruhsat Başvurusunun Reddi Sebepleri:  

1.Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kurucuları ile yöneticileri, denetçileri 

bu Kanunda aranan koşulları taşımazsa ret sebebidir.   

2. Yapılan ruhsat başvurusunun yeterli beyan ve bilgeyi içermemesi, eksik belge 

olması veya bu Kanun'da öngörülen şartları taşımadığının anlaşılması.   

3. İş planına ve ibraz edilen belgelere göre sigorta sözleşmesine taraf olanların hak ve 

menfaatlerinin yeterince korunamayacağının anlaşılması veya yükümlülüklerin sürekli ve 

yeterli olarak yerine getirilebilecek şekilde oluşturulmaması.   

4. Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin gerekli teknik donanım ya da yeterli 

sayıda nitelikli personele sahip olmadığının veya ruhsat talep edilen alanda sigortacılık yapma 

yeterliliğinin bulunmadığının yapılan denetimle tespit edilmesi. 

Şirketin Yükümlülükleri  

Çalışma süresi içerisinde kontrol:  
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1)İlk yükümlülük teknik karşılık ve teminat ayırmaktır. Sigorta şirketlerinin 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla teknik karşılık ve teminat 

ayırmaları zaruridir. Bunun temelinde yatan düşünce: sigorta sözleşmesinden doğan 

yükümlülüklerin her an yerine getirilebilmesidir.   

2)Şirket mali tablolarının hesaplarının Müsteşarlığın belirlediği tarzda hazırlanması, 

ilanı ve müsteşarlığa gönderilmesi hususu… Sigortacılık Kanun’u m.18’de bu husus 

düzenlenmektedir.   

1.Sigorta ve reasürans şirketleri hesaplarını ve mali tablolarını müsteşarlıkça 

belirlenecek esaslara ve örneğe uygun olarak düzenlemek zorundadırlar.   

2. Ayrıca ilan ettirirler ve   

3. Bir örneğini de müsteşarlığa gönderirler.   

Aktif azaltıcı işlem yasağı: Sigorta ve reasürans şirketlerinin belirlenen esaslar 

dışında doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklarının kullanılamaması, içinin boşaltılamaması, 

örtülü veya örtüsüz kazanç aktarımı yapılmamasıdır.   

 Üye belirleme tarzında imtiyaza sahip paya sahipseniz ve payı devredecekseniz 

müsteşarlıktan orana bakılmaksızın izin alınması gerekir. 

Aktif azaltıcı işlem yasağı   

MADDE 19 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu üyeleri, 

denetçileri ve çalışanları, şirket ana sözleşmesi veya genel kurul ya da yönetim kurulu kararı ile saptanan 

hükümler dâhilinde personele yapılan ödemeler, yardım veya verilen avanslar hariç, şirket kaynaklarını dolaylı 

ya da dolaysız kullanamaz, iyiniyet kurallarına aykırı olarak aktifin değerini düşüren işlemlerde bulunamaz ve 

hiçbir surette örtülü kazanç aktarımı yapamaz. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri kendi borçları veya 

sigorta işlemlerinden doğanlar hariç olmak üzere personeli, ortakları, iştirakleri veya diğer kişi ve kurumlar 

lehine mal varlığını teminat olarak gösteremez, kefil olamaz ve kredi sağlayamaz.    

(2) Şirketin denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını 

veren hisse devri, oransal sınırlamalara bakılmaksızın Müsteşarlığın iznine tâbidir.   

… 

(5) Doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin ya da oy ve intifa haklarının yüzde on ve daha fazlasına 

sahip olan veya bu oranların altında olsa dahi şirketin denetim ve yönetimine etkili olabilecek şekilde yönetim 

kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisselere sahip olan ortakların, sigorta şirketi ve reasürans şirketi 

kurucularında aranan nitelikleri taşıması şarttır. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, bu nitelikleri 

taşımayan ortaklarını Müsteşarlığa bildirir. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar temettü dışındaki 

ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları kayyım tarafından kullanılır 

 

Ana sözleşme değişikliğinde şirketlerin yükümlü oldukları hususlarda Sigortacılık 

Kanunu m.8 gündeme gelecektir. 

 Ana sözleşme değişiklikleri   

MADDE 8 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde, 

Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurul 

gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana 

sözleşme değişikliklerini ticaret siciline tescil edemez. 

 

 Ana sözleşme değişikliğinde müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları 

genel kurul gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez.   

 Esas sözleşme değişiklikleri ticaret siciline tescil ile hüküm ifade etmeye başlar.   

Bakanın denetleme ve kural koyma yetkisinin kapsamı:  
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Mali yapının bozulması ya da bozulmaya yüz tutması durumunda bakan yetkilidir ve 

bakan tedbir alınması için şirkete uygun bir süre vermektedir. En hafif durum olarak bakan 

şirketten plan sunmasını isteyebilir. Daha sonra şirketin sermayesinin arttırılması, kar 

dağıtımının durdurulması ve ilave teminat tesis edilmesini isteyebilir. Varlıkların kısmen veya 

tamamen elden çıkarılmasını isteyebilir. Ağır tedbir olarak portföy devrine karar verebilir. 

 Malî bünyenin güçlendirilmesi   

MADDE 20 - (1) Bir sigorta veya reasürans şirketinin minumum garanti fonu tutarını 

karşılayamadığının, tesis etmesi gereken teminatı tesis edemediğinin, teknik karşılıkları karşılayacak yeterli veya 

teknik karşılıklara uygun varlıklarının bulunmadığının ya da sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine 

getiremediğinin yahut şirketin malî bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek derecede 

zayıflamakta olduğunun tespiti hallerinde, Bakan uygun bir süre vererek, malî bünyenin güçlendirilmesine 

yönelik olarak ilgili sigorta ve reasürans şirketinden; ... 

 Şeklinde düzenleme mevcuttur. 

Sigorta Tarifelerinin Belirlenmesi:  

"Tarife" dediğimiz şey sigorta sözleşmesinde ödenecek prim tutarının belirlenmesi 

anlamındadır; yani sigorta ettirenin temel edimi olan prim ödeme borcunda prim tutarının 

nasıl belirleneceği, sigorta sözleşmesi bakımından da son derece önemli bir mesele.  

 Sigortacının edimini yani sigorta genel şartlarının Devlet tarafından belirlendiğini 

görmüştük. Sadece taraflar anlaşırsa özel şart konularak sözleşmenin ana muhtevasında 

değişiklik yapılabiliyordu. 

 Tarifeler   

MADDE 12 – (1) Sigorta tarifeleri, sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere 

uygun olarak sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir. Ancak, bu Kanuna ve diğer kanunlara göre ihdas 

edilen zorunlu sigortaların teminat tutarları ile tarife ve talimatları Bakan tarafından tespit olunur ve Resmî 

Gazetede yayımlanır.   

(2) Bakan, gerek görülen hallerde hayat, bir yıldan uzun süreli ferdî kaza, sağlık, hastalık ve ihtiyarî 

deprem sigortaları tarifeleri ile prim, formül ve cetvellerinin uygulamaya konulabilmesini Müsteşarlığın onayına 

tâbi kılabilir veya özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gerekli görülen hallerde, tespit ve ilan 

ettiği aracılık komisyonlarını, tasdike tâbi kıldığı veya tespit ettiği her türlü tarifeyi serbest bırakabilir. 

 

 Burada esasında birbirinden farklı 3 yöntem var:   

1. Serbesti ilkesi: Yani sigorta primlerinin sigorta şirketlerince serbestçe tayin 

edilmesi.  

2. Zorunlu sigortalardaki durum: Bunun iki ayağı var: hem şirket sözleşme yapmak 

zorunda hem de kişi sözleşme akdetmek zorunda. Bunun diğer bir boyutu ödenecek primin 

belirlenmesi bakımından ortaya çıkıyor. Zorunlu sigortalarda verilen tutarların ve tarifelerin 

Bakan tarafından belirlenip Resmi Gazete'de yayınlanacağına ilişkin esasları görüyoruz. 

Zorunlu sigortalarda temel prensip prim tutarlarının, tarifelerin Bakan tarafından belirlenmesi 

ve Resmi Gazete'de yayınlanmasıdır.  

3. Ara düzen: belirli sigorta branşları bakana yetki tanır. “Sigorta şirketleri bu 

branşlarda tarifeyi tayin eder ama sen yetkini kullanırsan bunun müsteşarlığın onayına tabi 

tutulmasına karar verebilirsin.” diyor. Bu düzenin belirli branşlar bakımından söz konusu 

olduğunu belirttik. Bu branşlar hayat, bir yıldan uzun ferdi kaza sigortaları, sağlık-hastalık ve 

ihtiyari deprem sigortalarıdır. 
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Sona Erme   

Sona ermeyi esasen 2 ana başlıkta inceliyoruz: Ruhsat iptali ve Sigortacılık Kanunu 

m.10  

Ruhsat iptali ile sigorta şirketinin faaliyetinin sona ermesi:  

 Sigortacılık Kanunu m.7 ruhsat iptalinin koşullarını düzenlemektedir. 5 başlık altında 

düzenlendiğini görüyoruz. 

Ruhsat iptali   

MADDE 7 – (1) Bu Kanunun ruhsat iptaline ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;   

a) Ruhsat verilmesine ilişkin şartların bir kısmının veya tamamının kaybolması halinde, üç aydan az 

olmamak üzere, Müsteşarlık tarafından verilecek süre içinde durumun düzeltilmemiş olması, 

 "Ortadan kalkması" demesi daha uygun olurdu; ama "kaybolması" demiş.   

b) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya Müsteşarlığın uygun görüşüyle yapılanlar 

hariç olmak üzere aralıksız olarak altı ay süre ile sigorta veya reasürans sözleşmesi akdedilmemesi, 

 İki tane esas var.  

Siz şirket olarak ruhsatı aldınız, tescil ettirdiniz, ilan ettirdiniz. Bu tarihten itibaren 1 

yıl geçti ve hiç sözleşme yapmadınız. Ruhsatınız iptal edilecektir.   

Yine sözleşme yapmama süresi bakımından bir diğer esas; aralıksız olarak 6 ay süre 

ile sözleşme yapmamanızdır. Bu durumda da yine ruhsatınız iptal edilecektir. 

c) Sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar sonucunda sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilerin hak ve 

menfaatlerinin tehlikeye düştüğünün anlaşılması, 

 Takdiri bir sebeptir. Yani sizi denetliyor ya; bakacak ki sigortacılık mevzuatına aykırı 

hareket ediyorsunuz ve bu durum sigorta ettiren ile ilgili hak ve menfaatleri tehlikeye 

düşürüyor ise müsteşarlık sizin ruhsatınızı iptal edecektir.  

ç) 20 nci madde hükmü hariç olmak üzere, bu Kanun hükümlerinden doğan yükümlülüklerin ağır 

şekilde ihlâl edilmesi veya yükümlülüklerin ihlâlinin mutat hale gelmesi durumunda, Müsteşarlık tarafından, üç 

aydan az olmamak kaydıyla, verilecek süre içinde durumun düzeltilmemiş olması, 

 Sigortacılık Kanunu m. 20 mali bünyenin bozulması ve onun düzeltilmesine ilişkin 

esasları düzenlemektedir.  m. 20 hariç Sigortacılık Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerinizi 

ağır şekilde ihlal ediyorsunuz ve bunu mutat hale getiriyorsunuz; o zaman durumunuzu 

düzeltmeniz için size üç aydan az olmamak üzere süre verilir. Bu süre zarfında durumunuzu 

düzeltmezseniz yine akıbetiniz ruhsatın iptali oluyor. 

 d) İş planında belirtilen hedeflerden, Müsteşarlığın bilgisi dahilinde yapılan değişiklik dışında makul 

nedenler olmaksızın aşırı derecede uzaklaşılmış olması, 

 İş planı branşa ilişkin 3 yıllık hedeflerinizi detaylı olarak, rapor olarak sunuyordunuz. 

Ruhsat verirken bu iş planı inceleniyordu. İşte bu iş planınızdaki hedeflerden müsteşarlığın 

bilgisi dışında ve makul nedenler olmaksızın aşırı derecede uzaklaşırsanız o zaman ruhsatınızı 

iptal edecektir. 

 hallerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin ilgili 

branş ya da bütün branşlardaki ruhsatları Müsteşarlık tarafından iptal edilebilir. Ruhsat iptali, ticaret siciline 

tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan 

günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir. 

 Bu bentlerde sayılan hallerde şirketlerin branş ya da branşlardaki ruhsatları iptal 

ediliyor. Ruhsat iptali ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında 
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dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan 

ettiriliyor. Aynı ruhsatın alınması prosedüründe olduğu gibi. İptal prosedürü ve ruhsat 

veren/iptal eden kurum aynı.   

Ruhsatın iptali tek başına bu işi çözmüyor. Orada bir portföy oluşturuyorsunuz. Yani 

sözleşmelere tarafsınız. Onlar ne olacak? Bu konuyu da Sigortacılık Kanunu m. 7/2 

düzenliyor. 

 (2) Ruhsatı iptal edilen şirketler, altı ayı geçmemek üzere Müsteşarlık tarafından verilecek süre içinde 

iptal edilen ruhsatla bağlantılı portföylerini devretmek zorundadır. Aksi takdirde Müsteşarlık re’sen devir de 

dâhil olmak üzere portföyün tasfiyesine yönelik her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

 Senin ruhsatın iptal edilince Müsteşarlık sana 6 ayı geçmeyecek şekilde süre verecek; 

sen bu süre zarfında bu portföyünü bir başka şirkete devretmek zorundasın. Bunu yapmazsan 

Müsteşarlık re’sen devir de dâhil olmak üzere portföyün tasfiyesine yönelik her türlü tedbiri 

almaya yetkilidir. Yani "Senin ruhsatın bir veya birkaç branşta iptal edildikten sonra sen bunu 

hızla tasfiye et, başka şirketle anlaşarak portföyünü devret, sen bunu yapmıyorsan/ 

yapamıyorsan bunu senin nam ve hesabına Müsteşarlık yapacak." diyor. 

 Sigortacılık Kanun m. 10:  

Tasfiye, birleşme, devir, portföy devri ve iflas   

MADDE 10 - (1) Bir sigorta şirketinin kendi talebi ile tasfiye edilmesi, bir veya birkaç şirket ile 

birleşmesi veya aktif ve pasifleri ile başka bir şirkete devrolunması, sigorta portföyünü teminat ve karşılıkları ile 

birlikte kısmen veya tamamen diğer bir şirkete devretmesi Bakanın iznine tâbidir. Reasürans şirketleri hakkında 

da bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne aykırı olarak yapılan tasfiye, birleşme, devralma ve portföy 

devirleri hükümsüzdür. 

 Bakandan izin alınmazsa kanun koyucu yapılan işlemlerin hükümsüz olduğunu 

söylüyor.   

(2) Müsteşarlık, lüzumu halinde, tasfiye memurlarının değiştirilmesini talep edebilir.  

Gerekli görüldüğü takdirde müsteşarlık tasfiye memurlarının değiştirilmesini talep 

edebilir. 

 (3) Birleşme, devir ve portföy devirleri, Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on 

sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde, birer hafta arayla en az ikişer defa yayımlanmak suretiyle 

duyurulur. Sigorta sözleşmeleri devredilen portföyde yer almak kaydıyla portföyünü devreden veya bir şirkete 

devrolunan ya da birleşen şirketlerle sigorta sözleşmesi akdetmiş olan kişiler; birleşme, devir ya da portföy 

devrini öğrendikleri tarihten itibaren, devir, birleşme ya da portföy devri nedeniyle, üç ay içinde sözleşmelerini 

feshedebilir.  

(4) Sigorta şirketinin iflası halinde sigortalılar, iflas masasına üçüncü sırada iştirak eder.   

(5) Müsteşarlık, lüzumu halinde iflas masasındaki yetkililerin değiştirilmesini talep edebilir. 

Sigorta Aracıları: 

 Sigorta aracılarında tip sınırlaması vardır. Kendine özgü sigorta aracısı yaratılamaz. 

Acente ve broker ikisinden biri olacaksınız. Acente iseniz broker olamazsınız; broker iseniz 

acente olamazsınız.   

I - Tanımı   

MADDE 102- (1) Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye 

bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli 

olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek 

edinen kimseye acente denir.  

Acente bağımsız bir tacir yardımcısıdır. İki tür acente vardır: Sözleşme yapmaya 

yetkili acente ve aracı acente.   
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Sigortacılık uygulamasında bunları A tipi ve B tipi diye ayırıyoruz. Bu tamamen 

uygulamanın ifadesidir. A tipi; sözleşme yapmaya yetkili acenteyi ifade etmek üzere 

kullanılıyor. B tipi de aracı acentedir.  

Sigortacılık uygulamasından doğan bir diğer ayrıma göre acenteler umumi acente ve 

hususi acente olarak 2’ye ayrılır.  

1)Umumi Acente: Şayet siz acentelik sözleşmesinde sigorta şirketi olarak faaliyet 

gösterdiğiniz bütün branşlar bakımından acenteye yetki veriyorsanız o acente umumi acente 

olarak isimlendiriliyor.   

2)Hususi Acente: Şayet tüm branşlar için değil de sadece birkaç branş için acenteye 

yetki veriyorsanız o acente hususi acente olarak isimlendirilir. 

Nasıl acente olunur?   

-SEGEM tarafından yapılan sınav kazanılmalıdır.   

-Kanunlarda belirtilen esaslara haiz olmak.  

-Hazine Müsteşarlığından uygunluk belgesi almak.  

-TOBB bünyesinde bulunan levhalara kaydolmak.  

Acente olabilmenin şekli şartları, teknik koşulları yerine getirilmiş olabilir. Ancak 

fiilen kişinin o işi yapabilmesi için bir sigorta şirketi tarafından acente olarak atanmanız, 

yetkilendirilmeniz gerekiyor. Bu da acentelik sözleşmesi ile oluyor.   

Acentelik sözleşmesi, acente ile müvekkil -sigorta şirketi- arasında akdedilen ve 

tarafların haklarını ve borçlarını düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile ilişkinin nasıl 

yürüyeceği, hangi esasları taşıyacağı belirlenmiş olur. 

 Acentenin Hakları:  

D) Acentenin hakları   

I - Ücret   

1. Ücrete hak kazandıran işlemler   

MADDE 113- (1) Acente, acentelik ilişkisinin devamı süresince kendi çabasıyla veya aynı nitelikteki 

işlemler için kazandırdığı üçüncü kişilerle kurulan işlemler için ücret isteyebilir. Bu ücret hakkı, üçüncü fıkra 

uyarınca önceki acenteye ait olduğu hâlde ve ölçüde doğmaz.  

(2) Acenteye belli bir bölge veya müşteri çevresi bırakılmışsa, acente, acentelik ilişkisinin devamı 

süresince bu bölgedeki veya çevredeki müşterilerle kendi katkısı olmadan kurulan işlemler için de ücret 

isteyebilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi burada da uygulanır.   

(3) Acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra kurulan işlemler için acente;   

a) İşleme aracılık etmişse veya işlemin yapılmasının kendi çabasına bağlanabileceği ölçüde işlemi 

hazırlamış ve işlem de acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra uygun bir süre içinde kurulmuşsa, 

b) Birinci veya ikinci fıkraların birinci cümleleri uyarınca ücret istenebilecek bir işleme ilişkin olarak 

üçüncü kişinin icabı, acentelik ilişkisinin sona ermesinden önce acenteye veya müvekkile ulaşmışsa, ücret 

isteyebilir. Bu ücretin, hâl ve şartlara göre paylaşılması hakkaniyet gereği ise, sonraki acente de uygun bir pay 

alır.   

(4) Acente, ayrıca, müvekkilinin talimatına uygun olarak tahsil ettiği paralar için de tahsil komisyonu 

isteyebilir. 

Acentenin en önemli hakkı ücret hakkıdır. Ücrete hak kazanabilmesi için temel kural 

işin yapılmış olmasıdır. Bir diğer önemli husus portföy tazminatıdır. Portföy tazminatı, 

sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra istenebilecek bir tazminattır temelinde hakkaniyet 

yatmaktadır.   

Bir diğer husus da denkleştirme tazminatıdır.   
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II- Denkleştirme talebi   

MADDE 122– (1) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra;   

a) Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra 

da önemli menfaatler elde ediyorsa,   

b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından işletmeye kazandırılmış 

müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş 

olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını kaybediyorsa ve 

 Denkleştirme tazminatı sözleşmenin sona ermesi sebebiyle tamamlanamayan işler 

dolayısıyla komisyon ücreti isteme hakkını kaybetmesi halinde denkleştirme tazminatı olarak 

talepte bulunacağını hükme bağlıyor.   

c) Somut olayın özellik ve şartları değerlendirildiğinde, ödenmesi hakkaniyete uygun düşüyorsa,   

Bu, boşluk dolduran bir düzenlemedir ve hakime takdir imkanı veriyor.   

acente müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir.   

(2) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon veya diğer ödemelerin 

ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmişse, faaliyetin devamı sırasındaki ortalama 

esas alınır.  

(3) Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleşmeyi feshetmişse veya acentenin 

kusuru sebebiyle sözleşme müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilmişse, acente denkleştirme isteminde 

bulunamaz.  

Herkes sözleşmeye uygun olarak hareket ettiği halde sözleşme feshedilmişse yani 

sözleşmenin feshi haklı bir sebebe dayanmıyorsa denkleştirme tazminatı istenemez. Bir diğer 

ihtimalde ise acentenin kusuru sebebiyle müvekkil tarafından haklı sebeple sözleşme 

feshedilirse denkleştirme tazminatı istenemez.   

(4) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme istem hakkının sözleşme ilişkisinin 

sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir.   

Kanun koyucu acentelik sözleşmesine önceden denkleştirme tazminatından 

vazgeçildiğine dair hükümler konması durumunda bunun geçersiz olduğuna hükmediyor.   

(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykırı düşmedikçe, tek satıcılık ile benzeri diğer tekel hakkı veren sürekli 

sözleşme ilişkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanır. 

Broker: Sözleşme yapmak isteyenleri bir araya getiren kişidir, en primitif tanımı ile. 

Brokeri, tanımdan yola çıktığımızda artık tellal olarak nitelendiremeyiz. Çünkü tanımda 

'temsil ederek' diyor; bir tarafın temsilcisi olarak hareket ettiğine göre tellal olamaz. Sadece 

müsteşarlıktan ruhsat alarak bu faaliyette bulunulabilir.   

Gerçek kişi veya tüzel kişi broker olunabiliyor. Özellikleri teknik personel unvanı 

hariç acente ile aynıdır.   

Gerçek kişi broker Türkiye'de yerleşik olacak, medeni hakları kullanma ehliyetine 

sahip olacak, belirli suçlara işlememiş olacak, asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olacak. 

Belirli eğitim düzeyine sahip olacak ve mesleki deneyim süresini tamamlayacak.   

Tüzel kişi broker için, merkezleri Türkiye'de olacak. Yine anonim veya limited şirket 

olarak kurulmuş olacak. Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirecek. Brokerlik 

faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekan, teknik ve idare altyapı ile insan kaynakları 

bakımından yeterli donanıma sahip olacak.   

Brokerlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunluluktur. Buna karşılık 

acenteler bakımından bu tarz bir zorunluluktan söz edemiyoruz. 
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Sigorta Sözleşmesi 

 Sigorta sözleşmesinde sigorta ettirenin asıl edimi prim ödemedir.  

 Sigorta sözleşmeleri zarar ve meblağ sigortaları olmak üzere 2’ye ayrılır. Zarar 

sigortalarında teminat altına alınan, himaye sağlanan rizikonun gerçekleşmesi halinde oluşan 

zararın tazmin edilmesi hedeflenir. Meblağ sigortalarında zarar kavramına yer yoktur, önemli 

olan teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesidir. Riziko gerçekleştiği an zarara 

bakılmaksızın sigortacı ödeme yapmakla yükümlüdür.   

 Sigorta sözleşmesinin konusu malın kendisi değildir; o mala sahip olmak, onu 

kullanmak, onu işletmek dolayısıyla oluşan ekonomik değere ilişkindir yani menfaattir.   

Zarar sigortaları aktif sigortaları ve pasif sigortaları olarak 2’ye ayrılır. Menfaatin 

sigortaya konu edilmesi halinde bu bir zarar sigortasıdır zarar sigortalarının aktif sigortasıdır. 

Pasif sigortası sizin mal varlığınızda yeni bir pasifin oluşması ya da mevcut pasifinizin 

artmasına yol açması hadisesidir.   

Hayat sigortalarında temel olarak 2 olgu, 2 riziko vardır. Bunun biri sözleşmenin 

süresi sonunda hayatta kalmak diğeri ise ölümdür.  

Meblağ sigortalarında zarar kavramına yer yoktur. O yüzden hayat sigortalarında 

yapılan ödemeye tazminat demiyoruz.   

Sigortacının edimi himaye sağlama borcuydu. Bunu izah eden teoriler var. Size bu 

teorilerden de bahsedelim. Sigortacının edimi nedir sorusu üzerine teorik temellendirmeler 

bakımından çeşitli görüşler vardır. İki temel görüş vardır, ara görüşler vardır. Biz size bu iki 

temel görüşten bahsedelim. Bunlardan ilki para ödeme teorisi ikincisi ise tehlike taşıma 

teorisidir.   

Tehlike taşıma teorisi bize şunu söyler: Sigortacının sözleşmenin kurulmasından 

itibaren borç altına girer. Riziko gerçekleştiğinde ödeme yapabilmek için pek çok işlem yapar 

reasürans sözleşmesi vs. akdeder. Bütün bunlar sigortacının ediminin parçasıdır ve 

sözleşmenin kurulduğu andan itibaren sigortacıyı borç altına sokar.  

Sigorta sözleşmesi sürekli bir borç ilişkisi doğuruyor salt tazminat veya bedel ödemek 

değildir.  

Bunun karşısında yer alan para ödeme teorisi ise şunu söyler: Sigortacının edimi riziko 

gerçekleştiğinde ortaya çıkar, riziko gerçekleşirse bu sözleşme bir zarar sigortasıysa tazmin 

borcu doğar; meblağ sigortasıysa bedel ödeme borcu doğar. Kitabınızda benimsenen görüş 

tehlike taşıma teorisidir.   

Reasürans Sözleşmesi:  

Reasürör ile sigortacı arasındaki bir sözleşmedir. Sigortacının sigorta ettirenle 

akdettiği sigorta sözleşmesinden bağımsızdır. Reasürans sigortacının sigorta ettirene karşı 

borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.   

 3. Reasürans   

MADDE 1403- (1) Sigortacı, sigorta ettiği menfaati, dilediği şartlarla, tekrar sigorta ettirebilir.  

(2) Reasürans, sigortacının, sigorta ettirene karşı borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz; sigorta 

ettirene, tekrar sigorta yapana karşı, doğrudan dava açmak ve istemde bulunma haklarını vermez. 
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Sigortacının aydınlatma yükümlülüğü: 

 III - Tarafların borç ve yükümlülükleri   

1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri   

b) Aydınlatma yükümlülüğü   

MADDE 1423- (1) Sigortacı ve acentesi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme 

süresi de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, 

sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta 

ettirene yazılı olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından 

önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.   

(2) Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına ondört gün 

içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin 

ispatı sigortacıya aittir.   

(3) Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliğinin düzenlemelerini dikkate alarak, 

tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve içeriğini belirler. 

 Şimdi kanun maddesi üzerinden sistematik olarak adım adım ilerleyelim.  

- Sözleşme öncesi aydınlatma yükümlülüğü sigortacı ve acentesine yüklenmiştir. Bu 

yükümlülük sigorta sözleşmesi kurulmasından önce gerekli bir inceleme süresi 

tanınmak şartıyla yüklenmiştir. Poliçe geçerlilik şartı değil ispat aracıdır, ancak her 

zaman düzenlenir.   

- Bu inceleme süresi tanınarak sigorta ettiren, kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin 

tüm bilgiler, sigorta ettirenin hakları, sigorta ettirenin özel olarak dikkat etmesi 

gereken hükümler ve gelişmelere bağlı bildirim yükümlülükleri hususunda 

aydınlatılmış olur.   

- Bilgilendirmenin yazılı yapılması kuraldır. 

- Poliçeden bağımsız olarak sözleşmenin devam ettiği süre boyunca sigorta ilişkisi 

bakımından önemli sayılabilecek olayları ve ilişkileri sigortalıya yazılı olarak açıklar.   

- Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesine bağlı yaptırım sadece sözleşme 

öncesi aydınlatma yükümlülüğü bakımından uygulanabilecek bir yaptırımdır, 

sözleşmenin devamı sırasındaki bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinde 

uygulanmıyor.   

Sigorta ettiren 14 gün içinde sözleşme yapılmasına itiraz edebiliyor. 14 gün içinde 

itiraz edilmezse sözleşme poliçede yazılı şartlarla kurulmuş sayılır. Aydınlatma açıklamasının 

verildiğinin ispatı sigortacıdadır.   

Sigorta sözleşmesinin kurulması:  

Sigorta sözleşmesi emredici normlara, kamu düzenine, kişilik haklarına vd. aykırı 

olamaz. 

 4. Geçerli olmayan sigorta   

MADDE 1404- (1) Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden doğabilecek bir zararını teminat altına almak amacıyla sigorta 

yapılamaz. 

Sözleşmenin kurulması sırasında susma: 

 1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma   

MADDE 1405- (1) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için 

verdiği teklifname, teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş 

sayılır.   

(2) Teklifnamenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin yapılmasından sonra prim olarak 

kabul edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler, sözleşme yapılmadığı takdirde, kesinti yapılmadan, faiziyle 

birlikte geri verilir.   
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(3) 1483 üncü madde hükmü saklıdır.  

Sigortacı eğer teklifnameyi reddedecekse bunu 30 gün içinde yapmak zorundadır. 

Bildirmediği takdirde kanun koyucu bu susmanın kabul olduğu sonucunu düzenlemiş. Bu 

hüküm tekrar ifade ediyorum, birden ortaya çıkmış değil belirttiğimiz üzere hayat sigortaları 

için zaten vardı 1405. madde ile diğer sigorta türlerine teşmil edilmiş oldu. 

Sigorta Poliçesi 

Sigorta poliçesi sigorta sözleşmesinin kurulduğunu ispatlayan bir belgedir. Sigorta 

poliçesi kıymetli bir evraktır. Tarafların hak ve borçlarını düzenliyor.   

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü   

aa) Genel olarak   

MADDE 1424- (1) Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, 

sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmidört saat, diğer hâllerde onbeş gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir 

poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan 

sorumludur.   

(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe verilmesini 

sigortacıdan isteyebilir.   

(3) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabidir. 

 Sözleşmenin sigortacı veya acentesi tarafından akdedilmesi halinde sözleşme 

kurulmasından itibaren 24 saatlik bir süre öngörülmüştür. Diğer hallerde ise (broker 

vasıtasıyla veya B tipi acentelerle akdedilen haller) 15 günlük bir süre öngörülmüştür.   

Türk Ticaret Kanunu’nun sistemine göre sigorta sözleşmesinin kurulması hususunda 

taraflar arasında bir müzakere süreci geçecek o süreçte taraflara yüklenmiş bazı 

yükümlülükler var. Sigortacıya yüklenmiş aydınlatma yükümlülüğünden bahsetmiştik. Sigorta 

ettirene de yüklenmiş ihbar yükümlülüğü var. Taraflar bunları yerine getirecek rızalar 

uyuşacak ve sözleşme kurulacak. TTK sisteminde diğer aşama başlıyor; poliçe düzenleyip 

verme mükellefiyeti başlıyor. Poliçenin düzenlenip verilmesinin doğurduğu hukuki sonuç; 

primin muaccel hale gelmesidir. Sigorta ettiren ilk primi ödediğinde de sigortacının himaye 

sağlama borcu başlıyor. Dolayısıyla adınız gibi bilmeniz gereken kaide şudur: Sigortacının 

riziko gerçekleştiğinde ödeme yapma mükellefiyeti ilk primin ödenmesine bağlıdır.   

Sigorta poliçesi tarafların haklarına, temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa özel 

şartları içerir.   

Taraflar belli hususlarda anlaşmış ama sigortacının düzenlediği poliçede anlaşılan 

hususlar farklıysa sigorta ettiren sigortalı veya lehtar aleyhineyse poliçede yer alan hükümler 

geçersiz sayılır. 

Poliçenin içeriğinde neler olduğunu hususunu da 1425. Madde düzenliyor; 

 bb) İçerik 

MADDE 1425– (1) Sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa 

özel şartları içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir. 

(2) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriği teklifnameden veya kararlaştırılan hükümlerden 

farklıysa, anılan belgelerde yer alıp teklifnameden değişik olan ve sigorta ettirenin, sigortalının ve lehtarın 

aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler geçersizdir. 

(3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel şartlarda sigorta ettirenin, sigortalının veya 

lehtarın lehine olan bir değişiklik hemen ve doğrudan uygulanır. Ancak, bu değişiklik ek prim alınmasını 

gerektiriyorsa, sigortacı değişiklikten itibaren sekiz gün içinde prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının sekiz 

gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme eski genel şartlarla devam eder. 

 




