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SEMİNERİN TAKDİMİ

Ticaret Kanunları, bir toplumdaki ekonomik faaliyetlerin uygulamasını
sağlayan temel çerçeve düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, yapıldıkları za-
man diliminde, hatta biraz da gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde tutularak, di-
ğer ülke ve toplumların uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanır.
Toplumun tümünü kapsayan bu yasal düzenlemelerin oluşumunda bilim
dünyası, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partiler, ya-
sa yapım sürecine katkıda bulunan başlıca kuruluşlardır.

Yasal düzenlemeler ne kadar yerinde ve kapsamlı olursa olsun, hızlı top-
lumsal değişim ve ekonomik gelişmeler sonucunda zorunlu olarak güncelli-
ğini kaybederler. Türk Ticaret Kanunu da bu kaderi yaşayan düzenlemeler-
den biri olmuş, zamanla yapılan tedaviler de yeterli sonuç vermemiştir.

1957 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, tam yarım asır süredir
Türk toplumu ve ekonomisinin, yasal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.
Esasen uzun süredir, dünyada, Türk toplum ve ekonomik hayatında meyda-
na gelen kapsamlı ve derin paradigma değişimi, Türk Ticaret Kanununun da
değişmesi gereğini çoktan zaruri duruma getirmiştir.İşin zorluğu ve kapsa-
mı reform ihtiyacını geriye atan faktörler olsa da, siyasal ve ekonomik ha-
yattaki bazı sarsıntılar, konu üzerinde belki de daha etkili olmuş olabilir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu taslağını hazırlayan bilim insanlarımızın
önemli bir kısmı bu seminerde katılımcıdırlar.Katılımları için değerli bilim
adamlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu seminerde, yasanın kapsadığı alan olan ekonomik faaliyetler ve in-
san-insan, insan-işletme, insan-işletme ve kamu arasındaki ilişkilerin yeni-
den düzenlenmesi, Vakfımızı bu alanda bir bilimsel seminer düzenleme hu-
susunda adım atmaya zorlayan temel unsur olmuştur. Zira, şirket yapıların-
dan, muhasebe ve denetim alanına, İnternet alanından Avrupa Birliği uygu-
lamalarına kadar birçok alanda gerçekleşecek olan değişmeler, toplumsal
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ekonomik hayatı önemli ölçüde etkileyecektir. Bu muhtemel değişmelerden,
Türk toplumu ve iş dünyasını haberdar etmek, bilgi ve fikir sahibi olmasını
sağlamak temel amacımızdır.

Bu seminere sponsor olarak katkı veren Türk Telekom A.Ş.’ye ve şirketin
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Metin ERÇAN’a teşekkür ederiz.

Seminere tebliğci, oturum başkanı, panelist olarak katılan tüm değerli
katılımcılara, ayrıca Ankara’daki yoğun çalışmalarından vakit ayırıp bir açış
konuşması yapmayıkabul etmiş olan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri
KASIRGA’ya teşekkürlerimizi sunarız.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
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AÇIŞ OTURUMU

- İ.A.V. Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA’nın
Konuşması

- Türk Telekom A.Ş. Hukuk Hukuk İşleri
Mehmet KÖMÜRCÜ’nün Konuşması

- Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri KASIRGA’nın Konuşması
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İ.A.V. BAŞKAN VEKİLİ
PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN

AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın Müsteşar,
Değerli Konuşmacılar,
Saygıdeğer Dâvetliler,
Seçkin Medya Mensupları,
İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın, Türk Telekom ile ortaklaşa düzenlemiş ol-

duğu seminerimize hoş geldiniz. Varlığınızla değer kattınız. Teşekkür eder;
hepinizi saygı ile selâmlarım.

İktisadî Araştırmalar Vakfı, genel konular yanında, Türkiye’nin ekonomik,
sosyal ve malî sorunlarını araştırmak ve bunlara çözüm yolları bulmak ama-
cıyla, 1962 yılında kurulmuştur.

45. çalışma yılını idrak eden Vakfımız, bilim adamları ve uzmanların ka-
tıldığı, milletlerarası ve millî seminerler, açık oturumlar, konferanslar ve ba-
sın toplantıları düzenleyerek çalışmalarını sürdürmekte ve çeşitli yayınlarla
bunları kamuoyuna sunmaktadır.

Vakfımızın yurtiçinde, İstanbul, Ankara ve Adana gibi büyük merkezler
dışında, Edirne’den Iğdır’a, İzmir’den Artvin’e, Bursa’dan Ardahan’a, Si-
nop’tan Antakya’ya kadar Türkiye’nin hemen her yanında gerçekleştirilmiş
olan seminerlerin sayısı, bugünkü bu seminer ve Rize’de gerçekleştirilmiş
olan Milletlerarası çay semineri dahil 185’ dir.

İAV’ın, yurtdışında, Paris, Bakü, Bükreş, Sofya, Hartum ve Makedon-
ya’da gerçekleştirdiği seminer (konferanslar) ile, üçü Girne, biri de Lefko-
şa’da yapılan 4 seminerle birlikte, toplam sayı 195’e ulaşmaktadır.

Vakfımız, düzenlediği seminerlerin, açış konuşmalarını , tebliğlerini ve
tartışma metinlerini bir kitap halinde yayınlamaktadır. Bu kitaplar Vakfımız-
dan temin edilebilir.
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Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı, Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin ya-
sal alt yapısını oluşturan, hâlen mevcut Türk Ticaret Kanunu’nu değiştire-
cek olan, yapısal reform niteliğinde bir yasal düzenleme olarak ortaya konu-
labilir.

Bilindiği üzere, değişecek olan kanun, 1957 yılından beri yarım asırdır
uygulamada bulunmaktadır. Hazırlandığı dönemin çağdaş hukuk yaklaşım-
larını içeren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), değişen ve gelişen Tür-
kiye ve dünya ekonomisi çerçevesinde yenilenmeliydi. Çünkü, hazırlandığı
yıllarda çağdaş dünya hukuk sisteminden yararlanılarak meydana getirilen
yasa, Alman ve İsviçre Hukuk sistemlerinin zamanla uğradığı değişimleri iz-
lememiştir. TTK’da zorunlu birkaç konu dışında, hemen hiç değişiklik yapı-
lamamıştır.

Uygulamadaki TTK, artık Türkiye ekonomisini düzenleyen Türk Hukuk
sistemindeki, hukukî sorunlara yeterli çözüm üretememektedir. Diğer taraf-
tan, toplumun her alanında Avrupa Birliği Mevzuatına yakınsama çalışma-
larının yapıldığı günümüzde, mevcut TTK’nın da AB Ticaret Hukuku norm-
larına uyarlanması kaçınılmaz olmuştur.

Hazırlandığı yıllarda Alman Hukuk sisteminden önemli derecede yarar-
lanılan 6762 sayılı TTK, sonraki dönemde, Alman Hukuk sisteminde yapı-
lan değişiklikleri izlememiştir. Halbuki, Alman Hukuk sistemi, sık sık yapılan
değişiklerle, Ticaret Hukuku alt sistemini sürekli yenilemiş ve güncellemiş-
tir. Aynı şekilde İsviçre Hukuk sisteminde, 1991 yılında Borçlar Kanununda
gerçekleştirilen köklü değişikliklerle, yeni bir Ticaret Hukuku alt sistemi mey-
dana getirilmiştir. Sistem, 1990’lı yılların sonlarından itibaren, yeni değişim-
leri de kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmek üzere, bilim ve iş dünya-
sının görüşlerine arzedilmiştir.

Türkiye’de Ticaret Hukuku alt sisteminde gerçekleştirilmesi gereken ve
orijin ülke hukuk sistemlerinde, özellikle 1968 yılından sonra yapılmış bulu-
nan yeni Ticaret Hukuku düzenlemeleri, maalesef içselleştirilememiştir.

Dahası, yeni ihtiyaçları karşılamak üzere, uygulamada, içinden çıkılama-
yacak yorum, içtihat ve çözümlere yol açılmıştır.

Bütün bu çarpık yapılanma ve uygulamalar 1999 yılında kurulan ve 2005
yılı başında TBMM Adalet Komisyonuna teslim edilen yeni TTK taslağında
getirilen; çağdaş, kapsamlı düzenlemelerle sona erecektir. Komisyonda Ti-
cari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz ve Si-
gorta Hukuku ile Taşıma Hukuku alt komisyonları kurularak; bilim dünyası,
adalet/yargı dünyası ve Ticaret Hukuku ile ilgili diğer idarî birimlerin katılım-
ları ile belirli bir çalışma metni oluşturulmuştur. 2005 yılında Adalet Bakan-
lığınca yayınlanarak değerlendirmeye açılan TTK taslağına, bilim, iş ve
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adalet dünyasından yeni katkılar ve eleştiriler getirilmiştir. Halen TBMM
Adalet Komisyonunda bulunan Taslağın, önümüzdeki günlerde, Meclis gün-
demine taşınması beklenmektedir.

Böylece, Türkiye ekonomisi ve ticaret hayatında yeni, çağdaş bir yasal
düzenleme dönemi başlayacak, toplumun tüm kesimleri bundan derinleme-
sine etkilenecektir.

Seminerimizin amacı, hem kamuoyunu bilgilendirmek, hem de taslağa
hâlâ getirilebilecek eleştiri ve katkılara zemin hazırlamaktır.

Vakfımızın bu sene yaptığı bilimsel seminerlerin sonuncusunun, ilgili ta-
raflara yararlı olmasını dileriz.

Seminerimize sponsor olarak destek veren Türk Telekom A.Ş ve Onun
İcra Kurulu Üyesi Sayın Doç. Dr. Metin ERCAN’a özellikle teşekkür ederiz.

Seminerimize, tebliğ sunarak, panelde başkan ve konuşmacı olarak ka-
tılan görevli arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim.

Güneş Sigorta A.Ş ve Genel Müdürü Sayın M. İlker AYCI, seminerimize
salonlarını tahsis ederek ve ikramlarda bulunarak özel bir teşekkürü hak et-
miştir.

Seminerimize, yoğun çalışma temposu içinde zaman ayırarak, açış otu-
rumunda yaptığı konuşmaları ile değerli katkılarda bulunan Adalet Bakanlı-
ğı Müsteşarı Sayın Fahri KASIRGA’ya şükranlarımızı sunarız.
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TÜRK TELEKOM A.Ş. HUKUK MÜŞAVİRİ
MEHMET KÖMÜRCÜ’NÜN KONUŞMASI

Sayın Müsteşarım, değerli konuşmacılar ve katılımcılar. Seminerde, söz
alarak, kıymetli görüşlerini bizlerle paylaşacak konuşmacılar ve şahsım adı-
na hoş geldiniz diyerek, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. İktisadi
Araştırmalar Vakfı'na da bu tür yararlı çalışmalardan dolayı şahsım adına
huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Alman ve İsviçre hukukundan esinlenerek kaleme alınan ve 1 Ocak
1957 tarihinden beri yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunumuz, hocamızın da
belirttiği üzere o dönemin ihtiyaçlarını oldukça iyi bir şekilde karşılayan, ül-
kemizin ticari sınai ve hizmet ilişkilerini düzenleyen, başka bir deyişle Türk
ticaret hukukunun gelişmesine dayanak teşkil eden bir düzenlemedir. Bildi-
ğiniz üzere kanunlar kaleme alınıp yürürlüğe girdikleri zamanın sosyal ve
ekonomik ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Ancak bir kanun ne kadar mükem-
mel yapılırsa yapılsın, zamanla gelişen ve değişen sosyal ihtiyaçların geri-
sinde kalmaktadır. Yine hocamızın belirttiği üzere, gerçekten de Avrupa bir-
liği süreci, dünya ticaret örgütünün kurulması, bilişim ve iletişim sektöründe
meydana gelen gelişmeler ile bölgesel ve küresel diğer gelişmeler birçok
alanda olduğu gibi, ticaret kanunumuzun da yeniden düzenlenmesini kaçı-
nılmaz bir hale getirmiştir. Sadece Türkiye değil, tüm dünya ülkeleri bu ge-
lişmeler karşısında ticaret hukuku alanında reform yapma ihtiyacını hisset-
mişlerdir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, Alman kanunlarında sık sık değişik-
likler yapılarak ticaret hukuku yenilenmiş, İsviçre hukukunda ise 1991 yılın-
da yapılan kanunla yepyeni bir ticaret kanunu benimsenmiştir. Türkiye'de
ise, son 50 yıllık süre içinde gelişen ihtiyaçlar karşısında Türk Ticaret Kanu-
nunda zaman zaman yeni düzenlemeler yapılmıştır. Fakat bu düzenlemeler
reform niteliğinde olamamıştır. Türkiye'de Avrupa birliğine giriş konusunun
gündeme gelmesi, tam üyelik müzakerelerinin başlaması ile birlikte, başta
temel kanunlar olmak üzere tüm mevzuatımızın Avrupa Birliği müktesebatı
ile uyumlu hale getirilmesi ülkemiz bakımından bir zorunluluk halini almıştır.
Dünyadaki bu gelişmeler ve ülkemizin sosyal hayatındaki her gün meydana
gelen değişmeler ve artan ihtiyaçlar, biran önce yeni bir ticaret kanunu ha-
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zırlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Türk Ticaret Kanununun taslağında
başta Avrupa Birliği mevzuatına ve yeni dünya ekonomik düzeninin gerek-
lerine uyum sağlanarak, ulusal ticaret ve sanayinin gelişimine katkı sağla-
manın hedeflendiği görülmektedir. Yeni bir Türk Ticaret Kanunu yapılmasın-
da tüketicinin korunması, halk pay sahipliğinin ve demokrasinin gelişmesi,
elektronik ortamda hukuki işlem kurmanın yaygınlık kazanması, çevre ve
deniz kirliliğinin taşıyıcının sorumluluğunu etkilemesi ve bir tüketici olarak
sigortalının özel olarak korunması gibi pek çok özel sebeplerde yer almak-
tadır.

Söz konusu taslakta, ekonomi ve finans çevreleri başta olmak üzere pek
çok kesimi ilgilendirecek yenilikler yer almaktadır. Bunlardan, şirketimiz
Türk Telekom açısından önem arz ettiğini düşündüğümüz birkaç tanesine
izninizle değinmek istiyorum. Taslakta elektronik ortam üzerinde işlem ya-
pılmasına imkan veren son derece modern, çağın ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek nitelikte teknolojik gelişmelere uygun hükümlere yer verilmiştir. Bu
uygulamaların, haberleşme altyapısını şirketimiz Türk Telekom'un sunaca-
ğı e-devlet projesi ile uyumlandırılması ve entegrasyonunun büyük önem
taşıdığını belirtmek istiyorum. 

Getirilen yeniliklerden bir diğeri de, şirketler üzerindeki denetimin uluslar
arası düzeyde bir standarda bağlanmasına ilişkindir. Böylece, murakıplık
sistemi yerine bütün sermaye şirketleri için bağımsız denetleme yapılması
öngörülmektedir. Taslakta şirketlerin faaliyet alanlarının genişletilmesine,
anonim şirketlerin kuruluşuna, yapısına, işleyişine, organlarına, pay sahip-
lerinin konumuna ve şirketin sermayesine yönelik bir takım yenilikler ve sı-
nırlamalar getirilmekle birlikte, yabancı sermayeye ilişkin düzenlemelerde
yer almaktadır. Bu düzenlemeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen tek
ortaklı anonim şirketin hayatımıza girmesine imkan verecektir. Ve birden
fazla ortak tarafından kurulan anonim ortaklıklarda, payların tek bir elde top-
lanmasına imkan verilmiş olunacaktır. Aslında bu konuda Türk Telekom bel-
ki bir öncü niteliğindedir. Çünkü, 1994 yılında PTT ve Türk Telekom'un ay-
rıştırılmasında Türk Telekom 4000 sayılı özel bir kanunla tek hissedarlı bir
anonim şirket olarak kurulmuştur. Bu kuruluş işlemi de böylece yaygınlaş-
mış olacaktır yeni taslağın yürürlüğe girmesiyle. 

Ayrıca taslağa göre, anonim şirketlerde genel kurullara, yönetim kurulla-
rına online olarak katılmanın, öneri sunmanın, müzakere yapmanın ve oy
vermenin yolu açılmaktadır. Online toplantıda alınan kararlar geçerli kabul
edilirken, kararlar güvenli elektronik imza ve daha sonra atılacak fiziki imza
ile kayıt altına alınabilecektir. Online genel kurullar halk payı sahiplerinin de,
genel kurullara katılabilmesini kolaylaştıracak ve daha şeffaf şekilde yöne-
tilmelerine hizmet edecektir. 
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Tasarının kanunlaşması ile, yabancı ortaklı bir şirket olan Türk Tele-
kom'un genel kurul ve yönetim kurullarına, yabancı ortakların fiziki olarak
katılımında yaşanan sorunların önüne geçileceği gibi, Türk Telekom'un pi-
yasaya yeni sunmuş olduğu video konferans ve konferans-call hizmetlerini
de yeni kullanım alanları oluşacaktır. Kamuoyunun şirketlerle ilgili her an
ulaşamadığı bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesine yönelik düzenlemelerde yer
almaktadır. Bu anlamda taslak ile her sermaye şirketine, Internet sitesi kur-
ma zorunluluğu getirilmektedir. Şirketler siteye, şirketle ilgili bilgileri, belge-
leri, raporları, tablo ve çağrıları yerleştirebilecek, bu web sitesine koymuş ol-
duğu bilgilerden ve onların doğruluğundan dolayı da sorumlu olacaktır. 

Söz konusu taslakla getirilen yenilikler, şirketlerin kendi bünyelerinde
önemli ölçüde değişiklik yapmalarını gerektirecektir. Bu değişiklikler, şirket-
lerin nitelikli personel arayışına girmesine ve mevcut personeli de yeniden
eğitime tabi tutmasına yol açacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye'de
şirketlerin çalışmalarının da daha etkin ve şeffaf hale gelmesi, tüketiciyi al-
datmaya yönelik faaliyetlerin önlenmesi, haksız rekabet cezalarının ağırlaş-
tırılması öngörülmektedir. Yeni Ticaret Kanununun yaratacağı etkinlik ve
şeffaflığın, yabancı şirketlere Türk kobileri ile iş yapma konusunda daha gü-
venli bir ortam sağlayacağı ve Türkiye'de güvenli partner bulmalarını kolay-
laştıracağı düşünülmektedir. Bu yeniliklerin, Türkiye'nin yabancı sermayeyi
çekebilmesi için gerekli olan çağdaş hukuk normlarının mevcut olduğu şef-
faf ve dürüst yatırım ortamına imkan sağlayacağını umuyoruz. 

Ayrıca, mevcut yatırımcılarında, uluslar arası piyasada daha şeffaf bir
rekabet ortamı içinde olmalarını sağlayacağını ve oluşabilecek her türlü
haksız rekabeti de önleyeceğini umut ediyoruz. Zira, yeni Türk Ticaret Ka-
nunu taslağının getireceği yenilikler, hukuk başkanlığı görevini yapmakta ol-
duğum Türk Telekom A.Ş.'ni statüsü itibariyle yakından ilgilendirmektedir. 

Biz Türk Telekom olarak, söz konusu taslağın kanunlaşarak biran evvel
hukuk hayatına kazandırılmasının gerektiği inancındayız. Bu seminerin,
Türk Ticaret Kanunu taslağının tam olarak hangi yenilikleri getirdiği, hangi
amaçlarla ve hedeflerle hazırlandığı konularında dinleyici olarak katılan siz
değerli konukları aydınlatacağı ve kanunlaşma sürecinde hepimize ışık tu-
tacağı kanaatindeyim. Katılımlarınız için teşekkür eder, saygılarımı suna-
rım.
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ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
FAHRİ KASIRGA’NIN KONUŞMASI

Değerli konuklar, basının kıymetli mensupları, bende bu seçkin toplulu-
ğu bir araya getirerek Türk Ticaret Kanunu gibi toplumumuz, ülkemiz için
son derece önemli olan kanunu tartışma imkanı veren, bu semineri düzen-
leyen İktisadi Araştırmalar Vakfı'nın değerli yönetimine ve emeği geçen her-
kese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum ve sizlere de hoş gel-
diniz demek istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi Osmanlı döneminde diğer bütün alanlarda olduğu
gibi, ticaret alanında da büyük ölçüde İslam hukuku uygulanmaktaydı. Bu
süreç 1850 yılına kadar sürmüştür. 1850 yılında Fransız hukukundan etki-
lenerek, Fransa Ticaret Kanunu örnek alınarak, Kanunname-i Ticaret adı al-
tında ilk yazılı ticaret kanunu yürürlüğe konulmuştur. Daha sonra, Fransa Ti-
caret Kanunu esas olmak üzere, diğer denizci milletlerin yasalarından da is-
tifade edilmek suretiyle, Kanunname-i Ticaret-i Bahriye hazırlanmıştır. Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin bu alandaki ilk kanunu olan 29 Mayıs 1926 tarihli Tica-
ret Kanunu kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1926
yılında İsviçre Medeni Kanunu ve borçlar kanunu iktibas edildiği zaman, ay-
nı zamanda yürürlüğe girmek üzere ve biraz aceleyle hazırlanan bu kanun
genel hükümleri 1882 tarihli İtalyan Ticaret Kanunundan, ortaklıklarla ilgili
hükümleri Alman ve Fransız kanunlarından alınarak, karma bir sisteme da-
yanarak düzenlenmiştir. Kanunname-i Ticaret-i Bahriye'nin yerini Alman hu-
kukundan esinlenerek hazırlanan 13 Mayıs 1929 tarihli Deniz Ticaret Kanu-
nu almıştır. İkinci dünya savaşının bitiminden sonra, diğer değerli konuşma-
cılarında ifade ettiği gibi, Alman hukukçu profesör Ernest E. Hirsch'e yeni bir
Türk Ticaret Kanunu hazırlama görevi verilmiş, taslağı profesör Hirsch tara-
fından hazırlanan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Ocak 1957 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Hazırlandığı dönemde ve kabul edildiği dönemin öğreti-
leri, kuram ve yaklaşımlarını iyi bir şekilde yansıtan, sorunlara çağdaş, gü-
venilir ve işleyebilir çözümler getiren, bu alanda Türkiye'nin ihtiyaçlarını bü-
yük ölçüde karşılayan, menfaatler dengesini hak ve adalete uygun bir tarz-
da kuran, modern hukuk yöntemlerini ve kanun tekniklerinin başarıyla kul-
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lanıldığı bir kanun olan 6762 sayılı kanun ticaret, endüstri ve hizmet sektö-
rünü kendisine özgü hukuki ilişkilerini iyi bir şekilde düzenlemiş, hem Türk
Ticaret Hukukunun doğru bir şekilde gelişmesinde etkili bir rol oynamış,
hem de ülkenin ekonomik kalkınmasına gerekli kanun desteği sağlamıştır. 

Değerli konuklar, 6762 sayılı kanunun uygulandığı 20. asrın ikinci yarı-
sında bir ticaret kanunu için önemli, hatta sıra dışı olaylar cereyan etmiştir.
Bu olaylar kalıcı, sonuç doğuran önemli olaylardır. Bunların başında, Avru-
pa ekonomik topluluğu, Avrupa topluluğu, Avrupa Birliğinin kurulup, küresel,
ekonomik, ticari ve siyasi güç haline gelmesi. Avrupa ekonomik alanı NAF-
TA gibi dünya ticaretinde yeri ve etkisi olan ekonomik bölgesel birliklerin ça-
lışmaya başlamaları. Söz konusu örgütlerin maddi hukuk kurallarını koyma-
ları ve uluslar üstü hukuk rejimleri yaratmaları. 1960'ların ortalarından itiba-
ren serbest Pazar ve rekabet ekonomisinin tüm ülkelerde yaygınlık kazan-
ması. Bu kavramların Avrupa Birliği içinde ortak değerler olarak kabul edil-
mesi. Şirketler topluluklarının artması, elektronik işlemlerin ve ticaretin hem
ticareti hem de şirketler hukukunda yönetim kuruluyla genel kurula daveti-
ye, katılmayı, oy vermeyi, bilgi almayı ve vermeyi kökten etkilemesi. Çevre
kirliliği başta olmak üzere, teknolojinin yol açtığı tahribatın sorumluluk huku-
kunu etkilemesi. Bu sebeple, özellikle deniz taşımacılığında taşıyıcının so-
rumluluğunu yeniden şekillendirmesi ve tanımlaması. Emredici kurallarla
korunması gereken kişiler arasına tüketicinin, sigortalının, elektronik ortam-
da işlem yapanın ve genel işlem şartlarının muhataplarının katılması. Ulus-
lar arası konvansiyonların ticaret kanunlarının konusunu oluşturan birçok
alanı ayrıntılı bir tarzda düzenlemeleri. İki taraflı dış ticaretin çok taraflı ulus-
lar arası ticarete dönüşmesi. Küreselleşme anlayışının yapılaşması ve dün-
ya ticaret örgütünün faaliyete geçmesi gibi başlıcalarını, satırbaşları ile say-
dığımız bu gelişmeler, örgütlenmeler ve oluşumlar kuramlarını, öğretilerini
ve düzenlerini birlikte getirmiştir. Kanunlar özellikle Avrupa birliği üyesi ülke-
lerin kanunları bu hızlı akışın arkasında adeta sürüklenmiş, sürekli değişti-
rilmiştir. Son elli yıl hem yeni konuların kanunlaştırıldığı, hem de temel ka-
nunların daha önce görülmemiş sıklıkla değiştirildiği bir dönem olmuştur.

Değerli konuklar, 1957 yılında yürürlüğe giren ve elli yıla yakın bir süre
uygulanan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Türk Hukukuna ve Türk ti-
caret hayatına büyük hizmetlerde bulunduğu muhakkaktır. Ancak bu yasa,
geçen elli yıl içersinde gelişmelere paralel olarak ve bunlara karşılık verebi-
lecek şekilde değişikliğe uğramamıştır, bu değişiklikler ne yazık ki yapıla-
mamıştır. Dünyada ve ülkemizde ekonomik ve ticari hayatta meydana ge-
len gelişim ve değişimlere paralel olarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun-
da değişiklikler yapmak ve yeni bir Türk Ticaret Kanunu tasarısı hazırlamak
üzere, 8.12.1999 tarihli Bakanlığımız onayı ile üniversite öğretim üyeleri ve
Yargıtay üyeleri ile Barolar Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Noter-
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ler Birliği, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Hazi-
ne Müsteşarlığı, Türkiye Odalar Birliği ve Bakanlığımız temsilcilerinden olu-
şan bir bilim komisyonu kurulmuştur. İlk toplantısını 10.02.2000 tarihinde
yapan komisyon, o tarihte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hu-
kuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp'i komisyon başkanlığı-
na, Yargıtay 19 Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Coşkun Koçak'ı da komisyon
2. Başkanlığına seçmiştir. Komisyon ilk toplantısında, Türk Ticaret Kanunu-
nun altı kitaptan meydana gelmesini kararlaştırmış, her kitap için bir alt ko-
misyon kurmuş ve ticari işletme alt komisyonu başkanlığına Prof. Dr. Necip
Ortan'ı, ticari şirketler alt komisyonu başkanlığına Prof. Ünal Tekinalp'i, kıy-
metli evrak alt komisyon başkanlığına Prof. Dr. Hamdi Yasaman'ı, taşıma iş-
leri alt komisyonu ile sigorta hukuku alt komisyonu başkanlığına Prof. Dr.
Hüseyin Ülgen ve Deniz Ticareti alt komisyonu başkanlığına Prof. Dr. Tur-
gut Kalpsüz getirilmişlerdir. Komisyon beş yıllık yoğun bir çalışma programı
içersinde alt komisyonların yapmış oldukları toplantılar hariç, toplam 671
toplantı yapmış ve bu toplantıların her biri en az dört saat sürmüştür. Bu 671
komisyon toplantısı sonunda oluşturulan tasarı, 1535 madde ve iki geçici
maddeden oluşturularak tamamlanmıştır. Tasarı 24.02.2005 tarihinde basın
toplantısı düzenlenerek ve aynı gün elektronik ortamda Bakanlığımız web
sayfasına konularak basının ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş, ayrıca ay-
nı tarihte tüm Bakanlıklar, yüksek yargı organları ve daireleri, üniversiteler,
ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile meslek odalarına görüşlerini sunabilmeleri
için gönderilmiş, ilgililerin görüş öneri ve eleştirilerini yönetebilmelerine im-
kan sağlanmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden yazılı görüş ve önerilerin her biri komisyon ta-
rafından ayrı ayrı değerlendirilmiş, uygulamada tasarının hazırlanış süre-
cinde belki de bir ilk olarak görüş gönderen kurum ve kuruluşlar ile sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileri tek tek davet edilerek, toplantılar yapılmış, tem-
silcileri ile görüşülmüş ve bazı değişiklikler bu örgütlerle birlikte gerçekleşti-
rilmiştir. Böylece, tasarının hazırlanmasında çoğulcu ve demokratik hazırlık
sürecine büyük bir önem verilmiştir. 

Tasarı ayrıca elliye yakın toplantı ve konferansla tartışılmıştır. Tasarıya
yönelik diğer yazılı görüşler komisyon huzurunda müzakere edilerek, genel
anlamda mutabakat sağlanmıştır. Arz ettiğim gibi 1535 madde ve 2 geçici
maddeden oluşan yeni tasarı, 22.6.2005 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafın-
dan parlamentoya intikal ettirilmek üzere Başbakanlığa sunulmuş, Başba-
kanlıkta bir süre incelendikten sonra 9.11.2005 tarihinde T.B.M.M. Başkan-
lığına gönderilmiştir. Adalet komisyonu tasarıyı yeniden üniversitelere, oda-
lara, kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Barolar Birliğine göndermiş, ge-
len görüşleri değerlendirmek suretiyle görüşmelerini tamamlamış ve
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18.4.2007 tarihinde genel kurula sunulmak üzere raporunu yazmıştır. An-
cak seçim sürecinin başlaması nedeniyle hepimizin bildiği gibi tasarı
T.B.M.M'nde görüşülerek yasalaşma şansı bulamamıştır. Yeni yasama dö-
neminde hepimizin bildiği gibi halen T.B.M.M. adalet komisyonu gündemin-
de olan tasarı ve raporu T.B.M.M. Adalet komisyonu tarafından meclis iç tü-
züğünün 77. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda ayrıntılarıyla gö-
rüşülmeksizin benimsenmesi ve genel kurul gündeminde yer bulmasını
beklemekteyiz, ümit etmekteyiz. Biran öncede kanunlaşmasını temenni et-
mekteyiz. 

Bu 77. maddede yapılan değişiklik Türk Ticaret Kanunu tasarısı bakı-
mından çok büyük bir şans olmuştur. Eğer öyle olmasaydı böyle temel ya-
saların T.B.M.M.'nde görüşülüp yasalaşma şansları hiç yoktur. Ne yazık ki,
Türkiye'deki parlamenter yapı buna imkan vermiyor. Ancak temel yasa ola-
rak komisyonda görüşüldüğü için, çok fazla engelleme söz konusu olmadı-
ğı için, bu komisyonda geçen dönemde görüşülmesi tamamlanmıştı. Tekrar
komisyonda görüşülmeye çalışılsaydı, eğer böyle bir zorunluluk olsaydı sa-
nıyorum bu yasanın akıbeti büyük bir risk altına girmiş olacaktı. 

Şimdi bu tasarının hazırlanmasında altı ana hedef gözetilmiştir. Bu he-
deflerden birincisi, uluslar arası piyasaların önemli bir parçası olmak hede-
fidir. Tasarıda Türkiye'yi uluslar arası ticaret, endüstri, hizmet ve bilişim top-
lumlarının bir parçası yapmak için kanuni mekanizmalara ve hükümlere bu
amaçla yer verilmiştir. 

İkinci hedef, bilgi toplumu hizmetleri, tasarıya bilgi toplumu hizmetlerine
ilişkin hükümler konmuştur. Bu çerçevede her sermaye şirketinin bir Inter-
net sitesi oluşturması hükmü getirilmiş, tam şeffaflığın ve bu yolla tam de-
netimin sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca hukuki sonuç doğuran yönlendi-
rilmiş e-mesajlara, e-ticarete, e-işlemlere yer verilerek elektronik ortamda
yapılacak işlemler düzenlenmiş ve online yönetim kurulu, online ortaklar ku-
rulu, online genel kurul, online iştirak, online öneri, online oy gibi düzenle-
melerle yeni sistem ve hükümler getirilmiştir. 

Üçüncü hedef, uluslar arası rekabet piyasalarına açılmak. Türk işletme-
lerini uluslar arası rekabet piyasalarının güçlü ve güvenilir aktörleri yapmak
hedeflenmiş, bunu sağlamaya yönelik yeni hükümler getirilmiştir. 

Dördüncü hedef, Avrupa birliğine uyum. Tasarıda Avrupa birliği hukuku
ve Avrupa Birliği müktesebatı ile tam uyum çerçevesinde paralellik sağlan-
mış. Avrupa Birliğinin ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, deniz hukuku,
taşıma hukuku ve sigorta hukukuna ilişkin bütün yönergeleri, tavsiyeleri, he-
def gösteren açıklamaları, raporları ile beyaz ve yeşil kitaplarındaki önerile-
ri dikkate alınmıştır.
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Beşinci hedef, çağdaş ve modern Türk Ticaret Kanunu. Çağdaş ve mo-
dern Türk ticaret hukuku ile örtüşen sistem ve mekanizmalara sahip olma
hedeflenmiş, yerli ve yabancı sermaye sağlanmasını kolaylaştırıcı hüküm-
ler getirilmiştir. 

Altıncı hedef, tüketiciyi, pay sahibi ve kamuyu koruma ve konumlarını
güçlendirme.

Ekonomide tüketici, pay sahibi ve kamunun menfaatlerini korumaya ve
konumlarını güçlendirmeye yönelik hükümler getirilmiştir. Belirlenen bu he-
defler çerçevesinde tasarı başlangıç ve son hükümlerinin yanı sıra ticari iş-
letme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta
hukuku olmak üzere altı kitaptan oluşmuş. Kıymetli evrakın düzenlediği ki-
tap hariç olmak üzere diğer beş kitap tamamen yeniden düzenlenmiştir. Ge-
rek tasarıda, gerekse gerekçelerde arı ve güzel Türkçe için özen gösteril-
miş, yaşayan Türkçe tercih edilmiştir. Teknik hukuk terimlerinin araştırılma-
sında Türk medeni kanunu esas alınmış. Ayrıca uygulamada tutunmuş ve
kavrama uygun anlam kazanmış terimlere de tasarıda yer verilmiştir. An-
cak, yadırganabilecek yeni terimler tercih edilmemiştir. 

Sözlerime burada son verirken, tasarı hükümlerinin en geniş çerçevede
tartışılmasına vesile olan bu toplantıyı düzenleyenleri tekrar tebrik ediyo-
rum. Tasarının biran önce yasalaşmasını temenni ediyorum. Bu, gerçekten
ülkemiz için Türk hukuk hayatı için son derece önemli olan ve son derece
mükemmel hazırlandığına inandığım bu tasarıyı hazırlayanlara, emeği ge-
çenlere, herkese, başta değerli hocam olmak üzere şükranlarımı burada ifa-
de etmeyi bir borç biliyorum. Sizlere de toplantıya göstermiş olduğunuz ilgi
nedeniyle katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı arz ediyo-
rum.

PROF. DR. AHMET İNCEKARA
Efendim sayın Müsteşarımıza biz teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar,

değerli konuklar açış oturumumuz burada sona erdi. Elinizdeki programla-
ra bakarsanız, 15 dakika ara vardır. Ancak, eğer dilerseniz sayın Prof. Dr.
Mehmet Helvacı’nın sunacağı tebliği dinleyip öyle ara verelim istiyoruz. 
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BAŞKAN: PROF. DR. AHMET İNCEKARA

Değerli konuklar seminerimizin bu bölümü bilimsel tebliğe ayrılmıştır.
Sayın Prof. Dr. Mehmet Helvacı tebliğlerini sunacaklar. Buyurun sayın
Helvacı.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

PROF. DR. MEHMET HELVACI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim. Sayın Müsteşarım, değerli davetliler, sayın hocam.
Ben bu tebliğ konusu bana verilmek için iletildiğinde tabi memnuniyetle ka-
bul ettim. Çünkü biz bu konuyu daha evvel, hukukçular kendi aramızda ge-
rek komisyon çalışmaları sırasında, gerek daha sonra sık sık hukuki bazda
tartışmış olmamıza rağmen, ilk defa salt hukukçulardan oluşmayan bir top-
luluk önünde bunu dile getirmek, bana da bunun hazırlığını yaparken önem-
li katkılar sağlayacaktı. Bu çerçevede bir hazırlık yapmaya çalıştım. Ama bir
talihsizliğe uğradım. Çünkü benden evvel konuşma yapan, Sayın İncekara,
sayın Kömürcü, Sayın Müsteşarım Kasırga benim tebliğimin bir bölümünü
sizlere naklettiler. Ama yinede kendimi çok talihsiz addetmiyorum. Çünkü
üçüncü sırada konuşacak olanlar var. Bende şimdi onların konuşmalarının
bir bölümünü sizlere sunarak bir teselli bulmayı düşünüyorum. Elimden gel-
diği kadar tekrara düşmemeye çalışarak, benden evvel yapılan çok dolu ko-
nuşmaları yinelememeye çalışarak, size yapılan çalışmalar üzerinde bilgi
vermeye çalışacağım. 

Şimdi, tabi ki önce şekli açıdan önemli bir değişiklik var onu söylemek la-
zım. Şekli açıdan önemli değişiklik, Ticaret Kanunumuz beş kitaptan oluşur-
ken, şuanda taşıma hukukunun da eklenmesiyle birlikte altı kitaba çıktı. Bu-
nun tabi uygulamada özel hüküm, genel hüküm sıralamalarındaki önemi
nedeniyle hukukçular bakımından çok önemli ve değerli bir değişiklik oldu-
ğunu söylemek lazım. Bunun hemen akabinde, içeriğe yönelik değişiklikle-
ri sizlere nakletmek istiyorum. Ama bu değişiklikleri nakletmeden evvel, si-
ze benim yaşamadığım 1957’de başlayan uygulamayla benim çok yakın-
dan takip ettiğim Türkiye'nin dönüşüm geçirdiği bir dönemi kısaca ana hat-
larıyla resmetmek istiyorum. 
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Hepimiz biliyoruz, Türkiye son 25 senedir çok ciddi ve önemli bir deği-
şiklik geçiriyor. Bu değişikliğin tezahürlerini hepimiz basında zaman zaman
görüyoruz. Örnek, bir zamanlar bir dolar bulundurmak çok önemli bir suç
iken şimdi artık yabancı parayla işlem yapma imkanı. Yine en ufak yabancı
malın kaçakçılık cezasına tabi olduğu dönemden, Türkiye'nin her yerinde
her şeyin bulunabilir hale gelmesi. Ekonomik hayatımıza hukuki bağlamda
değerlendirilmemiş olan küçük orta boy işletmeler, kobilerin girmiş olması.
Yabancı sermayenin gelmesi, yabancı sermayeyi getirenlerin anonim ortak-
lık, genel kurullarında çektikleri sıkıntıları medyada dile getirmeleri. Bunlar
hep son zamanlarda basından takip edebildiğimiz resimler. İşte Türk Tica-
ret Kanunu üzerinde bir çalışma yapılmasının gereğini bu resimler oluştur-
du. Aslında bunun biraz mazisi de var. Hukukçu olanlar bilecekler, veya İs-
tanbul Üniversiteli olanlar bilecekler, İstanbul Üniversitesinin Ticaret Huku-
ku Anabilim Dalı Türk Ticaret Kanununun uygulanmasının 40. yılında bir
toplantı yaptı. Ve dedi ki, 40 yıllık uygulamanın neticesinde Türk Ticaret Ka-
nununda yapılan uygulama, varılan sonuç ve bunun üzerinde yapılması ge-
reken değişiklikler. Bu bir kitap olarak ta yayınlandı. Ve büyük ölçüde tasa-
rı komisyonunda çalışan arkadaşlar bu çalışmanın içinde de vardı. Ve bü-
yük ölçüde bakıldığında bu kitapta yer alan öneriler, değişiklikler, olduğu gi-
bi tasarıya da yansıtıldı. Bütün bunları niye söylüyorum, çünkü bu tasarıda
aslında iki tür çalışma var. Bunlardan birincisi, ticaret kanunun 50 yıllık uy-
gulaması sırasında uygulamada meydana gelen sorunlar ve bu sorunların
ne şekilde çözülmesi gerektiğine dair çözümler. İkincisi de, Türk Ticaret Ka-
nununda hiç yer almayan ama yer alması zorunlu olan müesseseler. İşte bi-
zim yaptığımız çalışma, yani tasarı bu iki hususu da bünyesinde barındırı-
yor. Yani bir taraftan elli yıllık uygulamada meydana gelen sorunlara getiri-
len çözümleri, diğer taraftan da Türk Ticaret Kanununda hiç yer almayan,
ama yer alması artık çağdaş zorunluluk gerektiren hususların kanununa
yerleştirilmesi.

Şimdi bu kapsamda, çok özetle nelerin değiştiğini size sıralamaya çalı-
şayım. Aslında bu çok zor bir şey. Çünkü, her ne kadar çok önemli değişik-
likler yapılmasa da, her kitapta aşağı yukarı her madde de mutlaka değişik-
likler yapıldı. Bu değişiklikler çok önemli sorunlar doğurmayabilir. O yüzden
bunların hepsini birden zikretmek gerekmiyor. Ama içlerinde çok önemli so-
nuç meydana getirenleri var. Bunları mutlaka söylemek lazım. Ticari işletme
kitabından başlarsak, malumlarınız, ticari işletmenin tanımı kitapta söz ko-
nusu değildi kanunda, bu tanım kanuna yerleştirildi. Daha sonra herhalde
haksız rekabeti ele almak lazım. Haksız rekabet, eski ticaret kanunumuzda
çok kısa biçimde ve özet bir tanımla geçilirken ve haksız rekabet doğuran
haller çok sınırlı olarak sayılmışken, yeni ticaret kanunu tasarısında bunlar
ayrıntılandırıldı, tanımı genişletildi. Dolayısıyla, haksız rekabetten doğabile-
cek haller daha açık bir şekilde yazılmaya çalışıldı. Ve yine hepimiz biliyo-
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ruz, ticaret kanunu yürürlükteyken marka patent, coğrafi işaretler gibi bir ta-
kım fikri sınai haklar üzerinde Türkiye'nin gümrük birliğine girmesinden son-
ra değişiklikler, bunlar kanun hükmünde kararname ve kanun olarak yapıl-
dılar. Bu değişikliklerde yer alan bazı sonuçlarda, tabi onlarda yine gerekli
sonuçlardı, haksız rekabet bağlamında da değerlendirildi ve bunlarda ticari
işletme kitabında yer aldı.

Yeni ticaret işletme kitabında çok önemli bir değişiklik yapıldı. Bu da Tür-
kiye gerçeğinden hareket edilerek yapılan bir değişiklik. O da Türkiye'nin bir
acentelik ülkesi olması gerçeği karşısında acentenin eski kanunda yer al-
mayan, kelime olarak yer alabilir ama içerik olarak yer almayan portföy taz-
minatı, yani acentenin kurup oluşturduğu müşteri muhitinin daha sonra
acentelik sözleşmesi sona erdikten sonra ortadan kalkması sonucu doğu-
yordu. Yeni tasarıda biz bunu engelleyebilecek, bu müşteri muhitinin sözleş-
me sona ermesine rağmen getirisinin bir ölçüde acenteye yansıtılmasını
sağlayacak bazı değişiklikler getirmeyi tasarladık. Ticari işletme kitabında
bizim yapmadığımız, adalet komisyonunda yapılan değişiklik var onu da
zikretmek lazım. O da mürekkep faizin yasaklanmış olması. Bu tabi siste-
min içeriğinde ve gereğinde yer alan mürekkep faizle ilgili konunun meclis-
te görüşülürken yeniden ele alınacağını ve sistemin bir parçası olan, bileşik
faiz sisteminin tamamen yasaklanmasının sorunlar yaratabileceği gerçeği
karşısında bizim yaptığımız düzenlemede olduğu gibi istisnai hallerde mü-
rekkep faize izin verilmesi, bileşik faize izin verilmesinin daha doğru olaca-
ğını düşünüyorum. Bilimsel olarak tasarının hazırlanmasında bu husus ko-
runmuştu ama adalet komisyonunda değiştirildi. Şuandaki haliyle bunu da
mutlaka belirtmek gerekiyor.

Şirketler hukuku bağlamında çok çok önemli değişiklikler yapıldı. O yüz-
den müsaade ederseniz bunları sona saklayacağım. Kıymetli evrakta sayın
Müsteşarımın da söylediği gibi çok önemli değişiklik yapılmadı. Çünkü ma-
lumunuz, kıymetli evrak kitabı Cenevre Yeknesak Kanununun, İsviçre borç-
lar kanunundan tercümesidir. Yani bir uluslar arası anlaşmadır. O yüzden bu
uluslar arası anlaşmada fazla bir değişik bugüne kadar olmadığı için bizde
de değişiklik yapılmaya ihtiyaç görülmedi. Bir takım tercüme yanlışı olarak
düşündüğümüz hususların düzeltilmesinden başka.

Deniz ticareti alanında önemli değişiklikler yapıldı. Uluslar arası anlaş-
malar kanuna yerleştirildi. Çok önemli cebri icra hükümleri bu kanun içeri-
sinde düzenlendi. Geminin tarifi değiştirildi, bazı sorumluluklar değiştirildi.
Tabi taşıma hukuku başlı başına yenilendi.

Ayrıntılandırıldı, eşya taşıması, ev eşyasının taşınması, diğer eşyanın
taşınması, yolcu taşıması bunlar eski kanunda hiç yer almayan hususlardı.
Bu ayrıntılar yeni kanun tasarısında yer aldı. Bunların tasarının kanunlaş-
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masıyla günlük hayatımızda çok büyük değişikler yapabileceğini söyleyebi-
liriz. Bugünden görülüyor. 

Sigorta hukukunda yine çok önemli değişiklikler yapıldı. Sigortanın tanı-
mı değişti, uygulamadaki mevcut sorunlardan bazıları giderildi. Yine önem-
li bir değişiklik Tontin yasaktı. Bu yasayla Avrupa müktesebatına uyum çer-
çevesinde serbest bırakıldı. 

Tekrar önemli dediğim noktaya geri dönersek, yani çok önemli değişik-
liklerin yapıldığı şirketler hukuku bahsine geri dönersek, buradaki değişiklik-
ler aslında çok özet bir söyleyişle kamuyu aydınlatmanın sağlanması ve pay
sahibinin korunması olarak değerlendirilebilir. Yani bu iki söylediğim ana il-
ke çerçevesinde ticaret kanununda, tasarıda çok önemli değişiklikler yapıl-
dı. Bunlardan hemen başlangıçta söylenmesi gereken eski kanunumuzda
yer alan nevi değiştirme ve birleşme biraz evvel söylediğim ilkeler çerçeve-
sinde, yani kamunun aydınlatılması ve pay sahibinin korunması ilkeleri çer-
çevesinde oldukça genişletildi. Ve bu çerçevede halka duyurulması gere-
ken, kamuya duyurulması gereken pay sahiplerinin korunması için gerekli
olan tüm ilkeler yasa maddesi olarak kanuna girdi. Eskiden bu tamamen uy-
gulamaya bırakılmış bir sistemdi. Ve uygulama her ne kadar oturmuş ve so-
runsuz bir şekilde işliyor gibi görünüyorsa da, aslında küçük pay sahipleri
bakımından oldukça önemli sorunlar vardı. Bunların korunması bakımından
getirilen tasarıda ki değişiklikler çok büyük önem arz ediyor, aynı şey nevi
değiştirme içinde yapıldı. Mevcut ticaret kanunumuzda birer ikişer hükümle
geçilen bu başlıklar oldukça ayrıntılı otuzar hükümle aşağı yukarı destek-
lendi ve şuanda ticaret kanunumuzun içinde yer almayan ama vergi mevzu-
atında yapılan bir değişiklikle uygulamaya giren bölünme kavramı ticaret
kanununa yerleştirildi ki bu da zorunlu kaçınılmaz bir değişiklikti. Çünkü, bö-
lünme hem birleşen şirketlerin ileride çok hantallaşması sonucu işlememe-
lerinin önüne geçiyor, hem ortaklar arası ihtilafların çözümünde çok büyük
yararlılık sağlıyor. Bu sebeple mutlaka bölünmenin de ticaret kanunu içinde
yer alması gerekiyordu, bu da kanuna yerleştirildi. 

Daha sonra şirketler hukuku özelinde anonim şirketler ve limitet şirket-
lerde, yani sermaye şirketlerinde çok büyük değişiklikler oldu. Bu değişiklik-
lerin en önemlisi daha önce de söylendi. Tek pay sahipli ortaklıklar. Bunun
gerekçesi tabi hepinizin malumu, bir asıl ortak dört veya gerektiği kadar bin-
de bir paylı ortakla yapılan tamamen göstermelik şirket sözleşmeleri bu sa-
yede artık olmayacak. Önemli olan sistemin varlığı ve işletmeyi, girişimcinin
daha doğrusu belirli bir sermaye ile sınırlı sorumluluk esası çerçevesinde iş-
lerini yapabilmesi olanağının kendisine verilmesiydi. Bu eskidende kanunun
dolaşılmasıyla sağlanıyordu. Biz bu kanunun dolaşılmasının ortadan kaldı-
rılmasını sağladık diye düşünüyoruz. 
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Yine anonim şirketlerde yine bu geçtiğimiz yirmi senede Türkiye'de ba-
ğımsız kurulların oluşmasıyla, Türk Ticaret Kanununun uygulanmasında
zorluk çıkaran bazı esaslar meydana gelmişti. Bunlar halka açık anonim or-
taklıkların, bir bağımsız kurul olan sermaye piyasası kurulu tarafından dü-
zenlenmesiydi. Tabi bağımsız kurulların asıl işlevleri kamusal alana yönelik-
tir. Özel hukuk alanında bağımsız kurulların herhangi bir işlevi söz konusu
olamaz. Ama bu alan ticaret kanunda hiç yer almadığı için, sermaye piya-
sası kurulu ister istemez kanundan kısmen kaynaklanan yetkisi ile özel hu-
kuk alanında da tasarruflar yapmak zorunda kalmıştı. Biz bunu da kendi do-
ğal noktasına yerleştirebilmek amacıyla, sermaye piyasası kanunu içerisin-
de yer alan birçok düzenlemeyi anonim şirketler içerisine almak ve ticaret
kanunu düzenlemesi haline getirmek suretiyle zannediyoruz ki, bu bağım-
sız kurulunda işlevini bundan sonra daha uygun görmesine olanak sağla-
mış olacağız. 

Yine anonim şirketler hukukunda şartlı sermaye artırımı imkanı getirildi.
Bu sayın Kömürcü'nün söylediği gibi işletmelerin demokratizasyonu açısın-
dan çok önemli. Yani çalışanların pay sahibi olmaları bakımından, sermaye-
nin tabana yayılması bakımından önemli bir düzenleme. Uygulanmasıyla
birlikte bu olanakları sağlayacağını düşünüyoruz. Söylendi ama ana hatla-
rıyla söylemek lazım, gereklilikleri nedeniyle uzaktan katılım, yani Internet
vasıtasıyla, e-katılım yoluyla genel kurullara ve yönetim kurullarına katılma
imkanı getirildi. Bunlar hep uygulamanın ortaya çıkardığı zorluklardı. Bu
zorlukların giderilmesine çalışıldı. Azınlık pay sahipleri bakımından, onların
korunmasına yönelik çok önemli değişiklikler yapıldı. Var olan haklar korun-
du, geliştirildi. Yeni olarak ise, azınlığın şirketin feshini talep etme dolayısıy-
la şirketten ayrılabilme imkanı getirildi. Bu azınlığı çok önemli derecede ko-
ruyacak bir hüküm olarak ortaya çıktı. Yönetim kurulu üyelerinin sorumlulu-
ğu uygulamada ortaya çıkan zorluklar çerçevesinde tekrar düzenlendi. Ba-
zı hususlar değiştirildi. Ve yine çok önemli olarak, söylemek gerekirse ano-
nim ortaklıklar hukukuna cezai müeyyideler eklendi. Yani artık müeyyideler
sadece hukuki olmaktan çıkarıldı. Aşağı yukarı her hukuki müeyyide belli bir
oranda cezai müeyyideyle desteklenerek sistemin işlemesi için bir araç ya-
ratılmaya çalışıldı. Belki de hiçbir, şuanda dahi ticaret kanununda bulunma-
yan çok önemli bir değişiklik yapıldı. Buda sanal ortamların kabulü ve bun-
ların sermaye olarak ortaklıklara konulabilmesi olanağıydı. Sanal ortamlar
bugün dünyanın her yerinde işlevlerini sürdürüyorlar ama şuana kadar bun-
ların varlığının kabulü ve sermaye olarak konulmasının kabulü hiçbir kanun-
da yok. Bu ticaret kanunu tasarısının hem çağı yakaladığı, hem de, belki de
çağdaşlığının bir adım önüne geçtiğini gösteren bir örnek olarak sizlere su-
nulmuştur. Bunların dışında dediğim gibi çok fazla değişiklik var. Hepsi söy-
lenebilir ama benden sonraki konuşmacıların alanına daha fazla müdahale
etmemek amacıyla sizlere çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. 
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BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN

Değerli katılımcılar, bende hepinize hoş geldiniz diyorum. İçten sevgi ve
saygılarımın kabulünü istirham ediyorum. Panelin ilk bölümünde değerli ko-
nuşmacılarımız sizlere çeşitli konular hakkında bilgi verecek. Ondan sonra
soru cevap bölümü var. Soru cevap bölümünü izleyen aşamada da tekrar
konuşmacılarımız söz alacaklar. Bu arada benimde müdahale edebilece-
ğim konular olursa bende yüksek izninizle söz alacağım. İzin verirseniz da-
vetiyedeki sıra ile ben söz vereyim. Bu durumda ilk konuşmayı İstanbul Bil-
gi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Kerim Atamer
yapacaklar. Sayın Atamer söz sizin. 
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DOÇ. DR. KERİM ATAMER
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim sayın başkan. Efendim saygılar sunuyorum. Sayın Pro-
fesör Helvacı'nın değinmediği tek alan deniz ticareti hukukuydu. Bize bol
bol sunuş imkanı yapma fırsatı kaldı böylece. Vaktimizde müsait gibi gözü-
küyor. 

Efendim müsaade ederseniz, deniz ticareti ve sigorta hukukuna ilişkin
olarak tasarıdaki bazı önemli gelişmelere, değişikliklere değinmeye çalışa-
cağım. Deniz ticareti alt komisyonun başkanlığını sayın Prof. Dr. Turgut
Kalpsüz tarafından yürütülmüştür. Sayın müsteşarımızda bu hususu bildir-
mişti. Deniz ticareti kısmı 470 maddeden oluşan kalabalık bir kısım. Bu hü-
kümlerin yaklaşık % 70'i yeni hüküm niteliğindedir. Ve bu hükümler kaleme
alınırken milletlerarası sözleşmeler ile uyum sağlanması temel ilke olarak
benimsenmiştir. Şimdi sayın Müsteşarımızın açılış sunuşunda bildirildiği gi-
bi, yürürlükteki ticaret kanunu 1910, 1924 ve 1926 yıllarında hazırlanmış
olan bazı milletlerarası sözleşmeleri deniz ticareti hukukunda esas almak-
tadır. Fakat bu milletlerarası sözleşmeler geniş ölçüde ihtiyaçları karşılama-
yan eski hükümler içermektedir. Üstelikte ticaret kanunu hükümleriyle
uyumları da sadece sınırlıdır. Bu sebeple ticaret kanunu tasarısı hazırlanır-
ken, çok sayıda yeni milletlerarası sözleşmenin esas alınması gerekmiştir.
Bu çerçevede sadece kısaca başlıklarını bildirecek olursak, gemi rehinleri
ve gemilerin tescili alanında 1993 yılında Cenevre de kabul edilmiş olan bir
milletlerarası sözleşme esas alınmıştır. Böylece deniz finans sektöründe
yeni açılımların sağlanması mümkün olacaktır. Eşya taşıma alanında 1968
ve 1979 yıllarında yenilenmiş olan bir milletlerarası sözleşme Londra proto-
kolleriyle yenilenen bir milletlerarası sözleşme esas alınmıştır. Bu sayede
eşya taşıma hukukunun yeniden düzenlenmesi mümkün olmuştur. Yolcu ta-
şıma hukukunda 2002 yılında, yani komisyon çalışmaları henüz devam
ederken kabul edilmiş bir Atina sözleşmesi esas alınmıştır. Böylece kısa sü-
re önce İstanbul'da karşılaştığımız bazı deniz kazaları vardı. Bir deniz oto-
büsü demirdeki bir yük gemisine çarpmıştı, bir dizi başka kaza üst üste
meydana geldi. Bütün bu kazalarda sağlıklı bir sorumluluk ve tazminat reji-
minin uygulanması mümkün olmuştur. Çatma alanında yeni bir milletlerara-
sı sözleşme henüz kabul edilmediği için, mevcut sözleşmenin 1910 sözleş-
mesinin ticaret kanunu tasarısına daha sağlıklı bir şekilde yansıtılmasına
özen gösterilmiştir. Kurtarma alanında 1989 Londra sözleşmesi yepyeni hü-
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kümler içermektedir. Bu sözleşmenin hükümleri tasarıya aynen intikal ettiril-
miştir. Bu liste ekranda gözüken milletlerarası sözleşmelerle devam etmek-
tedir. Yani ticaret kanunu tasarısı hazırlanırken, deniz hükümlerinde tama-
men milletlerarası sözleşmeleri esas alan bu sözleşmeler ile uyumu hedef-
leyen düzenleme yapılmıştır. 

Bu düzenlemeler yapılırken hükümlerin aynen işlenmesine özen göste-
rilmiştir. Yani iç hukuka aktarma işlemi yapılırken, gelişigüzel biçimde özgür
bir yasama tasarrufu şeklinde yapılmamıştır. Hükümlerin aynen muhafaza
edilmesine büyük özen gösterilmiştir. Bununda sebebi ve sonucu şu olacak-
tır. Amaç, milletlerarası sözleşmeler ile birebir uyum sağlamaktır ve bu çağ-
daş düzenlemelerin iç hukuka kazandırılmasıdır. Bunun etkisi ne olur, yani
iktisadi açıdan bu panelin başlığı bakımından deniz ticaretindeki bu düzen-
lemenin etkileri acaba neler olabilir. Her şeyden önce, milletlerarası piyasa-
larda Türk hukukuna olan güven artacaktır hiç şüphesiz. İç hukukun bilin-
meyen bir takım hükümlerin yerine artık kolaylıkla milletlerarası camiada pi-
yasada şu söylenebilecektir. Türkiye'de rehinler alanında 1993 sözleşmesi,
petrol kirliliği alanında 1992 sözleşmesi uygulanıyor şeklinde basit, yalın,
açık, aydınlık, her kesimin rahatça takip edebileceği bilgiler verilebilecektir.
Bu, gemilerin sorumluluk sigortasının ucuzlamasına, primlerin ucuzlaması-
na yansıyacaktır. Bu da bir sonraki aşamada navlunların düşürülmesini sağ-
layabilecektir. Gittikçe gelişme gösteren Türk bayraklı filonun rekabet gücü
bu sayede artacaktır hiç şüphesiz. Bu, paralelinde ihracatçının da rekabet
gücünü artırabilecektir. Yani ticaretin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Uyuşmazlıklar bu sayede azaltılabilecektir. Ve aynı zamanda yargının da
hızlandırılması, yargısal çözümlerin hızlandırılması sağlanacaktır. 

Yargı demişken, ticaret kanunu tasarısındaki bir önemli yeniliğe hemen
işaret edilmelidir. Şuanda önemli sorunlardan birisi 2004 yılına kadar en
azından deniz ticareti alanında uzman bir mahkemenin yokluğu idi. Ara çö-
züm olarak 2004 yılında kabul edilmiş olan bir yasa değişikliği ile ticaret ka-
nununda, yürürlükteki kanunda bir değişiklik yapılmış ve denizcilik ihtisas
mahkemesi adı altında bir mahkeme kurulmuştur. Halen Leventte diğer ti-
caret mahkemeleri ile aynı binada faaliyet gösteriyor. Bu mahkemenin ku-
rulması sorun çözmek yerine, sadece katmerli hale getirmiştir. Çünkü tek
yargıçlı kurulan bu mahkemenin görev alanı, yetki alanı tartışma konusu ol-
muştur. Derdest dosyalarının akıbeti tartışma konusu olmuştur. Üstelikte fa-
aliyet alanı deniz ticaretine ilişkin, ticaret kanunundaki dördüncü kitap ile sı-
nırlandırıldığından, deniz sigortası bu mahkemenin uygulama alanı dışında
kalmıştır. Enkaz kaldırma dışında kalmıştır, çevre kanunu dışında kalmıştır.
Yani aynı gemiyle ilgili bir kazada ortaya on dava çıkıyorsa beşi ihtisas mah-
kemesinde, beşi ticaret mahkemelerinde veya başka mahkemelere intikal
etmiştir. Dolayısıyla yargı tümüyle tıkanmıştır. Çözüm olarak ticaret kanunu
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tasarısında üç hakimli bir ticaret dairesine bu mahkeme dönüştürülmekte-
dir. Yani asliye ticaret mahkemelerinden bir tanesi İstanbul'da, İstanbul 16.
ticaret mahkemesi haline getirilecektir ve sadece denizcilikle ilgili uyuşmaz-
lıklara bakılacaktır. Deniz ticareti ve deniz sigortası uyuşmazlıklarına baka-
caktır. Ticaret kanunuyla sınırlı değil, bütün mevzuatın, deniz ticaretine iliş-
kin uyuşmazlıklarını ele alacaktır. 

Bunun yanı sıra sayın Prof. Helvacı'nın sunumunda da bildirildiği gibi
cebri icra hakkında deniz ticareti kitabında yeni bir kısım var. Ellibir madde-
den oluşan bir kısım, en uzun kısımlardan birisi. Ve bu kısmı tamamlamak
üzere icra iflas kanununa da aşağı yukarı yirmi kadar yeni hüküm eklen-
mektedir. Yani deniz hukukunda cebri icra 70-75 maddelik yeni bir düzenle-
meye konu olmaktadır. Böylece cebri icra hukuku alanında karşılaşılan çok
sayıda sorunun giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenlemeler birkaç ör-
nek verilecek olursa, belli başlı alanlarda ne tür yansımalar gösterecektir, ne
tür etkiler gösterecektir. Deniz kredilerine olumlu bir yansımasının olması
beklenir. Deniz kredileri alanında, Türkiye 80'lerden 90'lara kadar müthiş bir
çıkış yakalamıştı, yaşamıştı. Fakat ondan sonra 11. hukuk dairesinin önce-
ki başkanlarından sayın Gönen Eriş'te burada, kendileri de hatırlayacaklar-
dır. Yargıya intikal eden çok sayıda uyuşmazlık sebebiyle Türkiye'deki ban-
kalar birer birer bu sektörden çekildi. Bu sektöre uzak durmaya başladılar.
Bu uzak durmanın temel sebeplerinden bir tanesi de, gemi alacakları idi.
Gemi alacakları yürürlükteki kanunda 1235. maddede düzenlenen ipotekle-
rin önüne geçen özel imtiyazlı ayrıcalıklı rehin alacakları. Bu alacakların
Türk hukukunda sayıca fazla olması, bankaların elde ettiği ipotek teminatı-
na gölge düşürmekteydi. Banka cebri icra aşamasında çok sayıda kendi
önünde yer alan, kendisine göre imtiyazlı alacaklının gölgesinde kalmaktay-
dı, çoğunlukla alacağına kavuşamamaktaydı. Tasarıda bu öncelikli ayrıca-
lıklı gemi alacaklarının sayısı azaltılmıştır, beşe düşürülmüştür. Bir altıncı
gemi alacağı ise ipotekten sonra geldiği için bu ipotek teminatını etkileme-
mektedir. Bunun dışında, gemi ipoteği alacaklıları bankaların cebri icra hi-
mayesi çok sınırlıydı. İcra iflas kanununda 257. madde rehinli alacak için ih-
tiyati haciz yolunu kapatmıştır. Gemi ipoteği sebebiyle bu yüzden ihtiyati ha-
ciz istenememekteydi. Bu sıkıntı sorun giderilmektedir. Yani bankaların ar-
tık her ihtiyaç duyduklarında ihtiyati haciz yoluna başvurulmaları yolu açıl-
mıştır.

Bunun yanı sıra, ipotek teminatının korunması için tasarının 1030. mad-
desinde çok önemli yeni hükümler kabul edilmiştir. Bankalara hızlı etkin bir
şekilde yargısal himayeden yararlanarak ipoteği güvence altına alma imka-
nı sağlanmıştır. Dolayısıyla tasarının kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi
zaman içersinde bu hükümlerin yerleşmesiyle Türkiye'deki bankalarında
deniz kredilerine dönmesi, gemi ipoteğini muteber bir himaye olarak kabul
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etmesi beklenebilir. Sektöründe buna çok ihtiyacı var. Çünkü şuan da, ma-
lumlarınız, Türk ticaret filosunu finanse eden esas itibariyle bir tane banka
kalmıştır. O da bir Alman bankası. Bunun dışında İngiliz, Hollanda, İskandi-
nav bankaları eskiden Türk sektörüne ilgi gösteriyordu, hepsi zaman içinde
çekilmiştir. Bir tane Alman bankasının finansmanıyla sistem şuanda yürü-
meye çalışmaktadır, ayakta durmaya çalışmaktadır. Bu düzenlemeler Tür-
kiye içinde hiç olmazsa biraz meselenin önünü açacaktır. 

Deniz ticareti, deniz yoluyla eşya taşımanın temel belgesi konşimento.
Konşimento aynı zamanda milletlerarası alım satım ticaretinin temel belge-
si, akreditifi çözen belge. Dolayısıyla konşimento ile ilgili sağlıklı, önemli
konşimento hamilini himaye eden hükümlere ihtiyaç vardı. Bunlar tasarıda
kabul edilmiştir. Her şeyden önce Türkiye'de düzenlenen konşimentonun pi-
yasa değeri yani tedavül değeri artırılmaktadır. Bunun böyle olması için kon-
şimento kesin delil haline getirilmiştir. Yürürlükteki sistemde konşimento ka-
yıtları yalnızca karine niteliğindedir. Dolayısıyla, taşıyan konşimento da ne
yazarsa yazsın bunun aksini veya başka türlüsünü ispat etme imkanına sa-
hiptir. Bu olanak kaldırılmaktadır, yani konşimentoda ne kayıtlı ise bu taşı-
yan aleyhinde kesin delil teşkil edecektir. Dolayısıyla eline konşimento ge-
çen kişi, konşimento hamili alacaklısı gösterilen oradaki kayıtlara güvenebi-
lecek, milletlerarası eşya ticareti bu açıdan sekteye uğramadan yürütülebi-
lecek, akreditiflere güven arttırılabilecek. Yani belgenin tedavül kabiliyeti
artmış olacaktır. İhracatçılar açısından büyük ihtiyaç teşkil eden gemi ma-
likleri, taşıyanlar açısından da sorun olan bir başka mesele konşimentoların
temiz düzenlenmesi. Yani deniz ticaretindeki terimi ile on board düzenlen-
mesi. On board düzenlenmeyen konşimentoyu banka kabul etmez, etme-
yince akreditif çözülmez, çözülmeyince ihracat tıkanır. Bütün bu sistemi ça-
lıştıracak, önünü açacak yeni hükümler kabul edilmiştir. Temiz konşimento
düzenlemesindeki garanti mektupları, garanti taahhütleri hakkında yeni ku-
rallar kabul edilmiştir. Türkiye'deki ithalatçıların korunması bakımından, ya-
ni özellikle fon esasıyla yurtdışından hammadde satın alan kömür, petrol,
demir çelik hammaddeleri satın alan işletmelerin bilhassa da kamu kuruluş-
larının durumu himaye altına alınmıştır. Konşimentodan navlun sözleşmesi-
ne yapılan yollamalar hakkında hükümler kabul edilmiştir. Yürürlükteki sis-
temde, Türkiye'deki ithalatçı konşimentodan anlaşılmayan, öngörmediği ve
hiçte beklemediği bazı külfetlerle karşılaşabilmektedir. Bunların sağlıklı bir
yapıya kavuşması için gerekli tedbirler alınmıştır. Dolayısıyla bu düzenle-
meler çerçevesinde ithalat, ihracat trafiğinin soluk alması beklenmektedir.

Taşıyanın sorumluluğu alanında da az önce arz etmeye çalıştığım millet-
lerarası sözleşme çerçevesinde düzenlemelere gidilmiş ve milletlerarası pi-
yasalar ile uyum sağlanmıştır. Yürürlükteki kanun taşıyanın sorumluluğunu
100.000 Lira ile sınırlamaktadır. Yeni Türk Lirası kanunuyla bu rakam 0,10
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YKR'a düşmüştür. Yargıtay bu sebeple sınırı uygulamamaktadır. Buda Tür-
kiye'deki hukuksal düzenlemeye her şeyden önce güveni sarsmaktadır. 

Diğer yandan gemi maliklerini yurtdışında karşılaşmadıkları bir sorumlu-
luk rizikosuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Oysa yeni düzenlemede sorum-
luk sınırı özel çekme hakkına bağlanmıştır. Bu sayede filonun rekabet gücü
hiç şüphesiz artacaktır. Bu da kendi içinde, zaman içinde nakliyat sigortası
primlerinin düşmesini sağlayabilecektir. 

Sigorta demişken, hemen sigorta hukukuna da sayın başkanım müsaa-
de ederse beş dakika içinde arz etmeye çalışacağım bir iki temel düzenle-
meyi. Sigorta hukuku alt komisyonu sayın başkanımız Prof. Dr. Hüseyin Ül-
gen'in başkanlığında çalışmıştır. Bu bölümde 120 madde kabul edilmekte-
dir. Tümüyle yeni bir sistematik benimsenmiştir. Burada da yaklaşım hü-
kümlerin % 70'i yenidir ve yürürlükteki kanuna göre sayın başkanımız mü-
saade ederse o terim kullanılabilir. Tam anlamıyla temizlik yapılmıştır. Yü-
rürlükteki kanunun yaklaşık 200 maddesi 120'ye indirilmiş. Böyle yapılırken,
bütün özel hüküm niteliğindeki düzenlemeler tasarının dışında bırakılmıştır.
Ticaret kanunda zirai sigorta, hırsızlığa karşı sigorta gibi bir takım alanlarda
özel hükümler de var. Deniz sigortasına ilişkin 120 tane madde var. Buna
benzer başka özel hükümler var. Bunların tümü 1800'lerin ikinci yarısında
kabul edilen yabancı kanunlardan gelmekteydi ve uygulamanın ihtiyaçlarını
karşılayamamaktaydı. Tasarıda bunların tümü atılmıştır ve yeni sistematik
kabul edilmiştir. Genel ve özel hükümler olarak ikiye ayrılmıştır. Özel hü-
kümler, kendi içinde zarar ve can sigortaları olarak ikiye bölünmüştür. On-
larda kendi içinde sigorta priminin sistematiğine uygun olarak ve sigortacı-
lık kanunundaki gurup ve branşlar ayrımına uygun olarak kendi alt türlerine
ayrılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken şu hususa bilhassa büyük özen gös-
terilmiştir. Açık, sade çözüm getiren hükümler kabul edilmesine çalışılmış-
tır. Bu, reasürans kapasitesinin arttırılması açısından büyük önem taşımak-
taydı. Sigortacılık endüstrisinin gelişmesi, yurtdışında reasürans kapasitesi
bulunması şartına bağlıdır. Türk sigortacılık sektörü henüz o kadar, o ölçü-
de kendi ayakları üstünde duramamaktadır. Reasürans kapasitesinin arttı-
rılması, Türk milli hukukunun anlaşılır, sade, yalın ve çözüm getiren kural-
lar içermesine bağlıdır. Bu açıdan reasürans piyasalarına çok daha rahat çı-
kılmasına imkan sağlayacaktır. Sigortacılar yürürlükteki kanunun getirdiği
sıkışıklıktan, cendereden kurtulacaktır. Dolayısıyla ihtiyaçlara göre çok da-
ha rahat sigorta sözleşmeleri hazırlayabilecektir. Sigorta ödemeleri hızlana-
caktır. Bu, sigortadan yararlanmak isteyen kişileri teşvik edecektir. İlgiliyi
arttıracaktır, dolayısıyla prim üretimi artacaktır. Bu da sigorta sektörünün
mali gücünün yükselmesine ve toplamda da primin düşmesini sağlayacak-
tır. Yani hem sigorta sektörü büyüyebilecek, hem sektörden yararlananların
ihtiyaçları karşılanabilecektir. 
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Tasarıda, aydınlatma yükümlüğü başlığı adı altında yararlanacak kimse-
leri koruyan, kollayan onları gözeten bir önemli düzenleme kabul edilmiştir.
Avrupa birliği düzenlemesi esas alınarak bu hüküm kabul edilmiştir. Sigorta
sözleşmesi kurulmadan önce ve sözleşmenin yürürlükte olduğu her aşama-
da sigortacı sigorta ettireni, sigortalıyı lehtarı bilgilendirmekle yükümlü tutul-
muştur. Tasarıdaki bu aydınlatma yükümlülüğü yeni kabul edilen yönetme-
likte bilgilendirme olarak isimlendirilmiştir. Uzun vadede bu ikili terminoloji-
nin giderilmesi uygun olacaktır. Yani sigortacı artık sigortalıyı daha sonra
yanıltacak bir takım ifadelerden, ibarelerden kaçınmak zorundadır. Verece-
ği himayeyi anlatmak zorunda olacaktır, genel ve özel şartları iyi açıklamak
zorunda olacaktır. İhtiyaç duyulan bütün bilgileri vermek zorundadır. Yaban-
cı dil kullanılması yasaklanmıştır. Tasarıda değil ama kısa süre önce kabul
edilen sigortacılık kanununda böylece örneğin bir çok poliçede karşılaşılan
bu riskleri belirten ibareler artık poliçelerde yer almayacaktır. Yer alırsa, bu
hükümlere itibar edilmeyip kanun hükümleri uygulanacaktır. Tasarıda sigor-
tacı, sigorta ettiren ve sigortalı arasındaki ayırım kesin çizgilerle yapılmıştır.
Sözleşmesin tarafı sigorta ettirendir. Menfaat sahibi sigortalıdır. Can sigor-
tasında da ödemeyi alacak kişi lehtardır. 

Çok önemli yeni bir düzenleme, sorumluluk sigortalarının önünü açacak
bir düzenleme şudur; zarar gören kişi artık sorumluluk sigortası uyarınca
doğrudan sigortacıya başvurabilecek ve tazminatı alabilecektir. Ticaret ka-
nunu tasarısı, yürürlükteki kanun bakımından çok tartışmalı ve sıkıntılı olan
bir meseleye kesin bir çözüm getirmektedir. Her sigorta sözleşmesinin te-
mel şartı olan, geçerlik şartı olan menfaatin hangi anda bulanacağını açık-
ça öngörmektedir. Buna göre sözleşme kurulurken ve devamı süresince her
an menfaatin bulunması şarttır. Aksi halde sigorta sözleşmesi batıl, geçer-
siz hale gelecektir. Menfaat el değiştirirse sigorta sözleşmesi sona erecek-
tir. Dolayısıyla, bütün ithalat ihracat taşımalarında veya başkaca menfaat
değişikliğinde öngörüldüğü sigorta sözleşmelerinde kimin olacaksa, onun
hesabına "to order" tarzı sigortaların yapılması gerekecektir. 

Riziko açısından tasarıda yine son derece önemli bir değişiklik var, bir il-
ke değişikliği var. Yürürlükteki kanun bütün rizikoların himaye kapsamında
olduğunu bildirirken, tasarı sözleşmede açıkça sayılmış rizikoların himaye-
ye dahil olduğunu bildirmektedir. Yani artık sigortacı poliçede tek tek hangi
rizikolar için himaye verdiğini bilmelidir. O rizikoların istisnası varsa bunları
da bildirmelidir. Yepyeni bir düzenleme, yepyeni bir ilke böylece kabul edil-
mektedir.

Son olarak da müsaade ederseniz, tazminat ödemeleriyle ilgili kabul edi-
len çok önemli iki hükme işaret edilmelidir. Sigortalıların ve lehtarların ko-
runması bakımından yani sigortaya duyulan güvenin arttırılması bakımın-
dan iki tane temelden önemli yeni kural kabul edilmiştir. Buna göre, hasar
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halinde veya zıya halinde veya can sigortalarında sigorta konusu hadise
doğduğunda ortaya çıkacak olan tazminat veya bedel ödeme borcu 45 gün
içinde muaccel hale gelecektir. Yani ihbardan itibaren, sigortacıya yapılacak
bildirimden itibaren 45 gün içinde sigortadan talep edilebilecek para muac-
cel istenebilir hale gelecektir. Temerrüt aynı anda doğacaktır. Dolayısıyla si-
gortacı başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın 45 gün sonra aynı zaman-
da mütemerrit hale gelecektir. Yani temerrüt faizi işlemeye başlayacaktır.
Böylece hem sigortacılar hızlı çalışıp hızlı ödeme yapmaya özendirilmekte-
dir. Hem de sigortalı ve lehtarlar korunmuş olmaktadır. Hasar ihbarında bu-
lunulması bu hükümlerin işletilmesi için yeterli olacaktır. Bunun ötesinde,
hesabı kolay olmayan hasarlar bakımından birde avans ödemesi kabul edil-
mektedir. Yine sigortalı ve lehtarların güvenin arttırılması, sigortaya ihtiyaç
duymalarını ortaya çıkaracak şekilde bir avans ödemesi kabul edilmektedir.
Eğer hasar ihbarından başlayarak 3 ay içinde sigortacı ödeme yapamıyor-
sa, sebebi ne olursa olsun, henüz belgeleri incelediği için, dosya tekemmül
etmediği için veya başka sebeplerle hasar miktarının % 50 sini avans ola-
rak ödemek zorundadır. Bu rakam ön ekspertiz raporuna göre veya mahke-
mece belirlenecektir % 50'lik kısmın neye göre hesaplanacağı. Ekspertiz ra-
poru veya mahkemece belirlenecek ve nihai bedelden indirilecektir. 

Bu çok kısa süre içersinde arz etmeye çalıştığımız temel hükümler top-
lamda bakıldığı zaman, sigortaya ilgi ve talebi beraberinde getirecektir, ge-
tirmelidir. Bu sigorta endüstrisinin aynı zamanda silkelenip çok daha hızlı,
çok daha dikkatli disiplinli çalışmasını sağlayabilecektir. Buda ihtiyaç duyu-
lan reasürans kapasitesinin bulunmasını imkan sağlayacaktır. Yani toplam-
da herkesin yararlanabileceği bir çözüm olacaktır. Sabrınız için çok teşek-
kür ederim, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Teşekkür ederim sayın Atamer. Şimdi söz Türk ticaret hukukunun en gü-

zide isimlerinden benimde sağ kolum sayın Aslan Kaya'nın. 
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DOÇ. DR. ASLAN KAYA
İ.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim saygıdeğer hocam. Saygıdeğer hazirunu da saygıyla
selamlıyorum. Şimdi ticaret kanunu tasarısı daha önce de ifade edildiği gi-
bi muhtelif kitaplardan oluşuyor. Bunlardan deniz ticareti hukuku ve sigorta
hukuku ile ilgili olarak değerli meslektaşım açıklamalarda bulundu. Şuana
kadar yapılan açıklamalarda da hep neler getirildiği hususu üzerinde durul-
du ama bize verilen görevi de dikkate aldığımızda, yeni ticaret kanunu tas-
lağının getirdikleri ve Türkiye ekonomisine muhtemel etkileri başlığını da
dikkate alarak nelerin getirildiğini dinledik. Çok farklı, çok yeni ve çok sayı-
da düzenleme var. Bu sebeple Türkiye ekonomisine muhtemel etkileri olan
önemli bazı düzenlemelerin nasıl getirildiği hususları üzerinde açıklama
yapmak istiyorum bu kısa süre içerisinde, önemli gördüğüm. Ticari işletme
kitabı şirketler hukuku ve taşıma hukuku kısımlarıyla ilgili olarak, vakit elver-
diği ölçüde. 

Bunlardan bir tanesi sayın Helvacı'nın da belirttiği gibi faizle ilgili düzen-
lemedir. Malumunuz faiz düzenlemesi hali hazır yürürlükteki kanunumuzun
8-9 ve 10. maddelerindedir. Tasarıda da aynı şekilde faiz konusu bu mad-
delerde düzenlenmiştir. Şimdi bu düzenlemede tasarıdaki ilk haldeki düzen-
lemede, faiz düzenlemesiyle ilgili olarak çok önemli bir değişiklik bazı sade-
leştirmeler dışında yoktur. Ancak bu tasarının adalet komisyonu safhasın-
da, Mehmet Beyinde ifade ettiği gibi tasarıda ve mevcut kanunda 9. mad-
dede düzenlenen bileşik faiz uygulaması ve bileşik faizle ilgili düzenleme
kaldırılmıştır. Ve buna paralel olarak bildiğiniz gibi bu bileşik faiz düzenle-
mesi cari hesapla çok yakından ilgili. Cari hesap kısmında da bileşik faizle
ilgili düzenlemeler mevcuttur. Ve bu hükümle tasarıda çıkartılmıştır ve fark-
lı bir düzenleme getirilmiştir. Bu haliyle tasarıya baktığımızda demek ki, 9.
maddedeki bu kaldırma, dolayısıyla bileşik faiz söz konusu olmayacaktır.
Acaba olmayacak mıdır, tabi buda önemli bir soru, ciddi bir değişiklik ve
ekonomi üzerinde de ciddi etkileri söz konusu olabilecek bir husus. Malu-
munuz, bileşik faiz zaten borçlar kanunundaki emredici hüküm aynı zaman-
da faiz kanununda da hüküm var bununla ilgili, yasaktır.

Ancak bileşik faize iki istisnai halde imkan tanınmaktadır ki bunlardan bir
tanesi cari hesapta bileşik faiz uygulaması, diğeri de borçlu bakımından ti-
cari iş niteliğine haiz olan ödünç karz sözleşmelerinde bileşik faiz söz konu-
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su olabilecektir. Ayrıca, tabi bileşik faizin özel olarak olabileceği belli yerler
var. Bunlardan bir tanesi de kıymetli evraktır. Müracaat hakkı kullanılırken
malumunuz bileşik faiz söz konusu olabilmektedir. Şimdi bu kaldırmanın ge-
rekçesine bakıldığı zaman gerekçede şöyle söylenmektedir; Bu bileşik faiz
yasağı kötüye kullanılmaktadır uygulamada. Esasen iki hal için öngörülme-
sine rağmen başka sözleşmelerde de uygulanmaktadır gibi bir gerekçe var
ve buna da kredi kartlarıyla ilgili uygulama gösterilmektedir. Kanaatimce bu-
rada açıklanan hususlar, hukuken yani gerekçe olarak ifade edilen şeyler
belki uygulamada doğdu mu bilmiyorum ama hukuken zaten mümkün olma-
yan hususlardır. Sebebini de biraz önce arz ettim. Kural olarak bileşik faiz
zaten yasak. Ancak istisnaen iki halde söz konusu. Bir başka yerde buna
siz imkan tanıyorsanız, bu gerekçede söylediği gibi zaten uygulanma imka-
nı yoktur. Şimdi bu haliyle eğer yasalaşacak olursa, yani tasarı ciddi sorun-
lar ortaya çıkacak gibi gözükmektedir. Yani ekonominin mevcut sistemin fa-
iz üzerinden döndüğü dikkate alınacak olursa bir defa aramızda iktisatçılar
ekonomistler var, büyük ihtimalle faiz oranları yükselecektir. İkincisi bu kre-
di veren kredi kuruluşları büyük ihtimalle değil, mecburen bu bileşik faiz uy-
gulamasından vazgeçmeyecekler, vermiş oldukları cari hesap kapsamında-
ki kredilerden. Dolayısıyla bunu sağlayacak çeşitli yollara başvuracaklardır.
Büyük ihtimalle nasıl yollar gündeme gelir bilemiyorum ama, belki ilgili cari
hesap dönemlerinde hesabı kat ederek tekrar başlatacaklardır faizi anapa-
ra haline getirerek. Veya başka şeyler olabilir. 

Bir başka hususta, tabi ki bunu kaldırdığınız zaman esas itibariyle kredi
veren açısından bir şeyi kaldırıyorsunuz ama para yatıran bakımından tam
anlamıyla bileşik faiz olmasa da, bileşik faiz uygulaması var. Yani siz bir va-
deli hesap açtığınızı varsayınız, bu vadeli hesaba ilgili vadede biliyorsunuz
bir faiz işletiliyor. Daha sonra bu anapara haline getiriliyor ve tekrar onun
üzerinden bir faiz işlemesi söz konusu. Dolayısıyla, bu kaldırıldığı zaman
kredi verenle mevduat sahibinin arasındaki düzenleme bakımından en
azından avantajlar bakımından bir dengesizlik yaratılması durumu söz ko-
nusu olacaktır. Bunun ekonomiye, yani tasarıdaki bu hüküm geçerse, eko-
nomimize muhtemel etkilerinin ciddi olacağını sanırım söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Şimdi dediğim gibi çok fazla değişiklik var. Önemli bazı husus-
lar üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi de 122. maddede acenteyle il-
gili olarak getirilen portföy tazminatı imkanıdır. Sayın Prof. Dr. Mehmet Hel-
vacı bahsetti, portföy tazminatı getirildi diye ama bunun biraz sanırım nası-
lına girmek lazım ve ekonomimize nasıl etkileri olur üzerinde durmakta fay-
da var. Çünkü ayrıntısı ve nasılı önemli. Malumunuz bizim ülkemiz bir lisans
ülkesi. Daha ziyade üretim, teknik malların veya başka markaların yurtdışın-
da üretimi söz konusu. Ne yazık ki ülkemizde bunlar tek satıcılık yoluyla,
acentelik yoluyla veya sürekli sözleşme karakterinde olan français sözleş-
meleri ile veya tek satıcılık sözleşmeleriyle ülkemize satılmaktadır. Dolayı-
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sıyla bu acenteyle ilgili portföy tazminatı hükmü bu bakımdan önemli. Port-
föy tazminatı malumunuz, siz birisinin acentesi veya tek satıcı olduğunuzda
kendisine sözleşme süresi içinde bir müşteri portföyü yaratıyorsunuz. Müş-
teri portföyü oluşturuyorsunuz. Ve bu bir veya birkaç sene sürüyor, bir aşa-
ma geliyor ve sözleşme feshediliyor, siz ortada kalıyorsunuz ama varolan
ve oluşturulan müşteri kitlesiyle, müşteri gurubuyla yeni gelen şahıs devam
ediyor ve acentelik veren veya tek satıcılık veren kimse de o müşterilerden
kazanç elde etmeye devam ediyor. İşte bu konu bizim yürürlükteki kanunda
düzenlenmemişti, ancak yargı kararlarına birkaç yargı kararına o da çekin-
gen bir ifadeyle geçmişti. Bu haliyle portföy tazminatı imkanı getirilmiş ve
bunun esasları belirlenmiştir. Yani belli bir portföy oluşturulmuşsa ve bu söz-
leşme haksız olarak feshedilmişse ilgili bir portföy tazminatı, bir miktar taz-
minat isteyecektir. Bunun belli esasları var, Alman kanunundaki düzenleme
esas alınarak yapılmıştır bu düzenleme. Bu önemli bir düzenleme. Burada
önem şuradan, dediğim gibi ülkemiz bir lisans ülkesi olmasından kaynakla-
nıyor. İkincisi bu düzenleme, denkleştirme istemi başlığı altında yapılan bu
düzenleme, emredici karakterde düzenlenmiş. Ve denkleştirme isteminden
önceden vazgeçilemez hükmüne yer verilmiştir. Ve daha da önemlisi, bu
müşteri tazminatı meselesi ticaret kanununda acentelik için düzenlenmesi-
ne rağmen, son fıkrasına eklenen hükümle acentelik benzeri süreklilik arz
eden, sürekli sözleşme ilişkisi biçiminde gerçekleşebilen benzer sözleşme-
lerde de acenteye benzer sözleşmelerde de uygulanacağı hükmüne yer ve-
rilmiştir bunların. Bu şu anlama geliyor; demek ki portföy tazminatı ile ilgili
bu hüküm demin arz ettiğim gibi, benzer nitelikteki tek satıcılık sözleşmele-
rine artı français sözleşmelerine de uygulanacaktır. Aslında bu çok tartışıl-
ması gereken bir konu. Zira portföy tazminatı meselesi, bu tür tek satıcılık-
ta ve özellikle français sözleşmesi türü sözleşmelerde acaba uygulanmalı-
mıdır veya aynı şartlarda mı uygulanmalıdır ciddi bir sorundur. Ama bu port-
föy tazminatı meselesinin önemli bir başlık olduğunu, bu hususları size kı-
saca aktararak arz etmek istedim. 

Şimdi bir diğer, ekonomimiz açısından Türk Ticaret Kanununda önem
arz eden düzenleme ise haksız rekabet ile ilgili hükümlerdir. Bu hükümler
çok teferruatlı tabi ki, yani amacımız bu hükümler neler getiriyor bunların
üzerinde durmak. Eksikler nedir, bunlara zaman el vermeyeceği için değin-
me imkanı yok. Ama bu haksız rekabet ile ilgili düzenlemenin önemi şura-
da. Yeni haksız rekabet düzenlemesi sadece tacirler arasındaki haksız re-
kabeti düzenlemekten çıkmış, özellikle tüketicilere yönelik haksız rekabeti
veya tüketici olmasa bile ara alıcılara, toptancılara yönelik haksız rekabeti
düzenler hale gelmiştir ve çok ayrıntılı hükümler getirilmiştir. Özellikle rek-
lam yoluyla, taksitli satışlarla hatta ve hatta yapılan sözleşmelerde genel iş-
lem şartı niteliğinde olan ve tüketicilerin müşterilerin aleyhine olabilecek hu-
suslara müdahale getiren hükümler vardır. Ama bu düzenleme zaten İsviç-
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re'nin haksız rekabet ile ilgili düzenlemesinden mülhem bir düzenlemedir.
En önemli eksiği bence burada tatbikatçılarda var, haksız rekabetle ilgili,
markalarla ilgili ihtilaflarda ispat zorunludur, özellikle tazminat konusunda.
Hakimlerimiz, bilirkişiler bundan çok çekerler bilinir. Bununla ilgili hükümler
maalesef eksik bırakılmıştır. Çünkü bu haksız rekabetle ilgili davalarda mo-
dern gelişme gerekirse usul hukukumuzda da var bununla ilgili hükümler
veya işte marka düzenlemelerinde var bununla ilgili hükümler. Karşı tarafın
belge ibraz etmesine, belge sunmasına hakim emredebilir. İspat vasıtaları-
nı karşıdan isteyebilirsiniz, bununla ilgili düzenlemeler maalesef yoktur ama
bu konuda hukuk usulü muhakemeleri kanunumuzun 330. maddesi var ve-
ya dediğim gibi diğer fikri mülkiyet hukukuyla ilgili, diğer alanlardan belki ör-
nekseme yoluyla faydalanılabilir. Ticaret siciliyle ilgili çok önemli bir değişik-
lik, burada, bir tanesi sicilin tutulmasında devletin sorumluğu meselesine
odalarla birlikte müteselsil sorumluluğu meselesine tekrar dönülmüştür. 

Bir diğer hususta, ticaret sicilinin bilgisayar ortamında tutulması mesele-
sidir. Bu çok önemli bir mesele özellikle tatbikatçılar ve bu ticaretin aktörle-
ri bakımından çok çok önemli. Ve daha da önemlisi, görünüşe güven ilkesi,
bu düzenlemelerde ticaret siciliyle ilgili düzenlemelerde güçlendirilmiş bu-
lunmaktadır. 

Zaman çok kısa olduğu için önemli gördüğüm bir tane düzenleme, ano-
nim şirketlerle ilgili kısımda kurucu senetleriyle ilgili hususa değinmek isti-
yorum ben. Burada halihazır kurucu senetleri malumunuz, anonim şirketle-
rin kuruluşunda emeği geçenlere verilen senetlerdir. Ve bu senetler karşılı-
ğında kurucular kar payı veya birkaç hak daha kendilerine tanınabilir. Temel
soru, halihazır düzenlemede acaba kurucular hangi dönemdeki sermayeye
göre bundan istifade edeceklerdir sorusu vardır. Halihazırdaki kanunumuz
açıklık içermediği için, yargı kararları kural olarak ilk kuruluş veya kurucu
haklarının tanındığı sermayeyi esas almakta. Ama bir uygulama varsa yeni
sermaye miktarları ile ilgili olarak buna itibar etmektedir, taraflar arasında bir
sözleşme kurulduğu için. Yeni düzenleme mevcut sermayeye göre, kurucu
hakkı tanımaktadır. Yani bu demektir ki, 1980'lerde tanıdığımız, yirmi defa
sermaye artırımı yapıldı. 2007 deki sermaye neyse bunun üzerinden tabi
bunun ciddi sorunlara yol açacağı gayet açıktır. Ve daha da önemli bir dü-
zenleme şirketler açısından, şirketler hukukunda kar dağıtılmasa bile kuru-
cu intifa senedi sahiplerin esas sözleşmede öngörülen karı almalarına im-
kan tanınmıştır ki, bu sermaye getirenlerden kat ve kat fazla kuruculara im-
kan tanınmasıdır ki, bunun etkilerini kesinlikle göz önünde bulundurmamız
gerekir diye düşünüyorum. 

Şimdi efendim önemli bir düzenleme, tabi ki kamuyu aydınlatmayla ilgili
şirketler hukuku kısmında. Kamuyu aydınlatma ilkelerinin ışığında bunu or-
ganların yetkileriyle ilgili olarak tutunda, en önemlisi de belge düzeni ve bil-
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gi alma sisteminde görüyoruz. Kamuyu aydınlatma hükümlerinin bu yeni ta-
sarıya ciddi biçimde ve etkin biçimde ve de çağdaş biçimde yansıtıldığını
söylemek mümkündür. Bunlardan bir tanesi bilgi alma konusundadır. Bilgi
alma hakkıyla ilgili bir düzenleme mevcut kanunumuzda kesinlikle çok ye-
tersizdir. Ve ticaret kanunu ve ticaret kanunu tatbikatıyla uğraşanlar çok iyi
bilirler ki, en önemli sorunlardan bir tanesi pay sahiplerinin şirketin faaliyet-
leri ile ilgili bilgi alması, bir sorun çıktığında dava açabilmesidir. Bu bilgi ve-
rilmediği için maalesef çok ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Mevcut düzen-
lemeyle pay sahiplerinin bilgi alma hakları bir defa genişletilmiş, eğer yeter-
li bilgi verilmezse bunu dava yoluyla elde etme imkanı getirilmiş ve daha da
önemlisi özel denetçi tayini esası yeniden ve etkin biçimde düzenlenmiştir.
Yani, bizde biliyorsunuz azınlık hakları dediğimiz haklar silsilesi vardır, an-
cak bunlar çok etkisizdir. Sadece hak olarak durmakta ama kullanma imka-
nı yoktur. Örneğin özel denetçiyi göz önünde bulundurunuz, özel denetçi di-
ye bir müessese var, siz özel denetçi bir sorun çıktı bilgi vermiyorlar % 20
pay sahibisiniz, hiçbir şey alamıyorsunuz kar dağıtmıyorlar, belgeler yok,
bilgiler yok ortada. Özel denetçi istiyorsunuz, çoğunluk diyor ki tamam özel
denetçi seçelim, bu hakkı kabul ediyorum, el kaldırıyor ve istediği denetçiyi
seçiyor. Gene o verdiği rapor bildiğiniz türden bir rapor oluyor, ama yeni dü-
zenlemeyle demek ki bu özel denetçilik müessesesi de çok ayrıntılı ve iş-
levsel hale getirilmiştir. Ümit ediyorum uygulamada da bunun yansımalarını
görürüz tasarı kanunlaşacak olursa. 

15 dakikalık bir süre olduğuna göre, taşıma hukukundan da bir örnek ve-
ya taşıma hukukundan örnek demeyelim de getirilenler konusunda genel bir
açıklama yapmak isterim. Taşıma hukuku, sigorta hukukunda olduğu gibi
taşıma hukuku komisyonunun başkanı da değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin
Ülgen'dir. Ve bu taşıma hukuku kısmı benim şahsi kanaatim tabi tasarıyı ha-
zırlayanlar ve ilgili bölümlerde çalışanlar hep deniz ticaretiyle ilgili olarak Ke-
rim bey olmak üzere başta herkes çok güzel olduğunu söylüyor, haklı ola-
rak üzerinde çalıştığı için ama çok özgün ve çok güzel bir bölüm olduğunu
söylemek istiyorum öncelikle. İkincisi, bu taşıma hukuku tabi ülkemiz açısın-
dan çok önemli, ticaret açısından çok önemli bir defa. Neler getirildiği konu-
su değişik konuşmacılar tarafından yapılırken söylendi. Bu taşıma konusun-
da en önemli değişiklik taşıma işleri ayrı bir kitap haline getirildi. 

İkinci ve en önemli husus bu taşıma kısmıyla ilgili olarak, bir defa iç ta-
şımalar halihazırdaki kanunda ticaret kanunu hükümlerimize tabi, uluslar
arası bir taşıma olursa Türkiye'nin taraf olduğu CMR olarak kısaltılan ulus-
lar arası bir sözleşmeye tabiiydi. Şimdi ne olacak diyeceksiniz, o da iç hu-
kuka dahil olmuş. Şöyle bir durum var; CMR ancak uluslar arası taşımalar-
da uygulanıyor ve getirdiği sorumluluk sistemi çok farklı bir sorumluluk sis-
temi. Objektif sorumluluğu esas alıyor bir defa, ve taşıyıcının sınırlı sorum-
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luluğu düzenlemesine yer veriyor. Ama ticaret kanunundaki düzenlemeye
baktığımızda ziya ve hasar için kusur sorumluğu öngörüyor ve taşıyıcının
sorumluluğuyla ilgili kural olarak bir sınırlama söz konusu değil. Gecikme
için ayrı bir sorumluluk getiriliyor ve burada ise tamamen kusursuz sorum-
luluk esasına yer verilmiş. Bunun dışında belge düzeni çok yetersiz, belge
düzeni kesinlikle taşıma hukukuyla ilgili çok yetersiz. Gene avukat arkadaş-
larımız ve hakim beyler çok iyi bilirler. Bu tür davalarda maalesef belge bul-
mak imkansız gibi taşıma hukukuyla ilgili davalarda. Şirket davalarında ge-
ne kısmen, yeteri kadar değil ama belge, bilgi bulursunuz. İşte bu yeni dü-
zenlemeyle CMR ve benzer bir sistemi kabul edilen Alman hukukundaki dü-
zenlemeler örnek alınarak CMR esas itibariyle iç hukuka uyarlanmıştır.
Uluslar arası hukukta geçerli olan bir takım tabi olarak hükümlere ayıklana-
rak iç hukukumuza bu sistem getirilmiştir. 

Bir hususu daha arz etmek isterim bu konuda; bizde İstanbul örneğini
düşünseniz bile ne kadar çok ev taşıması olduğunu biliyorsunuz. Maalesef
bu konu hiç düzenlenmemiştir. Hepimizin yüreği yanmıştır. İki taşıma bir
yangın derler dimi bizde öyle bir şey vardır. İki veya üç kez taşındığınız za-
man sanki evinizi yanmış kabul edebilirsiniz, mobilyaları değiştirebilirsiniz.
İşte burada taşımayla ilgili hükümlerde ev taşımaları gene ayrıntılı olarak
düzenlenmiş, taşıyıcının sorumluluğu ile ilgili etkin ve sınırlı sorumluluk esa-
sına yer verilmiş bulunmaktadır. Bunun önemli bir ayrıntı olduğunu ve
önemli bir düzenleme olduğunu arz etmek isterim. 

Zaman kısa olduğu için, önemli gördüğüm birkaç hususu ne getirdiğin-
den ziyade nasıl düzenlendiği dediğim gibi zaman elverdiği ölçüde açıkla-
mak istedim size, açıklamalarım bundan ibarettir ama bu konularla ilgili bir
soru olursa daha ayrıntıya girebiliriz. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Bizde teşekkür ediyoruz sayın Kaya. Efendim şimdi de benim İstanbul

Ticaret Odasından meslektaşım sayın Dr. Veysi Seviğ vergi hukukunun
önemli isimlerinden söz kendilerinde.
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DOÇ. DR. VEYSİ SEVİĞ
M.Ü. İ.İ.B.F. Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim sayın Başkan. Saygıdeğer konuklar, bu günkü konu
gerçekten ülkemiz için çok önem arz ediyor. Ben aynı zamanda ISS de 16
yıldır Türkiye'yi temsil ediyorum. ISS'nin temsil ettiğim kesiminde, Avrupa
birliğinin de temsilcisi olduğum için ben sözüme şuradan başlayacağım.
2007 yılı ilerleme raporunda ne diyor, bizim bu çalışmalarımızı için oradan
yola çıkacağım. Şimdi 6 Kasım günü Avrupa Birliğinin yayınlamış olduğu
ilerleme raporunda şu cümleler yer alıyor. Diyor ki, şirketler hukukuyla ilgili
çalışmalar henüz yeterince tatminkar değildir. Türk ticaret yasasının kabul
edilmesinde hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Ayrıca ticaret odaları nezdin-
de tutulan şirket tescilleri, müktesebatla uyumlu değildir. Yine şöyle bir açık-
lama geliyor altına, Avrupa Birliğinde geçerli bulunan tescil prosedürü ile ka-
yıtlı bilgilerin kullanılması ve bu açıdan açıklık, şeffaflık ilkelerine yeterince
değer verilmemektedir. Yine devam ediyor, muhasebe raporlarının düzen-
lenmesinde belli bir ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu bazı muhasebe standartlarını kabul etmiş ve bazı açıklamalarda bu-
lunmuştur. Yalnız bu açıklamaların orijinalleriyle uyumu konusu tartışmalı-
dır. 

Şimdi ben buradan yola çıkarak, esasında ticaret kanunu iki önemli mü-
essese üzerinde bu konudaki görüşlerimi ve çalışmalarımı aktarmak istiyo-
rum. Her şeyden önce ticaret sicili ile ilgili, ticaret kanunu tasarısında yer
alan düzenleme silsilesi yenilik getirmesine rağmen ki bu çalışmaya önce-
likle şunu söyleyeyim, Türkiye'deki yapılan bu çalışma fevkalade olumludur,
buna emek veren bütün hocalarıma, bütün çalışanlara minnet borçluyuz.
Çünkü bir hareketi getirmişlerdir. Fakat ticaret sicilleri ile ilgili şuanda mev-
zuatımızda bulunan ve tasarıda yer alan düzenlemeler yeterli değildir. Çün-
kü ülkemizde her ticaret odası kendi bölgesindeki sicili tutmaktadır. Siciller
net ve istenilen bilgiyi verebilecek nitelikte değildir. Bu konuda hangi bilgiler
sicilde yer almalıdır, uluslar arası normları nedir, Avrupa birliği sicili nasıl ça-
lışıyor, bu konu yeterince dikkate alınmamıştır. Kanımca ticaret sicili ile ilgi-
li, sicil tutmayla ilgili ayrı bir yasal düzenleme gereklidir. Çünkü sicil bizim ti-
cari ilişkide bulunduğumuz ve uluslar arası ticari ilişkilere yönelen kurum ve
kuruluşların kimliğine, niteliğine, yerine, onların bugüne kadar geçmişte ya-
şadıklarını bildiren açık, herkesin bilgi alabileceği bir olgudur. Dolayısıyla bu
konuya ayrı bir önem verilmesi lazımdır. Bugünkü tasarıda yer alan konu-
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nun bütününü dikkate aldığımız vakit, bu konu yine eskisi olduğu gibi sür-
dürülebilir anlamına gelmektedir ki bu bir riski beraberinde getirmektedir. 

İkinci konu, eğer ticaret yasamız yürürlüğe girerse bütün mükelleflerimiz
yani bütün iş adamları tacir ve şirketlerimiz artık bilanço esasına göre def-
ter tutacaklardır. Bu kaçınılmazdır. Esasında şuanda 2007 yılında dünyada
kişi başına en az bilanço üreten bir ülkenin mensubuyuz. Dünya bankasının
istatistiklerine bakabilirsiniz. Artı bu bilançonun güvenirliği de ayrıca tartış-
malıdır. Artı, çıkarılan kanunlarla bu bilançolar anlamsız hale getirilmiştir.
Ne olmuştur, eskiden yeniden değerleme denilen fiktif bir olayla bilançonun
aktifleri yükseltilmiş, sonra bunlar silinmiş, enflasyon düzeltmesi denilen ne
olduğu belirsiz bir düzenlemeyle aktifler arttırılmış, pasifte sermaye yedek-
leri oluşmuş, ne olduğu, nasıl hesaplandığı yeterince denetlenmemiş, bir
ucube, bir varlık vardır karşımızda. Bunu tabi biz bildiğimiz gibi yabancılar-
da biliyor. Şimdi biz bakıyoruz, biz bilançomuzu artık bilanço esasına göre
defter tutacağız, o güzel bir şey. Ancak açılış bilançosu nasıl olacak yani bir
tacir, ben, bir başkası iş hayatına atılırken ne yapacaktır. Şimdi bu konuda
yasada özel bir hüküm vardır. Bu hükme baktığımız vakit, bizim ilk açılış bi-
lançomuzu nasıl yapacağımızı şöyle ifade ediyor. Tacir, ticari faaliyetinin ba-
şında ve her faaliyet döneminin sonunda varlık ve borçlarının tutarlarının
ilişkisini gösteren finansal tabloyu sırasıyla açılış bilançosuna ve yıllık bilan-
çoya çıkarmak zorundadır. Açılış bilançosunda yıl sonu finansal tabloların
yıl sonu bilançosuna ilişkin hükümler uygulanır. Şimdi peki, bu bilanço nasıl
olacaktır. Şimdi ben tacirim, iş hayatıma başlıyorum, nasıl bunu yapacağım,
yani nedir bu, nasıl bu çıkacak. Ben belki borcumu gizleyeceğim, belki ben
varlıklarımı da gizleyeceğim. Şimdi bu bilanço eğer güvenilir olacaksa, bu-
nun yeri burası mı değil mi diye tartışabiliriz. Ama burası olduğunu kabul
edecek olursak, bir kere buraya bir açık net bir şey getirmek lazımdır. Yani
biz en azından işe başlayan bir kişinin ticari işletmesinin neleri tahsis edi-
yor, neleri kendi bünyesinde vardır, daha açıkçası riski nedir bunu ilk başta
görmek zorundayız. Çünkü ticari hayatın en önemli odak noktası tacirin ve
işletmenin güvenilir olmasıdır.

Şimdi hemen bu konunun yanında, bilançoların ve mali tabloların denet-
lenmesi öngörülmüştür. Fakat denetlenmesiyle ilgili hükümlere baktığınız
vakit bir kere bilançolar Türkiye Muhasebe Standartları Kurumunun yayın-
lamış olduğu uluslar arası nitelikte, uluslararası kabul görmüş muhasebe
standartlarını dikkate alarak düzenlenecektir. Ancak, eğer bizde uluslar ara-
sı muhasebe standartlarının uygulanışına göre eksiklik varsa, o takdirde
uluslar arası muhasebe standartlarındaki hükümler geçerli olacaktır, madde
88. Şimdi burada bir sorun var, o sorunda şu; bunlar yeterli değilse onları
uygulayacağız. Halbuki burada biraz daha ciddi olmamız lazım, Türkiye Mu-
hasebe Standartları Kurumunu en azından bu işin başında, iyi donatmak ve
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standartları yayınlanabilir hale getirmek lazım. Standartlar yayınlandı, bu
konuda uğraşı olanlar bu standartları okudularsa Türkçe'sinden Türkçe'ye
nasıl tercüme edecekler herhalde uzun süre düşüneceklerdir. 

Şimdi muhasebe standartlarını dikkate alarak yola çıktığımızda, bu iş
birde denetim meselesine gelmiştir. Denetimi kim yapacaktır, burada bu ta-
sarı hazırlanırken zannediyorum ki değerli meslektaşlarım ki bende bir hu-
kukçuyum ama mali müşavirlik ve denetçilik yapan arkadaşlarımın, meslek-
taşlarımın burada yoğun bir etkisi olmuştur, bir terim karmaşasına göz yum-
muşlardır. Kim denetleyecektir, yani bir mali tabloyu kim denetleyecektir.
Şimdi bakıyoruz ya bir yeminli mali müşavir, veyahut serbest mali müşavir-
ler, bağımsız denetim şirketleri denetleyecektir. Şimdi bu kavramlar son de-
rece karmaşık ve anlaşılması zordur. Birde burada iki denetmenin olması
öngörülmüştür. Şimdi serbest mali müşavirler bağımsız denetim şirketleri
diye bir kavram yok Türkiye'de. Bağımsız denetim şirketi var, bunun yeri
sermaye piyasası. Sermaye piyasası kanunda olan bağımsız denetim şirke-
ti esasında başka bir karmaşa yaratıyor Türkiye'de. Çünkü bir yasa var, o
yasada kimlerin mali tabloları denetleyeceğine dair hüküm var. O hükümle,
orada denetim yapan bir gurup oluşmuş, bu gurup bir çatı altında toplanmış
bunu bırakıyorsunuz, bağımsız denetim şirketi serbest mali müşavirden ba-
ğımsız denetim şirketi ama bu olay bir karmaşaya meydan olacak bir şey.
Halbuki bir kanuna atıf yapsak, orada var zaten bu yetki verilmiş. O yetki-
den yola çıkarak bu denetim daha rahat yapılabilir. Buraya geldiğiniz vakit
en az iki denetçi. Şimdi soruyorum size Bingöl'deki bakkal bilanço esasına
göre defter tutacak, iki bağımsız denetim elemanına da defterini veya bilan-
çosunu onaylatacak, mümkün mü, değil. O vakit bizim ülkemizin koşulları
dikkate alınarak bir başka özel düzenlemeye gerek var. Şimdi tabi ki bende
herkes gibi bir işletmenin mali raporunu net anlayabilir şekilde göreceğim.
Şimdi burada geldiğiniz vakit, bir sıkıntı bir sorun yaşıyoruz. Buraya geldiği-
niz vakit denetçi lafı kanunda o kadar çok kullanılıyor ki özel denetçi, ondan
sonra bağımsız denetçi var, normal bilançoyu denetleyecek var. Denetçi de-
diğiniz vakit bu sıfat tek. Ve bunu kimlerin yapacağı da aşağı yukarı yasal
düzenlemeyle belli olmuş, denetçi denetçidir. Yani bu denetçi isimler koya-
rak, bir ticaret kanunu içersinde karmaşa yaratmamıza gerek yok. Esasın-
da ona bir yasayı, yine bu yasaya atıf yaparak biz pekala çözebilirdik. De-
mek ki burada da bir sıkıntımız var.

Şimdi benim esasında bu yasada takıldığım bir çok konu var. Değerli
meslektaşlarım, hocalarım burada olduğu vakit ben bunu öğrenmekte isti-
yorum. Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir sorun var. Bir şirkette sermayeye
vaz ediyoruz, koyuyoruz. O sermaye o şirketin nesini belli ediyor, sorumlu-
luğunu da belli ediyor. Bu sermaye yok olursa, yani fiktif değerlere bağlanır-
sa bu şirketle ticari ilişkide bulunanların güvenilirliği ne olacaktır. Şimdi ben
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soruyorum, Avrupa hukukunda acaba sermaye koyduğunuz vakit adam onu
götürüp dağa taşa yatırabiliyor mu ? Bu tasarıda yok, demek ki eksik tara-
fımız. Ben bunu geçen seneki toplantıda Avrupa Birliğinde hükümetimizin
temsilcisi katılamamıştı herhangi bir nedenle ama onun muhatabı da oldum.
Yani dediler ki, sizde sermayeyi böyle birisi yok ederse, buharlaştırırsa di-
yorlar, bu sermayenin varlığını nasıl biz sağlayacağız. Şimdi bizim hukuku-
muzda her şey güzel düzenleniyor, bu taraf açık. Yine devam ediyoruz şim-
di, anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinde bir üniversite mezunu arayışı
salgınlığına tutulduk. Bu salgınlık önce yok yarısı olsun dendi, şimdi dörtte
biri olacak. Kanun tasarı öyle. Birde tek kişilik şirket kavramı ortaya koyduk.
Şimdi acaba, sadece üniversite mezunlarımı tek kişilik şirketi kuracak veya
şirketi tek kişilik hale gelirse devam edecek. Lise mezununun böyle hakkı
yok mu. O vakit demek ki, Türkiye'de Bill Gates gelseydi burada aç kalma-
ya mahkum olurdu. 

Şimdi burada bir olayı dikkate almamız lazım. Şirket, ticari bir işin yapı-
mı için doğuyor. Şimdi biz burada üniversite mezunu yönetim kurulu üyesi
arayacağımıza ki bankalar için özel hüküm olabilir, ama burada üniversite
mezunu aramamız yerine burada müsaade ederlerse, eğer biz bu şirketin
sağlam yoluna devam etmesi için koşulları arayan ve onun denetimini ciddi
yapalım ve onun denetimini ciddi yaparak biz onun sağlamca adım atması-
nı öngörelim. Yoksa üniversite mezunu olmuş, lise mezunu olmuş, orta okul
mezunu olmuş bu bizim için önemli bir faktör değildir. 

Biraz önce değerli meslektaşım, ben kendisini ancak burada yüz yüze
tanıyorum, kendisini hayranlıkla da izliyorum her yerde. Bir bilgi verdi, bilgi
alma konusu da kanununa geldi, madde 437/4. efendim biz mahkemeye
başvurursak bilgiye bir uzman vasıtasıyla alıp verecekler. Uzman kim, birde
bu kavram çıktı karşıma. Şimdi, bana bilgi vermiyor şirket ki, verip verme-
mesi elinde. Ben mahkemeye başvuracağım, mahkeme bir uzman tayin
edecek, kim uzman. Uzman diyor kanun, kim bu uzman. Şimdi buraya bir
açıklık getirelim. Ben mahkemelerin ülkemizde olağanüstü işler yaptığına
inanan bir kişiyim. Ama o iş yoğunluğu içersinde bulunduğu yerde bilgi ver-
meyen bir şirket için uzman atayacak. Nerden bulacak orada uzmanı, kim
nasıl bulacak, ne yapacak. Hem de bunlar öncelikli işler arasında. 

Şimdi yasamız esasında son derece önemli bir yasa ve bize yeni olanak-
lar getiriyor. Her şeyi kolaylaştırır, şeffaflığı da arttırıyor. Fakat birde Internet
sitesi sorunumuz var. Şimdi Internet sitesiyle durumlarını üçüncü şahıslara
duyurulması kadar güzel bir şey yok. Çünkü en azından o duyuruyu yapar-
ken sorumluluk taşıyacaklardır. Ancak burada Internet sitesinde duyurula-
cak bilgiler esasında son derece önemli bilgiler, doğru olursa anlam ifade
eder. Doğru değilse anlam ifade etmez onlar. Internet sitesinde yayınlaya-
cağı bilgilerin doğruluğunu kim bize garanti edecek. Şimdi söyleyebiliriz ki
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yasal açıdan yeminli mali müşavir doğruluğunu garanti edecek. Peki her şir-
ket bu Internet sitesinde yayınlayacağı mali tablosunun sorumluluğunu üst-
lenecek bu elemanlara istihdam edecek mali güce sahip olacak mı. Şimdi
demek ki bazı sorunlarımız var. Şimdi ben konuyu fazla dağıtmak istemiyo-
rum, soru gelirse cevap vereceğim ama 26 Ekim günü ben toplantıdan çı-
karken akşamüzeri bana şu soruyu yönelttiler; ben de size o soruyu yönel-
teyim. Son derece yoğun bir toplantıydı Brüksel'de dediler ki Türkiye'ye hay-
ranız. Çünkü bu kadar hassas, bu kadar ciddi ve bu kadar yoğun çalışan bir
ülkeye bugüne kadar rastlamadık. Ama ne olur siz önemli konularda yasal
düzenleme yaparken bizdeki örnekleri bir inceleyin. Ve oradaki sipop hü-
kümleri de bir dikkate alın.

Şimdi bu son derece önemli bir uyarı. Şunun için söylüyorum; biz şimdi
ticaret kanunumuzda bir atılım yapıyoruz. Uzun yıllar çalışıldı. Ünal hoca-
mın buradaki fedakarlığı hiç göz ardı edilemez. Ama şu tacir sıfatı, ticaret
sicili ve de şirketlerin özellikle anonim şirketlerin oluşumuna yönelik ve on-
ların güvenli olarak bir ticari ünite olarak karşımızda kalmasına yönelik dü-
zenlemeler üzerinde eğer mümkünse ki, galiba mümkün değil biraz daha
eğilip çalışmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Hocam teşekkürler.

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Bizde size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Varlık söz sizin.
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AV. ENDER VARLIK
İstanbul Barosu Avukatı

Teşekkürler sayın başkan değerli konuşmacılar, saygıdeğer misafirler.
Mümkün olduğu kadar tekrardan kaçınarak, yeni tasarının limitet ve anonim
şirketlerde getirdiği yenilikler, bunların uygulamada karşılaşacağımız prob-
lemleri kendi görüşlerim çerçevesinde değerlendirmek istiyorum. 

Sayın Müsteşarımız tasarının çıkarılış amacını ve hedeflerini çok ayrın-
tılı bir şekilde açıkladı. Evet yeni ticaret tasarısının çıkarılmasının amacı
Türk işletmelerinin uluslar arası pazar finans ticaret alanlarında saygıdeğer
güvenilir bir şirket olarak yer almalarının sağlanmasıdır. Şimdi ben öncelik-
le genel gerekçe limitet şirketleri ve anonim şirketlerini ilgilendiren genel hü-
kümlerdeki önemli birkaç hususa değinmek istiyorum ve bununla ilgili uygu-
lamaları belirtmek istiyorum. Öncelikle tasarıda bakıldığı zaman ultravires
kavramının kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Bu şirketin işletme faaliyet ko-
nusunda yasak, yasağının kaldırılması. Diğer bir ifadeyle, bir şirketin tem-
silcisi üçüncü bir kişiyle bir işlem yaptığında, üçüncü kişinin isminin korun-
ması. Ana prensip bu olarak gözüküyor ve de üçüncü kişinin hem güven
sağlanması amaçlanıyor. Ben bu ultravires yükünün her ne kadar kaldırıl-
mış olduğu gözükse de tasarıda uygulamada sorunlar çıkartacağını, ger-
çekte kaldırılmadığını düşünüyorum. Çünkü üçüncü kişiyle yapılan işlemler-
de, üçüncü kişinin iyi niyeti aranmakta. Buda şöyle oluyor; bir ticaret şirketi
üçüncü kişiyle işlem yaptı, üçüncü kişi bulabilecek durumda ise bu ticari iş-
lem geçerli değil. Bu nedenle her ne kadar ultravires kaldırılmış olarak gö-
zükse de uygulamada sorunlar çıkartacak. 

Sayın hocamız konuşmasında, sanal ortamların adların ve işaretlerin ti-
caret şirketine sermaye olarak konulabileceğini belirtti. Bu oldukça iyi bir uy-
gulama ve teknolojik gelişmelerin sonucunda elde edilen fikri sına-
i hakların bir ölçüde sermayeleştirilmesi amacını taşımaktadır. Yeni bir dü-
zenlemede ayni sermayeyle ilgili gayrimenkulların, markaların, patentlerin
ilgili sicile, ticaret sicil memurları tarafından resen tesciline imkan vermekte.
Bu daha önceki kötü niyetli uygulamaların önüne geçebilecek bir uygulama.
Her ne kadar sermaye tarif edilmiş olsa da, ortaklar tarafından sermayenin
gayrimenkulların özellikle tapuda tescili kötü niyetle yapılmama veya ihmal-
den yapılmamakta böylece sermayenin korunması prensibine engel olun-
maktaydı. Bu yeni düzenlemeyle sermayenin korunması prensibi ve şirket-
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leri de kuvvetlendireceğini düşünüyorum sermaye açısından. 
Birleşme bölümü ve tür değiştirmelerle ilgili hususlarda ayrıntılı düzenle-

meler var. Şimdi mevcut ticaret kanunumuza baktığımız zaman anonim şir-
ketlerde birleşmeler 451. ve 452. maddelerde. 451. maddede bir şirketin bir
diğerini devralması, 452. maddede de birleşen şirketlerin yeni bir şirket kur-
maları şeklinde düzenleme var ve ayrıca birleşmelerle ilgili genel hükümler-
de de düzenleme var. Uygulama olarak zaten gerek kurumlar vergisi açısın-
dan da 452 Türk mevzuatında pek uygulanan bir sistem değil. Yani iki şir-
ket birleşerek yeni bir şirket kurarak birleşmesi pek uygulanan bir sistem de-
ğil. 

Şimdi mevcut durumda şöyle sorunlar var, alacakların korunması açısın-
dan, alacaklar genel hükümlere yani birleşmeyle ilgili genel hükümlere gö-
re mi korunması gerekir, yoksa 451'e göre birleşen bir anonim şirkette ora-
da ki hükümlere göre mi korunması gerekir. Ticaret sicili kendi hukukunu
oluşturduğu ve kendi hukukunu uyguladığından, bazı ticaret hukukuyla ilgi-
li hükümleri kendi yorumuna göre uygulamakta ve bunlarda da özellikle
anonim şirketlerle ilgili 451. madde uygulaması gerekirken genel hükümleri
uygulamaktadır. Bu yeni düzenlemeyle bu uygulamadaki bu karışıklılığın
önüne geçilebileceğini ve birleşmelerin, devralmaların ve tür değiştirmelerin
daha sistemli, daha hükümlere bağlı bir şekilde uygulanabileceğini düşünü-
yorum. Ayrıca ana şirketler ile yavru şirketler arasındaki ilişkilerin düzenlen-
mesi de tasarıyla getirilmiş. Böylece şeffaflık hesap bilirlik ve menfaatler
dengesi gözetilmiş. 

Anonim şirketleri ile ilgili olarak, anonim şirketler Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığından izin alması gereken şirketler haricinde, kurulmaları ve ana söz-
leşme değişiklikleri için herhangi bir makamdan izin alınmasının gerek ol-
madığı belirtiliyor. Bu devletin bütünlüğü açısından tasarıda yer alan uygun
bir düzenleme. Fakat sermaye piyasası kanununun halka açık şirketlerin
alım sözleşmelerinin değiştirilmesinde bu kurulun izninin alınmasının zorun-
ludur ifadesiyle de çelişmekte. Bu nedenle kuruluşla ilgili ve ana sözleşme
ile ilişkili bu hükümde bir paralellik sağlanamamış durumda ve hangisinin
uygulanmasında da tereddütlere yol açması sonucunu doğuruyor. Buna bir
paralellik getirilmeli veya eğer bütün yetki Sanayi ve Ticaret Bakanlığında
olacaksa da sermaye piyasası kanununda bir değişiklik yapılması uygun
olur. 

Tedrici kuruluş kaldırılmış, zaten uygulamada uygun olmayan bir kuruluş
şekli. Kurucu işlem sistemi düzenlenmiş durumda ve tescilden sonra halka
açılma düzenlenmiş ve daha önce ticaret kanunundan çıkartma fesih dava-
sı açma hakkı yeni tasarıyla tekrar geri geliyor. Yeni tasarıda, ön şirket diye
bir sistem getirilmesi hedeflenmekte. Buda pay sahiplerinin noterde bir söz-
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leşme ana sözleşmeyi imzalamayı sermayeyi taahhüt ettikleri zaman şirke-
tin kuruluşundan bahsediyor. Ve daha sonra da şirketin tüzel kişiliğinin ka-
zanılması tescilli. Şimdi, tescille ilgili daha öncede yapılan işlemlerin yani
tescilden önce yapılan işlemlerinde şirket için bağlayıcı olabilmesi için, bun-
ların kurulacak şirket adına yapılmasının alenen belirtilmesi ve de tescil ta-
rihinden sonra üç ay içinde de tescil edilen şirketin bunları kabul etmesi ge-
rekiyor. iki düzen açısından, yani ön şirketin getirilmesiyle tescil edilen şir-
ket arasında zaten ön şirket öğretide tartışmalara sebep olan bir sistemken,
bu tasarıya getirilmiş ve de bunun niteliğinde tekrar tasarı öğretiye bırakmış,
mahkeme kararına bırakmış. 

Ben burada kendi görüşümü de belirtmek istiyorum. Uygulamanın şöyle
olması eğer işlemler kuruluştan önce bir şirket, anonim şirket adına yapıla-
caksa ve bu açıkça belirtiliyorsa, kuruluştan önce yapılan şirketlerin bunla-
rın ticaret siciline tescilden sonra, tescil eden şirket tarafından üç ay içinde
kabul etmesi gerek ama eğer kuruluştan sonra tescil sırasına kadar yapılan
işlemler ise herhangi bir beyana gerek olmadan kendiliğinden intikal etme-
li. Bu şekilde düzeltilmesinde ilerde uygulama açısından sorunlarında önü-
ne geçeceğini düşünüyorum. Kayıtlı sermaye sistemi getirilmiş anonim şir-
ketlere. 

Bir başka dikkat çekmek istediğim husus, ana esas sözleşmenin üçün-
cü kişilere karşı bazı hükümlerini hüküm ve sonuç doğurması bir ölçüde en-
gellenmiş. Şöyle; diyor ki, sınırlı sayıda sayılan sekiz tane hüküm ki bunlar;
esas sözleşme tarihi, ticaret unvanı, merkez, süresi, sermayenin ne şekilde
ödeneceği, pay senetlerinin türleri, şirketin nasıl temsil olunacağı, yönetim
kurulu üyeleri, şirketin yapacağı ilanlar. Bunlar haricindeki ana sözleşme
hükümleri, üçüncü kişiler açısından hüküm ifade etmiyor. Yani bu ne oluyor
birleşmelerde veya yabancı yatırımlarda veya ortaklar arası ilişkide siz ana
sözleşmenize ne kadar pay değerini kısıtlayan hükümler koysanız da veya
genel kurulla ilgili hükümler koysanız da, bunların üçüncü kişilere karşı her-
hangi bir hüküm doğurması engellenmiş oluyor. Bu oldukça ciddi sorunlara
yol açabilecek bir düzenleme, tasarı bu şekilde eğer kanunlaşırsa. 

Tasarıda daha önce hocalarımızın da belirttiği gibi tek pay hisse sahibi
bulunan anonim ortaklık getirilmiş. Tabi bu getirilirken de şuanda mevcut tek
kişi şahıs şirketlerinin veya herhangi bir şirketlerin sınırlı sorumluluk ilkesin-
den yararlanabilmek amacıyla tek kişilik anonim şirkete dönüşmesinin ön-
lenmesi ile ilgili veya kötü niyetlerin önlenmesiyle ilgili herhangi bir düzenle-
me yapılmamış ve yetersiz hükümler tasarıya konulmuş. 

Ana sözleşmeyle ilgili bir başka hususta, emredici yani anonim ve limitet
şirketlerle ilgili hükümlerin emredici hükümler sonucunu doğuracak bir dü-
zenleme. Diyor ki; ana sözleşmede eğer bu tasarıda açıkça belirtilen izin
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verilen hususlarda ana sözleşmeden sapılabilir deniliyor. Bu şöyle bir sonu-
cu doğurur, o zaman siz, tek tip ana sözleşmelere gidersiniz, ticaret sicilinin
taktir yetkisini arttırırsınız tescil edilmesini önleyecek şekilde ve de burada
belirtilen açıkça izin verilmeyen hükümlere ana sözleşmenizde değişiklik
yapamazsınız. Mesela ana sözleşmede örnek olarak bakiye sermayenin 24
ay içinde ödenmesi kararlaştırılmış. Bunu emredici hüküm olarak nitelendi-
rirsek, o zaman pay sahipleri bunu 24 ay içinde değil 12 ay içinde ödeme-
sini, ana sözleşmelerinde kararlaştıramayacaklardır. Bu oldukça sakıncalı
bir hükümdür ve tasarıdan çıkartılması gerekmektedir. Pay sahiplerinin şir-
kete borçlanmaları yasaklanmış ve böylece şirket ortaklarının şirket kasası-
nı dilediği gibi kullanmaları engellenmiş. Şirketin kendi hisselerini iktisap et-
mesi imkanı getirilmiş genel kurul kararıyla % 10'unu aşmamak şartıyla re-
hinli iktisap imkanı tanınmış. Bu genel kurulun yetkilendirilmesi 18 ay müd-
detince ve indirilebilecek şekilde. Yönetim kuruluyla ilgili bakacak olursak
hızlı bir şekilde, tek kişilik yönetim kuruluna imkan tanınmış, bu yönetim ku-
rulu üyelerinin 1/4 ünün üniversite mezunu olması getirilmiş ve daha önce
verilen tartışmalardaki sakıncalarda göz önüne alınarak, tek kişilik yönetim
kurullarında bu bir yüksek öğrenim üniversite mezunu olma şartı kaldırılmış.
Temsile yetkili en az bir üyenin, yerleşim yerinin Türkiye olması ve Türk va-
tandaşı olma zorunluluğu getirilmiş. Tabi bu hüküm yabancı sermayeli şir-
ketlerde yabancı sermayenin anonim şirketlerde ve limitet şirketlerde kendi
temsilcilerini atamasında nasıl sorunlar doğuracağı ortadadır. Şöyle ki, tek
kişi bir yönetim kurulunda tüzel kişi tasarıyla birlikte yönetim kurulu üyesi
olabilmekte. Ama tüzel kişinin de ticaret siciline tescil edilmesi gerekmekte-
dir. Bu kişinin Türk vatandaşı ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekmektedir.

Bir diğer taraftan da yabancı sermayenin yurtdışından Türkiye'deki şir-
ketleri, işte özel araç şeklinde kurduğu şirketlerin çeşitli sektörlerde uzaktan
kumanda etmesinde önleyeceği açısından da faydalı bir düzenlemedir. Yö-
netim ve temsil yetkileri açısından bölünme getiriliyor tasarıyla. Bu şu de-
mek; temsil yetkisi bölünebiliyor, yalnız yönetim kurulu üyesi bir kişinin de
bu temsil yetkisine sahip olması gerekiyor. Fakat yönetim alt kademe olarak
yönetim kurulu üyesi olmayan yöneticilere devredilebiliyor. Tabi tasarıda yö-
netim kurulunun devredilemeyecek hakları düzenlenmiş ve sayılmış. Bunlar
haricindeki haklar yönetim alt kademeye devredilebilmekte. Yönetim kuru-
luda bununla ilgili hiyerarşi yapıyı belirleyen, düzenleyen iç yönetmeliklerini
düzenlemesi ve açıklaması gerekiyor. Yönetim kurulu toplantılarında ve ka-
rarlarında çoğunluk nisabı getirilmiş durumda yeni düzenlemeyle, tasarıyla.
Ayrıca daha öncede belirtildiği gibi yabancı sermaye şirketleri açısından bü-
yük kolaylık sağlayacak elektronik ortamda yönetim kurulu, genel kurul top-
lantıları getirilmiş. 

Bir diğer önemli hususta izin verirseniz bahsetmek istediğim. Yönetim
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kurulu üyesinin şirkette işlem yapma yasağı ve şirkete borçlanma yasağı.
Burada daha önceki mevcut düzenlemede şirket konusuna giren ticari mu-
ameleler belirtilmişken, daha sınırlı bir ifade varken, tasarıda her türlü işlem
olacağı belirtilmiştir. Bunda da şöyle bir sakınca doğar, bir şirketin yönetimi-
ni temsil hakkına sahip bir kişisi şirketin faaliyetiyle ilgili bir ihtiyacını gidere-
meyecek midir o şirketten. Bu ifadenin her türlü işlem değil de, gene eskisi,
mevcut düzenlemedeki gibi ticari muamele olarak tasarıda yer alması daha
uygun olacaktır. 

Bir diğer önemli hususta, yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının bunların
kurduğu şirketlerin % 20 sine kadar sermaye şirketlerinin ve şahıs şirketle-
rinin şirketten borçlanamayacak olmalarıdır. Bu borçlanma yapıldığı takdir-
de bu yükümlülük kadar şirketin alacaklıları doğrudan bu kişilere karşı takip
başlatabileceklerdir. Garanti, güven ve sorumluluk ilkesi açısından da
önemli bir yeniliktir.

Denetçi sistemi kaldırılmış bağımsız denetim getirilmiştir. Sayın hocamız
o konuyla ilgili görüşlerini belirttiler. Bende kendisine katılıyorum. Pay sahip-
leriyle ilgilide pay sahiplerinin hakları genişletilmiş, özel denetim isteme
hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerine birleşmelerde şirketten çıkma hakkı ve
kötüye kullanmada şirketten çıkma hakkı tanınmıştır. 

Azlık hakları ile ilgili olarakta özel denetçilerin mahkeme tarafından se-
çilmesi, sayın hocamız bahsetti, önemli bir husustur. Bu düzenlenmiştir
mahkeme tarafından seçilmesi ve bunun gibi yenilikler dava hakları getiril-
miştir. 

Bir diğer yenilikte, şirkete sahip olan % 90-95 oranında sahip olan ortak-
ların % 5 % 10 arasında sahip olan ortakların hisselerini alarak şirketten çı-
karabilmeleridir. Nisaplarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Genel olarak ba-
kıldığında, nisaplarda önemli değişiklikler yeni düzenlemeler getirilmiştir. Oy
birliği ile alınması % 75 ile alınması gereken veya rüçhan hakkını kısıtlayan
% 60 olumlu oy gereken hususlar, ama bakıldığı zaman fesih ve tasfiyeyle
ilgili ve mevzu ve nebiyle değiştirilme haricinde ki buradaki nisaplar ağırlaş-
tırılmıştır. Eski mevcut düzende yeni nisaplar korunmuştur. 

Limited şirketlerle ilgili hükümler anonim şirket hükümleri uygulanabile-
cektir. Limitet şirketlere yabancı sermaye yatırımlarının da limitet şirketlere
yöneltilmesi nedeniyle, şahıs şirketlerinden daha çok sermaye şirketlerine
doğru yeni düzenlemeler getirilmiştir. Payları nama yazılı esas sermaye pa-
yına ilişkin, nama yazılı senetler düzenlenebilecektir. Payın geçmesine iliş-
kin hükümler sadeleştirilmiştir. Genel kurulla yönetim arasındaki ilişkiler ay-
rıntılı şekilde düzenlenmiş ve belirtilmiştir. Ayrıca yeni düzenleme olarak or-
taklara şirket sermayesinin azalması durumlarında ek ödeme yükümlülükle-
ri ve yan ödeme yükümlülükleri getirilmiştir. Teşekkür ederim. 
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PANEL
SORU-CEVAP

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Sağ olun bizde size teşekkür ederiz. 
Sizlerin sorularınıza geçmeden önce, izin verirseniz bu yapılan konuş-

maları göz önüne alarak bende bir iki söz söylemek istiyorum. Ben bu tasa-
rının hazırlanmasında genel komisyonun üyesi, taşıma hukuku alt komisyo-
nuyla sigorta hukuku alt komisyonunda başkanı olarak görev yaptım. Bir ke-
re bu tasarı bağlamında her yerde yapılan toplantılarda söylediğim bir şey
var. Bu tasarı tanrısal bir ürün değildir, ilahi bir eser değildir, kul yapısıdır,
biz yaptık. Dolayısıyla bunun eksiği, noksanı muhakkak ki olur, olmaması-
na imkan ihtimal yok. Bu tasarıyla uygulamada şu sorun çıkar, öyle bir ka-
nun düşünebiliyor musunuz ki, o kanunu yürürlüğe koyunca uygulamada
hiç sorun çıkmasın. Var mı öyle bir şey, tabi çıkacak sorun. Şimdi bakınız,
ben ister taşıma hukuku, ister sigorta hukuku olsun genel komisyon bağla-
mında ve alt komisyon bağlamında nasıl bir çalışma yaptığımızı size izin
verirseniz anlatmak istiyorum. Bir kere, altı yıl boyunca sürekli çalışılmıştır.
Bizim mevcut kanun elimizin tersiyle geri itilmiş değildir. Bir kanunumuz var,
bir uygulama var, bir doktrin var. Bunu elimin tersiyle geri itmek mümkün de-
ğil, o bir kere bir yana konmuştur. Ondan sonra Almanya ne yaptı, Fransa
ne yaptı, İsviçre ne yaptı, Avrupa Birliği ne yaptı bu göz önüne alınmıştır.
Bütün mevzuat, bütün literatür gözden geçirilmiştir ve mesela sigorta huku-
kunda 58 tane sigorta şirketi var, 58'inide mektup yazdım, dedim mevcut ka-
nun bu, bu değişecek, burada eleştirileriniz nedir ne gibi değişiklik istiyorsu-
nuz, neyi beğeniyorsunuz, neyi beğenmiyorsunuz bana bildirin. Üç tanesi
cevap verdi. Almanya'ya gittim, Almanya'da sigorta hukuku yazarlarıyla gö-
rüşmek üzede İsviçre'ye gittim İsviçre'de sigorta hukuku profesörleriyle yüz
yüze görüşme yaptım. Almanya'ya gittim Alman sigorta denetleme kuru-
muyla yüz yüze konuşmalar yaptım. Ondan sonra hazırlık yaptık, bu hazır-
lığı kendi aramızda tartıştık. Biz tartışırken 11. dairenin başkanı 19. dairenin
başkanı da orada, eksik olmasınlar, inanılmaz katkı verdiler, bilgi verdiler,
değerlendirmeler yaptılar. Ondan sonra genel komisyona arz ettik, genel
komisyon da müzakere edildi, kabul edildi ve genel komisyonda sayın Müs-
teşarımızın da ifade buyurdukları gibi Barolar Birliğinin temsilcisi var. O za-
man Barolar Birliğinin temsilcisinin bunu size iletmesi lazımdı. Niye orada
bulunuyor. Sizde o zaman bunu bize bildirecektiniz. Ondan sonra bu ilan
edildi, Internet ortamında benim aklım ermiyor böyle aletlere bunlar iyi bilir,
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sunuldu. Cevaplar geldi onların hepsini okuduk. Hepsini okuduktan sonra
genel komisyon başkanımız sayın Ünal Tekinalp Anabilim dalımızın da ben-
den önceki başkanı. Dedi ki arkadaşlar hepsini okuduk, yok dedi biz okudu-
ğumuzu kanıtlamalıyız, sonra derler ki biz görüş bildirdik söyledik, okuma-
dılar etmediler. Biz bunu kanıtlamalıyız. Bu nedenle hepsini çağıralım hiçbir
zaman kısıtlaması yapmadan onlarla yazdıkları her konu üzerinde karşılık-
lı konuşalım ve bunu uyguladık. Sekiz saat bila fasıla taşıma hukukunu, iki
gün sigorta hukukunu hepsini dinledik. Arz ettiğim gibi biz ilahi bir gücümüz
yok, insanız. Bunu rahmetli Atamızda ben Hasan Soyak'ın bir hatırasını
okudum, işte Cumhuriyeti kurduktan sonra Türkiye Cumhuriyetini gezerken
perişanlığı görüyor, üzüldüğü olay hadise, bu manzarayı görünce Antal-
ya'ya teşrif ettiklerinde yukarı odasına çıkıyor Hasan Soyak diyor ki, bana
işaret etti yukarı çağırdı gittim diyor. Çok sinirliydi diyor, bir sigara yaktı di-
yor, yahu nedir bu perişanlık herkes her şeyi benden bekliyor, benim ilahi
bir gücüm yok, işte herkes çalışmalı, sarılmalı, yapmalı etmeli, ondan son-
ra bu işler yürür, bu da böyle. Ondan sonra dinledik noksan gördüklerimizi,
hatalı gördüklerimizi düzelttik, değiştirdik. Fakat bazı konularda da biz hak-
lıydık. Şimdi bir konu, tasarıyı elinize aldınız, okudunuz aklınıza yatmadı,
uygun düşmedi. Efendim bu sorun çıkarır, öyle, böyle bilmem ne. 

Şimdi sayın Veysi Seviğ soruyorlar, sermayeyi dağa taşa yatıracak mı,
ultravires var, nasıl yatırsın. İşletme konusuyla sınırlı. Yapamaz, işletme ko-
nusu neyse onu yapacak. 

Şimdi sayın Varlık diyor ki efendim ultravires kaldırıldı, canım ne ölçüde
kaldırıldı. Şimdi bugün kesinlikle varda, siz gittiniz işletme konusu dışında
bir işlem yaptınız şirketle, şirketin yöneticisi de sizinle bu işlemi yaptı. Son-
ra diyecek ki şirket efendim bu işletme konusu dışında yoklukla malul beni
bağlamıyor, allahaısmarladık güle güle, mümkün mü. 

Üç tane denetçi, bugün nedir denetçi, her şirkette iki tane denetçi oluyor.
Sayın Tekinalp'in tabiri var buyurdukları gibi, gayet doğru, çaycı odacı, de-
netçi iki kişi. Genel kurul toplantısı yapılırken denetçi raporunu yazıyor ora-
da, inceledik her şey tamamdır diye. Bunun yeterli olmadığı şuradan belli ki,
bugün hangi şirketler dış denetim şirketi tutupta kendisini denetlenmeyen,
bu yasalaşıyor işte, fenamı. Sonra denetçinin işlevine göre isim koymuşsu-
nuz. Önemli olan dış denetim, yani bağımsız bir kurum gelsin denetlesin.
Ama özel işlemler var, sermaye artırımı, sermaye indirimi, tahvil çıkarılma-
sı. Orada da özel işlem denetçisi, münhasıran sadece o işlemi denetleye-
cek, fenamı. Sonra tek kişilik şirket, bir emekli Yargıtay üyesi de yazmış, tek
kişilik şirket olur mu, Almanya'da yıllar yılı var. İşte Almanca tabiri de bu. var,
yabancı buraya geliyor, yabancı geldi. Adam ben bir yatırım yapacağım di-
yor coint venture, kimseyi istemiyorum diyor, tek başıma yapacağım diyor.
Kimseye güvenim yok diyor. Niye yapamasın, yapamasın mı. Yönetim ku-
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rulu bir kişi olacak diye bir kural yok ki. Yönetim kurulunu oluşturacak yine.
Yönetim kurulunu oluşturacak, eğer kendisi yüksel okul mezunu değilse bir
tane yüksek okul mezunu bulacak, ona yönetim kurulunda görev verecek.
Bir tane yüksek okul mezununun bugün Türkiye'deki eğitimi biliyorsunuz,
yüksek okul mezunlarının hali malum, ortada, bir tane fenamı olsa. Sonra
bu kadroyu nasıl oluşturacak, şirket kuruyor, asgari sermaye yükümlülüğü
var anonim şirketlerde şu kadar, limitet şirketlerde bu kadar, Türk ekonomi-
sine katkıda bulunacaksın, ortaya çıkıyorsun. Tabi belli şeyleri göze alacak-
sın, belli masrafları yapacaksın, edeceksin. 

Şimdi tabi kurumları, kavramları çok iyi bilmek lazım. Yoksa onlar bilinme-
den yok şu şöyle, bu böyle, tekrar ediyorum hata yok mudur vardır. Muhak-
kak vardır, benim de bildiğim var. Sayın Kaya'yla kaç kere görüştük, hatta di-
yoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah ele alınır değiştirilir. Gayet
tabi, ama bunların mutlaka söylenirken altında çok uzun çalışma yapılmış ol-
ması lazım. Ezbere söylemek olmaz, bilmeden söylemek olmaz, bu olmaz.

Şimdi mesela şunu da söyleyeyim, eleştiride bulunanlar bilmem ne, be-
ni affetsinler, kusura bakmasınlar, eleştiride bulananların bir çoğu da bu ko-
misyonda vardı. Şimdi kullandıkları tabir gün bugün, hizmet etme zamanı.
Hizmet etme zamanı şimdi mi oldu. Ben altı sene Ankara'da çalışırken bu
kadar burada işim gücüm var, ben yağmurda, kışta, güneşte, Ankara'da
evimden köyümden uzakta vakit geçirirken o zaman çalışma günü değil
miydi ? Yine o Yargıtay emekli üyemizde yazmış, bende böyle seviyeyi dü-
şürmek istemiyorum ama hiç ücret almadan eski mevcut kanunu yapmıştı
diye, biz ücret mi aldık. Kimse almadı. Sevgili Türkiye Cumhuriyetimize hiz-
met bizim en büyük ödülümüzdür, bir kuruş para almadık. Vallahide alma-
dık, billahi de almadık, kimse almadı. Niye alalım, yani biz o zaman komis-
yondan ayrıl, çık ondan sonra şimdi efendim öyle oldu böyle oldu, hizmet
vereceksen komisyonda verseydin, sen komisyondaydın güzel kardeşim.
Kim dedi sana git diye. 

Mesela şimdi yazıyorlar, bir tanesini söyleyeyim, sigorta da hükümler
var, özel sigortalar hırsızlık sigortası, yangın sigortası, taşıma sigortası bil-
mem ne. Dedim bunlar kalkacak, yani genel hükümler sade, yalın, basit bir
sistematikle yapılacak, bu özel sigorta şeyi kalkacak. Niye kaldırılmış bun-
lar, kaldırılmasaydı. Yahu bir kere bütün sigorta türleri düzenlenmiş değil ki,
bugünde eksiklik var. İhracat sigortası var, düzenlenmiş mi, yo düzenlenmiş
değil. Peki düzenlenenler doğru dürüst mü düzenlenmiş, doğru dürüstte dü-
zenlenmemiş, okuyan anlayan yok. Ondan sonra cevap, hiç değilse deniz
sigortaları şeyi dursaydı.

Yine bir sigorta semineriydi, biliyorsunuz bütün sigorta şirketlerinin mer-
kezi de Beyoğlu yargı dairesine geliyor, orada da şimdi emekli oldu, değer-
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li başkanımız Orhan Yılmaz oradaydı. Sordum sayın başkanım dedim, bun-
ca yıldır riyaset makamındasınız, bir kez uyguladınız mı, yok dedi adamca-
ğız. Ve uygulaması da yok, hepsi düzenlenmiş değil, niye dursun. Birde ba-
kın ne oldu Almanya'da şimdi yeni sigorta kanunu yürürlüğe girdi, onlarda
kaldırmışlar, deniz sigortasını falan ki Almanya taşıyan ülke, taşıtan ülke de-
ğil. Buyurun, böyle ezbere konuşmalar, bilmeden etmeden arkasına şey,
efendim. Şimdi başka bir tanesi demişiz ki, taşıma ticari işletme faaliyetidir,
taşıyıcı tacirdir. Hamal taşıma senedimi düzenleyecek. Yahu hamalın yaptı-
ğı iş ticaret kanunu anlamında ticari taşıma değil ki, bugünkü düzende de ti-
caret kanununun düzenlediği taşımayla, alelade öteki taşıma aynı taşıma
değil ki. Ticaret kanunundaki taşıma hükümlerinde hamalın yaptığı taşıma-
ya uygulayamazsınız ki. 

Yani istirham ediyorum, her türlü eleştiriye açığız, hepsini dinledik, hep-
sini düzelttik ama kavramları, kurumları çok iyi bilmeden üzerinde yıllar har-
camadan, bu konuda tek bir saç teli bile dökmeden böyle metni aldım, uy-
gulamada sorun çıkar, o olmaz. Veya o an aklıma uygun gelmedi, bana so-
rarsın ben cevabını veririm, veremezsem eğer o zaman bunları söylersiniz
teşekkür ederim. 

Sorular, buyurun. 
SALİH ZEKİ HAKLI - T.O.B.B.
Çok teşekkür ederim hocalarıma güzel sunumları için. Çok faydalı oldu

kendi adıma. Benim sorum Veysi hocama olacak, kendisi ticaret sicil işlem-
lerinin Avrupa Birliğine uygun olmadığını söylediler. Fakat 151/69 sayılı
konsey direktifine göre baktığımız zaman oradaki bütün sayılanlar şuan ti-
caret sicilinde yapılıyor efendim. Acaba bunun dışında başka bir düzenle-
me mi var, ben bilmiyorum öğrenmek için soruyorum.

DOÇ. DR. VEYSİ SEVİĞ 
6 Kasım 2007 ilerleme raporunu açın orada okuyun.
SALİH ZEKİ HAKLI - T.O.B.B.
Orada direktiflere atıflar var mı efendim yada düzenlemelere?
DOÇ. DR. VEYSİ SEVİĞ 
Orada söylüyor, ben onu kendim söylemedim, oradan aldım söyledim,

bir. İkincisi bizim ticaret sicilimizden nahise hoca hatırlayacak onu, ticaret si-
cilimizden nahise şöyle bir şey oldu. Biz tescili yaparken, o tescil içersinde
şunu aramıyoruz artık. Adamın kimliğini veriyor, fakat nerde oturduğuna da-
ir ikamet senedi almıyoruz. Onun için şimdi ticaret şirketlerini kuruyorlar, bir
süre sonra bulundukları yerden kayboluyorlar. Ortaklarını da bulamıyorsu-
nuz, öyle açıkta kalıyor. Gayri faal ticaret şirketi sayısı şuanda çok arttı, bu-
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lamıyoruz. Hatta silmeler yapılıyor, yani resen silmeler. Onun için bu konu-
da bir sıkıntı var. 

Şimdi ben size şunu da söyleyeyim. Hocam esasında beni çok eleştirdi
ama benim haklı olduğum çok yön var. Onu da arz edeceğim, şimdi şöyle bir
olay var. Avrupa birliğinde ticaret sicili nasıl. Bir ona bakalım. Böyle kaybo-
lan şirket arandığı vakit, yok olan şirket yok orda. Acaba Almanya'da var mı
hiç, yok gibi, yok böyle bir şirket. Demek ki bizdeki sicillerde eksik çalışma
var. İstanbul Ticaret Odasının sicili örnektir. Fakat bunu Anadolu'ya yayın. Bi-
raz öteye gidin, bir ilçe sicillerine bakın, burada kaybolan, bulunamayan icra
takibine gidipte kapı duvarla karşılaşıp ortağını bulamadığınız, yönetim kuru-
lunu bulamadığınız birçok insan var mağdur oluyor, piyasa bundan sıkıntı
yaşıyor. Şimdi şuanda son zamanlarda bankalarda yaşıyor. Açın 6 Kasım
2007 tarihli deklere edilmiş Avrupa Birliğine bakın orada, ben oradan aldım
bunları. İster Türkçe metni okuyun, ister İngilizce, ister Fransızca'sını oku-
yun. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bizim, yani ticaret kanunundaki düzenleme
yetmeyecek, Türkiye'de bunu oturtana kadar ben onu söylemek istiyorum.

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Yönetmelikler çıkacak bir yığın yönetmelik var. Şimdi 
DOÇ. DR. VEYSİ SEVİĞ 
Tabi hocam ben onu kabul ediyorum ben, bu konuda ama biz bunu baş-

langıçta yapamıyoruz. Bunu beklememize de gerek yok. Biran önce biz, bir
kere bu işi tespit etmek zorundayız ki takip edelim. Hocam şu var, bizde
borçlu kaçtığı vakit bulamıyoruz. Kurumu naylon kurduğu vakit bulamıyoruz
bundan piyasa son derece sıkıntı çekiyor ekonomi, biz bunu söylemek isti-
yoruz.

SALİH ZEKİ HAKLI - T.O.B.B.
Efendim benim burada söylemek istediğim bir husus daha var. Ticaret si-

cil tüzüğü yeni tasarıya göre düzenlenmesi söz konusu. Yani tasarı yasalaş-
tıktan sonra, eğer bu yönde referans vereceğiniz herhangi bir çalışma var-
sa, bunu kullanmayı çok isteriz biz çünkü bunun çalışmasına başlıyoruz ta-
sarıya endeksleyerek. Bununla ilgili bir kaynak varsa, referans vereceğiniz
bir yer varsa çok memnun oluruz ayrıca. Teşekkür ederim.

DOÇ. DR. ASLAN KAYA
Sicille ilgili müsaade eder misiniz bir hususu arz etmek istiyorum. Sayın

hocama çok teşekkür ediyorum. Yani buyurduğunuz tatbikatta da sıklıkla
gördüğünüz ve aktardığınız üzere hakikaten Türkiye'de naylon şirketler ve
adresi bulunamayan ve şahıslara ulaşamayacağınız binlerce şirket var. Al-
manya'da bu var mı veya Avrupa'da nasıl diye söylediniz çok haklı olarak,
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tabi orada böyle bir şey söz konusu değil. Bir örneği aktarmak isterim, 1990
yılında bir Alman gazetesinin hafta sonu ekleri var bu gazetenin, orada her
meslekten biriyle hafta sonu röportaj yapılıyor. Bir tanesi de bir icra memu-
ruyla yapılmış röportajdı. Yani bunu bir yere bağlamak istiyorum, o sebeple
aktaracağım müsaade ederseniz. İcra memuru şunu diyor, diyor ki işte ben
sabah kalkarım dokuzda kahvaltımı yaparım, ondan sonra koltuğumun al-
tında bir veya iki tane dosya vardır. Yani ilan verilmiştir, ilan bana mahkeme
tarafından icra için verilmiştir. Alırım bunu sabah bir yere giderim ve öğle-
den sonra da bir yere giderim, yani avukat tabi yanında yok. Malumunuz ic-
ra hukukunun felsefesinde ve düzenlenme biçiminde normalde icra memu-
runun yapması lazım, yani avukat avukatlık yapar esas itibariyle. Bizde ise
icra memurları bırakın onu götürmek için ne yapıyoruz. 

Şimdi niçin arz ettim bunu, yani şu sebeple, yani bir icrada 20.000 tane
dosya var. Bırakın icra memurunu, oradaki bir memuru götürmek için avu-
kat arkadaşlarımızın ne yaptığını biliyoruz. Şimdi buyurduğunuz husus siz-
ler elbette tecrübenizle daha fazla tatbikatınız var biliyorsunuz. Bu söyledi-
ğimiz fiili durumlar işin esasına bakılırsa, ekonomik durumla hayatı algıla-
makla, hayata yaklaşmakla sosyolojik yapıyla da çok alakalı, ekonomik du-
rumla da çok alakalı. Yani onu arz ediyorum. İcra memuru çok ilginçti kes-
tim bunu eğer isterseniz size de bir fotokopisini arz ederim, çok ilginç gel-
mişti bana. Bir veya iki dosya olur diyor ve kendim giderim diyor. Şunu arz
etmek istiyorum, şimdi hocam bu ticaret siciliyle ilgili düzenlemenin tabi bu-
yurduğunuz şekliyle ayrı bir şekilde düzenlemesi çok farklı bir durum. Yani
bu tür yaklaşımlar var. Haksız rekabeti çıkartıp ayrı bir kanunla düzenleni-
yor, aldığı boyuta göre. Sicil böyle mi ben sicille ilgili böyle bir düzenleme en
azından politik hukuklarda bilmiyorum belli başlı ülkelerde. Şimdi sicil, bura-
daki ticaret kanunundaki düzenleme ana kanundaki anladığım kadarıyla bir
usul meselesi değil bir maddi hukuk düzenleniyor burada. Yani kaybolan şir-
ketin bulunması veya takibi meselesi veya daha doğrusu belgelendirilmesi
meselesi tahmin ediyorum bu kanun düzeyinde biraz güç düzenlenmesi. Si-
zin de taktir buyuracağınız gibi. Burada önemli olan hüküm şu, acaba şef-
faf biçimde, yani bugün gittiğimizde sicil hakikaten çok önemli. O kadar
önemli ki yani sicile gittiğimizde buyurduğunuz çok haklı orda. Bir yabancı
veya ben resmi görmeliyim, resmi göremiyoruz. Bazen dosya kayboluyor,
bazen bir başka sorun. Ama bu kanunla alakalı bir sorun değil tabi ki. Yani
bu ticaret kanunuyla alakalı bir mesele değil. Ama orada önemli olan mad-
di hukuk itibariyle getirilen hükümler şeffaf biçimde şirketin resmini çekme-
mize müsait mi ve aktüel bilgiler var mı orada. 

Diğer takip meselesi ise, tabi teferruatla hangi belgeler verilmesi lazım
bir şirket ticareti terk ettiğinde nasıl bir müeyyide uygulanır malumunuz tica-
reti terk eden tacirle ilgili icra iflas kanunumuzda ve diğer kanunlarda hüküm
var. Artı tüzükte veya diğer şeylerde de düzenleme olabilir belki, buyurdu-
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ğunuz o takiple ilgili düzenlemeler buraya yansıtılabilir. Burada kamunun
aydınlatılması için maddi hukuk bakımından bir eksik düzenleme var mı ve-
ya en azından açılım getirilebilecek bir düzenleme var mı, eğer onu işaret
ediyorsanız tabi ki bu noktada çok katkısı muhakkak olacaktır. Ama ben
mesela, giden kaybolan şirketin takibi konusunda kanunda yani bu ticaret
kanununda size hükümle bunun çözümünün getirileceğini çok zannetmiyo-
rum. Belki o belgeleme düzeni itibariyle, ikincil mevzuat diyorlar şimdi tüzük-
le veya yönetmelikle belki oralarda bir detaya girilebilir. 

DOÇ. DR. VEYSİ SEVİĞ
Sayın meslektaşım, şurada bu ikincil mevzuata biz ne kadar kapıyı açık

bırakırsak bu iş o kadar çok sulanıyor. Çünkü ikincil mevzuat baskıyla olu-
yor. Bu bir çok kişide yönetmelik burada sulandırılıyor. Bu zaten ticaret sici-
li geçmişte kişinin ikametgahının tespit ederek ortak kendisi beyan ediyor.
Şimdi bu kalktı. 

DOÇ. DR. ASLAN KAYA
Şimdi efendim mesela siz işin vergi tarafını da çok iyi biliyorsunuz. Bir

örnek verelim ticareti terk eden tacir, yürürlükteki kanunumuzda yani bunun
tabiri caizse başarabilmek için hangi hüküm var veya hangi müeyyide var.
Yani bakıyoruz, tacir ticareti terk ederse bildirmesi lazım, bildirmez ise kural
olarak bir yıl daha iflas yoluyla takip ediliyor. Yok efendim bildirmez ise, ilgi-
li alacağı zaman aşımı müddetince kendisini iflas yoluyla takip edebiliyoruz,
birisi bu. Diyorsun ki çok aktüel bilgiler olsun, getirdiği imza sirküleri bir ye-
re sunulduğunda altı aylık olsun istiyorsunuz, alamamışsa işlem yapmıyor-
sunuz. Yani bu örneklere baktığımız zaman bunların ticaret hukuku anla-
mında bilmiyorum başka hususlarımı kastettiniz ama, yani hüküm itibariyle
ticaret siciliyle ilgili bu hükümlerde olabilecek hükümler olduğunu düşünmü-
yorum ben şahsen. Onu arz etmek istedim size sadece. Tabi ki onda çok
haklısınız, ikincil mevzuat, bunu sermaye piyasası kanunu düzenlemelerin-
de yaşadık. Siz mesela, çok güzel bu denetleme bağımsız denetleme şir-
ketleriyle ilgili örnekleri aktardınız. Hakikaten oraya gittiğiniz zaman kendini
vazı kanun zannedip bir takım başka düzenlemeler yapılabiliyor bu şeyler-
de. Ama vakada budur, yani ana mevzuatta ana kodda maddi hukuk hü-
kümleri olduğu için bu çerçevede olabilir, belki başka şekillerde zenginleşti-
rilebilir ayrı mesele. Ama işte naylon şirketin veya bir şekilde dükkanı terk
edenin takibi bu hükümlerle tabi ki bu hükümlerin konusu değil gibi geliyor
bana. Onu arz etmek istedim.

GÖNEN ERİŞ - 11. DAİRE E. BAŞKANI
Sayın başkan, sayın konuşmacılar, ben daha ziyade hiç değinilmeyen

ve somut birtakım olayları zikretmek istiyorum. Şimdi yasanın intikal hüküm-
lerinden hiç söz edilmedi. Uygulamada en önemli noktalardan biride yasa-
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nın içeriği ve kapsamıyla birlikte hangi tarihteki olaylara, hangi yasanın uy-
gulanacağının öngörülmesi hükümlerinin belirtilmesi. Bunun yapıldığını
duydum ama ulaşamadım. O alt komisyonun raporunda da galiba o hüküm-
lere rastlayamadım.

İkinci nokta, ticaret mahkemelerinin durumu. Sayın Tekinalp'e de bunu
duyurmuştum, hatta bir küçük yazıyla da bazı noktalara değinmiştim. Şimdi
Türk Ticaret Kanununda son durumda ticaret mahkemeleri üçlü ve asli hu-
kuk mahkemelerine nazaran ön itiraz halinde, iş bölümü itirazı halinde an-
cak ticaret mahkemeleri görevli, aksi halde bir asliye hukuk mahkemesinde
de bu ticari davaların bakılması mümkün. Söz gelimi, bir ticari davanın Le-
vent'teki mahkemelerimizde de bakılabileceği gibi Eminönü'ndeki mahke-
melerde de ve yakın ilçelerde de bakılmaktadır. Şimdi burada bence artık
ihtisaslaşma ve reform diyoruz. Bir tüketici mahkemesi. İki, sınai haklar
mahkemesi hatta denizcilik mahkemesi dolayısıyla ihtisaslaşmayı öngör-
mek lazım. Yani bence bir reformda budur. 

Şimdi nitekim, son düzenlemeye göre tasarıda bazı, işte hak birleştirme
kararları da dikkate alınarak bir düzenleme getirilmiş. Kanımca çok güzel bir
çalışma. Ancak ihtisas durumu üzerinde hiç durulmamış gibi geliyor.

Bunlar bir yana, ticaret kanunu test edebildiğim kadarıyla 356, 392, 412
yani tasarının bu maddelerinde mahkeme tanımı olarak asliye ticaret mah-
kemesi denmiştir. Çoğu yerde mahkeme denmiş, tabi ki bu benim anlayışı-
ma ve uygulamaya göre 5. maddede öngörülen ticaret mahkemeleri. Ama
bunun dışına çıkılarak bilinçli veya bilinçsiz bilemiyorum, bu nokta üzerinde
durulmasını düşünüyorum. Birincisi, ticaret mahkemeleri ihtisas mahkeme-
si olmalı. Kabul edilmeyebilir bu düşünce ama o zaman yasadaki arz etti-
ğim maddeler içersindeki asliye ticaret yerine mahkeme sözcüğünün kulla-
nılması uygun olur. Çünkü uygulamada asliye ticaret mahkemelerinin duru-
mu, iflas ve konkordato durumlarında eğer bir yerde ticaret mahkemesi var-
sa mutlaka bu davalara ticaret mahkemeleri bakacaktır. Şimdi yeni gelen
düzenleme ve kabul edilen prensibe göre beşinci maddede iş bölümü düşü-
nülmüş. İşte 50 yıllık uygulama vardır, devam etmesinde yarar var denmiş-
tir. Bu gerekçeyle bu düzenleme kabul edildi. Ama bununla çelişecek şekil-
de arz ettiğim maddelerde asliye ticaret mahkemesi denmiş, bunun üzerin-
de durulmasını rica ediyorum. 

Şimdi birde kooperatifler, bu uygulama da tabi şirket olarak gösterilmiş.
Bugünkü yasada da böyle, tasarıda da. Fakat kooperatifler kanunu birinci
maddesi, kooperatiflerin daha ziyade sosyal ağırlıklı, dayanışmalı bir top-
lum ve oluşum meydana getirdiği ve uygulamalara da bunun artık şirket ni-
teliği taşımadığı durumu vardır. Bu durumun düzeltilmesi, şöyle ki, ya tasa-
rıda kooperatif şirkettir sözünde kooperatifi çıkarmak yahut kooperatifler ka-
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nununun birinci maddesinde de şirket olduğunun vurgulanması lazım. Her
iki ayrı kanunda da farklı durum vardır. 

Birde efendim, bölünmede şöyle bir durum çıkma olasılığı kanımca yük-
sek. Şirkette genelde aile şirketlerinde hatta yabancı şirketlerde bu daha
ağırlıkta, yabancı katkılı şirketlerde % 50 - %50 ortaklar pay sahibiydi. Uy-
gulamada söylenen altın pay Meselesi var. Şimdi aralarında uyuşmazlık
çıktığı zaman bunların mevcut yasaya göre bölünmesi mümkün değil benim
tespitlerime göre. Peki ne olacaktır, tasfiye olacaktır. işte burada mahkeme-
lerin görevli olması hususu acaba düşünülür mü. Söz gelimi bir şirkette %
49 pay var, bir tarafta da % 51 pay var. Ve hiçbir şekilde de anlaşamıyorlar,
bölünmeleri işte yasada öngörülen oylamanın sağlanması mümkün değil.
Hiç olmazsa azınlık ve çoğunluk, yani kabul ve ret oyları arasında bir örnek
verilebilir, anlatma kolaylığı bakımından. % 5 - % 10 - % 3 gibi oy farkı var-
sa artık burada bölünmeyi taraflar değil, mahkemenin yetkilendirilmesi dü-
şünülmelidir kanaatini taşıyorum. 

Birde yine, uygulamada bilançodan söz edildi. Bilanço yanlış, dava açı-
lıyor genel kurul kararı iptal ediliyor. Tekrar bir bilanço yapılıyor, o da yanlış,
burada acaba bilançonun mahkeme marifetiyle yapılması düşünülebilir mi. 

Birde biraz, çeklerde bir konu var, şimdi hukuk yönünden bir çekte vergi
numarası yokken geçerli, ceza hukuku yönünden geçersiz. Bu büyük bir çe-
lişki yaratıyor. İzninizle Yargıtay'ın uygulaması bana göre yanlış. Kanun çok
açık, yani hem ticaret kanunu dolayısıyla bence zınnî değiştirilmiştir. Ama
uygulama bu yolda tecelli etmiştir. Artık tabi ona uymak zorundayız. Ancak
bu konunda madem tasarı önümüze geldi, artık ceza hukukundaki çek kav-
ramıyla, çekin yasal unsurlarıyla hukuktaki yasal unsurlarının birleştirilmesi
ve aynen kabulü uygun olur düşüncesindeyim. 

Birde zaman zaman şirketlerde kayyum tayini meselesi ortaya çıkıyor.
Bunda mahkemelerimiz tabi ki hem yoğun iş içersinde, hem de şirket işleri-
ne fazlaca karışmamak düşüncesiyle bu tür sorunlarda biraz kabul etmeme
temayülü taşıyorlar, tabi ki olayların özelliği dikkate alınarak. Kayyum tayini
ne derece tutarlı veya değil, bununda düşünülmesini şahsınıza arz ediyo-
rum.

Efendim birde, çok önemli basit bir şey olmakla beraber rüçhan hakkının
kullanılması için hakikaten çok geniş biçimde maddede hazırlanmış. Yalnız
bilmiyorum hatırladığım kadarıyla 461 olabilir. Orada demek ki ilan hususu
öngörülmüş. Uygulamada en çok karışıklığa sebep olan, haksızlığa neden
olan bir neden de ilan mı öncelik tanısın, yoksa taraflara tebligat mı. Tabi ki
ilan suiistimalde ediliyordu ama tasarıdaki metin hakikaten mükemmel. An-
cak burada nama yazılı pay sahipleri yönünden tebligatın öncelik kazanma-
sı daha uygun olabilir düşüncesindeyim. Çünkü ilan suiistimale her zaman
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müsait. Ve bir anonim şirketinin ortağı devamlı gazeteleri takip edip ilanları
da okuyacak durum yok, tesadüfen öğrenilir bu konular. Öyleyse burada
ağırlığın nama yazılı pay senetlerinde ve bilinen kural ışığında adres vermiş
hamile yazılır senet sahiplerine bu rüçhan hakkının kullanılmasının tebliğinin
uygun olacağını düşünüyorum. Biraz fazla konuştum galiba teşekkür ederim.

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Değerli başkanım çok teşekkür ediyorum. Bu 5. maddeyle ilgili olarak siz

bana söylemiştiniz. Bende komisyon genel başkanımıza sayın Ünal Teki-
nalp'e arz ettim. Benim elçi olarak görev yaptığımı intikal ettirdim, siz doğ-
rudan da kendisine yazmışsınız. Bizde Tuzla asli hukuk hakimimizde aynı
konu üzerinde bana müracaatta bulundular. Bu ele alındı tartışıldı. Ama arz
ettiğim gibi, sonuç itibariyle oradaki düzenlemeler alt komisyondan öneri ge-
liyordu, genel komisyonda tartışılıyordu ve oylamaya tabi tutuluyordu. Oyla-
ma sonucuna göre de taslak oluştu. O söylediğiniz, mahkemelerdeki ticaret
mahkemesi sözcüğüne yer verilmiş olması iflasta olduğu gibi orada behe-
mahal Ticarete gidecek anlamında, hatırlıyorum, yanlış hatırladığımı zan-
netmiyorum. Üç madde evet orada haseten ona.

Hayır bir çelişki yaratmaz yani bugünkü durumda da bir çelişki var mı if-
lasa mutlaka ticaret mahkemesi buda öyle. Çünkü ötekinin, şimdi bazı şey-
lerde ben şahsen Hüseyin Ülgen olarak çok çırpındığım halde geçirteme-
dim. Yani hatta yüksek dairenizin, mesela mensupları da aleyhte oy kullan-
dılar bu acenteye izafeten dava açılması meselesinde. Ben çünkü onun acı-
sını yaşadım, acılarını yaşadım. Ben sigorta şirketinin hukuk müşaviriyim,
adam geliyor bana sigorta ettiriyor, ondan sonra yükü alıyor, kalkıyor gidi-
yor, gemi batıyor. Bana müracaat ediyor yük sahibi ben ona ödüyorum 2
milyon dolar, 3 milyon dolar tazminat ödüyorum ona. Ondan sonra rücu et-
mem lazım, kime edeceğim, gemiye, gemiyi bulabilirsen bul, gemi yok orta-
da. Efendim bir sicili Panamada, geminin maliki Hindistanlı, öteki Çorumlu
yani hiç bir şey yok ortada. Bende dedim acenteler sorumlu olsun, o zaman
hangi gemiye verdi, nasıl verdi diye kabul etmediler. Türkiye Cumhuriyetinin
kasasından 3 milyon Dolar gidiyor, ondan sonra ben onu geri alamıyorum.
Ne o, işin içinde Amerikalı var Çorumlu var, Hintli var diye. Yani iş böyle. 

Kooperatifler kanununun 1. maddesi herhalde gözünüzden kaçtı değiş-
ti, orada şirket olarak düzeltildi o. Evet şimdi kooperatifler kanununun 1.
maddesindeki teşekkül sözcüğü şirket olarak değişti. 

Kayyumluk meselesine gelince, o usul hukukunun bir kurumu ben onu
her şeyi ticaret kanunu içine alamam. Usul hukuku hükümleri çerçevesinde
kayyum tayin ederse eder. Sonra mesela sayın Varlık demin sizin bu temsil-
le ilgili olarak yine İstanbul'da, tabi bir mahkemeyi ne eleştirmek ne takdir et-
mek ne yakmak bizim, kimsenin ve tabi benimde ne haddimiz ne hakkımız.
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Mahkemelerimiz en yüce kurumlarımız, derste de her zaman öğrenciye söy-
lerim, yani bugün Türkiye Cumhuriyeti ayakta duruyorsa yargının sayesinde
duruyordur. Yani hiçbir kurum kişi kuruluş yargının düzeyine benim gözüm-
de erişemez. Şimdi büyük bir yabancı firmada ihtilaf vardı, yönetim çalışmı-
yordu. İstanbul asliye 2. ticaret mahkemesi de kayyum tayin etme yönüne
gitmiş. İşte beni, Hüsnü Güreli'yi birde Cevdet Okan Bahar'ı kayyum olarak
tayin etmiş, üç kişi. Fakat üç kişiyle sınırlamıyor, beş kişi. Bir ortak bir taraf-
tan Amerikalı ortak birde Türk kesiminden bir ortak daha kayyum heyetini
beş kişi yapıyor. O kadar hayran kaldım ve işler o kadar iyi yürüdü ki, çünkü
bir konuda bilgi almak gerekiyor, onlar bilgi veriyor. İkisi de sonuç itibariyle
kendi şirketi zarar görmesin istiyor, sizi doğru yola doğru itiyorlar. O neden-
le, mesela yurtdışında buradan Türk temsilcinin bulunması o şirketin izlen-
mesi bakımından, dava açılması bakımından o kişiye karşı tabi lazım. Ama
yurtdışındaki de kendi ayrıca onun temsilcisi olsun. Uygulama kanununda
yapıldı. Yani o da meclise gelecek. Arkadaşım söylüyor başbakanlıktaymış.

PROF. DR. ÖMER AKSU
Sayın başkan, kıymetli konuşmacılar ve bu toplantıyı tertip eden İktisadi

Araştırmalar Vakfı yöneticileri böyle bir toplantıyı tertip ettiniz hepinize te-
şekkür ediyoruz, sağ olun. Sayın başkan, bugünkü konumuz itibariyle ano-
nim şirketler ticaret hukuku çerçevesinde kurulu gidiyor ve bir iktisatçı ola-
rak bu çalışmalarda özellikle bir genel ekonomik yapı biraz önce Aslan Ka-
ya hocamız bahsetti, olayı biz sadece hukuk biliyorsunuz bir çerçevedir. Bu
çerçeveyi tespit ederken, haklı olarak itirazda bulunuyorsunuz ki altı yıldır
da devam eden bir çalışmadır bu. Bir enstantane fotoğraftır doğrudur. Ha-
yat dinamik olduğu için, ileride şartlar değişir ve tekrar yenisi ilaveler gün-
deme gelebilir. Hele Türkiye gibi bir ülke olur ise, özellikle de iki farklı siste-
min yani Anglosakson ve batı Avrupa'daki iki farklı sisteminde bu gelişme-
lerdeki ve Türkiye üzerindeki tesiri dikkate alınacak olursa, gerçi Türkiye bi-
raz Avrupa'yı, batı Avrupa'yı daha yakından takip ediyor olsa da bazı uygu-
lamalar itibariyle, tabi Anglosakson kültürü de en azından bu konular üze-
rinde etkili oluyor. Tabi ki bu iki yapıyı uzlaştıracak yeni bir çalışmanın orta-
ya çıkarılabilmesi tabi oldukça zor. 

Şimdi benim burada söylemek istediğim üç tane önemli kurum var. Ano-
nim şirketler, menkul kıymetler borsası ve sermaye piyasası kurulu. Şimdi bir
kurum çalışırken sadece birini görmek etkili olmuyor. Çünkü bunun üçü de
birbirine bağlı bir kurumdur. Bunlar arasındaki bir ahengin bir uyumun mutla-
ka sağlanması gerekir. Tabi bu sizin tahmin ediyorum. yaptığınız sadece
anonim şirketler hukukuyla ilgili olduğu için bu çarkla ama bunu başka bir dü-
zenlemenin, mutlaka bunlar arasındaki uyumu sağlaması lazım. Şimdi ano-
nim şirketler denince Türkiye'nin bugün içersinde bulunduğu durum sadece
aile firmaları söz konusu. Ama hayat dinamik bir süreç takip ediyor. Anonim
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şirketlerinde bendeniz Almanya'da uzun yıllar bulundum, sonra Amerika'da
uzun yıllar bulundum, sekiz yıla yakın Amerika'da bulundum yeni de gelmiş
sayılırım. Bu çok ortaklı anonim şirketlerin özellikle servetin yaygınlaştırılma-
sı politikası çerçevesinde bendenizde bir parça ilgilendim. Şimdi buradaki
gelişmelerde aile şirketlerinin bu toplumlarda özellikle Amerika'da biliyorsu-
nuz l791 yılında kurulan Newyork Stok Exchange ile başlayan çok eski bir
geleneği çok eski bir uygulaması söz konusu. Bu çalışmalarda aile şirketle-
rinin bu toplumlarda üç nesil gittiğini görüyoruz. Yani üç nesil sonra aile şir-
ketleri ister istemez kaçınılmaz bir şekilde çok ortaklı anonim şirketlere dö-
nüşme durumuyla karşı karşıya kalıyor. Şimdi Türkiye'ye bir çerçeve çiziyor,
bir hukuk çerçevesi çiziyoruz. Tabi halihazırda üç nesil Türkiye daha dönmüş
değil, koşmuş değil. Ama belli bazı guruplarda bu aşağı yukarı üçüncü nesil
devrede diyebiliriz. Onun içinde ben özellikle bu konunun ana üst kanunun
lafzı değil de ruhu itibariyle bahsettiğim şu üç kurulun siyasi demokrasi ve
buna bağlı olarakta iktisadi demokrasiyi dünya tarihi ekonomisinde.

Gelişmeye tabi olduysa 1789 meşhur Fransız ihtilalinden sonra da siyasi
demokrasiye insanlık ulaştığı halde, iktisadi demokrasinin başında kalmıştır
çünkü sanayileşme yeni başlamış. Dolayısıyla şimdi, insanlık tarihinde bu ik-
tisadi demokrasiye gitme çabası var. Ve bununda en belirgin özelliği anonim
şirketler diyoruz. Ve bu anonim şirketlerde, aile şirketlerinden çok ortaklı ano-
nim şirketlere doğru gidiyor. Şimdi ben burada tabi mülkiyette kendi içersin-
de bir değişime tabi olmuş. Ferdi mülkiyetten müşterek mülkiyete kamu mül-
kiyeti demiş ama kamu mülkiyeti aşağı yukarı devreden çıkmış veya çıkmak
üzere. Ferdi mülkiyetle müşterek mülkiyetin birlikte koşturduğu ama daha zi-
yade artık müşterek mülkiyete doğru giden bir toplum yapısı, ekonomik ya-
pıya doğru gidiyoruz. Onun için bizim bu kanuni çerçevede bu yapının, bu
gelişmenin dikkate alınarak benim tespit ettiğim iki tane hususu burada be-
lirtmek istiyorum. Bu çok ortaklı anonim şirketlerde en önemli konu tabi Tür-
kiye bunu halihazırda yaşamıyor, sadece azınlık haklarında bu kendisini
gösterdi. En önemli konu genel kurul toplantısında, bu toplantılarda vekalet
veya temsil dediğimiz müessese, kurum nasıl çalışmalı.

Şimdi bugün bizim problemimiz belki bizi rahatsız eden bir konumda de-
ğil ama önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen en önemli konuda bu olacak.
Şimdi biri bu, diğeri de Veysi hocamın bahsettiği şimdi İMKB'de biliyorsunuz
bu hisse senetlerinin fiyatları teşekkül ediyor. Çok açık bir şekilde dedi ki,
bu fiyat şeyi biliyorsunuz ekonomide arz talebe göre tayin eder ama arz ta-
lep maalesef suni bir şekilde arz talep yaratılarak oluşuyor. Halbuki bunun
bir ölçüsü Veysi Hocamın da belirttiği gibi şirket bilançoları olmalı dedik. O
bilançoda yok bizde tam. O zaman biz bu kurumları nasıl çalıştıracağız. Ya-
ni bugün bir sermaye piyasasında, bir anonim şirkette hisse senedinin de-
ğeri nasıl teşekkül edilmeli. Benim bu çok ortaklı anonim şirketteki gelişme-
de Amerika birleşik devletlerinde bu vekalet praksi denilen bir sistemle ya-
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pılıyor. Prakside bu vekaleti Amerika'nın anonim şirketler kanunu yönetici-
lere vermiş. Almanya'da bu sistem ise bu vekaleti, çünkü biliyorsunuz genel
kurula gidiyorsunuz, mesela sadece GM'nin Generale Motors'un 8 milyon
hissedarı var. Bunu bir genel kurulda toplamak mümkün değil. Onun için bu
vekalet müessesinin oluşmasından, bu vekaletin nasıl oluşacağı, Alman
sisteminde bunu deposite rate diye adlandırılan bankalara vermiş. Dolayı-
sıyla da Almanya'da batı Avrupa'da gelişen sistemde bankalar güçlü. Ame-
rikan demokrasini teyitle en önemli konu olarak menajerler görülüyor bugün
Amerika'nın kendi hem siyasi hem iktisadi hem sosyal bakımından bir du-
rum içersinde olduğu görülüyor. Şimdi halbuki bunu en iyi beceren İsviçre
sistemi olmuş ama İsviçre çok ufak olduğu için ve iktisadi demokrasisini ge-
nişletebilmek için diyor ki kanunu, bütün anonim şirketler belge ve bilgileri-
ni bütün üyelerine ulaştıracak ve bütün hisse senedi sahipleri de oy kulla-
nırken bizzat oyunu kendisi kullanacak. Vekalet müessesi dışında kalmaya
çalışan bir sistem şey yapmış. Yani dünyadaki sistemde gelişmeler bu yön-
de, bizimde şimdilik halihazırda birçok ortaklı ve genel kurulda gerçekten bir
vekalet konusu daha gündeme gelmemekle birlikte, bunun bu kanunda dü-
şünülerek ileriyi de düşünerek böyle düzenlemelerde konulursa çok iyi ola-
cağı kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. 

AV. MAHMUT TARAN
Değerli başkan sayın konuşmacılar, Türk Ticaret Kanunu tasarısının ha-

zırlanması için emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Yani ben tekrar yine bu-
rada öğrenciniz olarak tabi sizden korkarak sorumu soracağım, beni bağış-
layın. Sorum şu benim, Türk Ticaret Kanununun 1509 tasarı yanılmıyorsam
tasarı şu şekilde, bu kanunda yer alan tanım ve terimler diğer kanunlar için-
de kullanılır. Şimdi Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun
bunlar bizim temel yasalarımız. Yani netice itibariyle burada Türk Ticaret
Kanunu, borçlar kanunu veya ticaret kanunu üzerinde bir anayasa hükmün-
de midir. Yani bu netice itibariyle bakıyoruz borçlar kanunu ile ticaret kanu-
nunun birbirine bitiştiği, iç içe olduğu bazı konular var. Nedir, komisyon, adi
ortaklık vs. bazı yerde temerrüt geçiyor mesela borçlar kanununda , diğer
tarafta direnim geçiyor ticaret kanununda yani aradaki bu terim farklılığı dil
farklılığı bizleri ilerde, tabi kızacaksınız, belki rahatsız olacaksınız tekrar
özür dilerim yani tatbikatçıları uygulayıcıları hakikaten sıkıntıya sokar. Yani
madem hazır böyle bir tasarı önümüzde, acaba borçlar hukuku hocalarımız-
la birlikte, öğretim üyeleriyle birlikte bu dil ve terim birliği yapılamaz mı. 

İkincisi, çünkü bu ticaret kanunundaki bu terim ve tanımlar diğer kanun-
larda olsa bu uygulanır hükmü ceza kanununda da var. Çünkü ceza kanu-
nunda demiyor ki, efendim cezaya ilişkin tüm hükümlerde genel hüküm uy-
gulanır, özel hüküm uygulanmaz. Yani böyle bir Türk hukuk sisteminde bu
yeni düzenlemelerle birlikte bir sıkıntı yaşıyoruz. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Efendim o hüküm Kerim Beyde işaret etti, yok yani kaldırıldı. Onun ko-

nulmasının bir sebebi vardı, sonra o sebep ortadan kalktı. Ama mesela di-
renim değil temerrüt olarak geçiyor. Öyle tahmin ediyoruz ticaret kanununu
borçlar kanununa tekaddüm edecek. Yani borçlar kanunu daha sonra çıka-
cak. Ama bizler borçlar hukuku komisyonuyla bu görüş alışverişinde bulun-
duk, onlar ticaret kanunundaki terimleri göz önüne alacaklar. Mesela dire-
nim demeyecekler, Türk Ticaret Kanununda temerrüt olarak geçtiği için. De-
diğim gibi insan olarak biz her şeyi düşünmeye gayret ettik, Türk Dil Kuru-
munun lügatini elimize aldık. Orda bir kelime nasıl yazılmışsa ona göre yaz-
dık, noktalamaları ona göre yaptık. Birde tabi yüksek adalet bakanlığının bi-
ze verdiği talimat var. Mesela orada kanunlar dairesinin kabul ettiği bazı
esaslar var mesela noktalı virgül kullandırmıyorlar, ve veya yazamıyoruz.
Yani bazı şeyleri, hayat öyle o kadar göründüğü gibi kolay değil. 

EROL YILMAZ
Ben bağımsız denetim şirketleri kimlerden oluşacak. Bu ne şekilde kuru-

lacak, birde bu müessese ne şekilde çalışacak. Kobi seviyesindeki firmalar
normal muhasebesini zor karşılarken bu denetim yükünü nasıl karşılaya-
cak, uygulamada ne şekilde olacak. Yada uygulanabilecek mi, bunu sormak
istiyorum. 

DOÇ. DR. ASLAN KAYA
Şimdi bu denetimle ilgili hükümler sayın hocamda bahsettiler tamamen

değiştirilmiş durumda ve denetim kurulu kalktı. Ve esas itibariyle dış dene-
tim dediğimiz bir sistem getirilmiş durumda. Bu dış denetimde de tabi ki şir-
ketler arasında bir kademelendirme söz konusu. Bu kademelendirme küçük
orta boy ve büyük şirketler ayrımı söz konusu ve buna göre de bir denetim
mekanizması var. Dolayısıyla yani tüm şirketler bakımından, bağımsız de-
netim şirketlerinin denetimi gibi bir müessese veya bir düzenleme söz ko-
nusu değil burada. 

Bağımsız denetim şirketi nasıl oluşturulacak meselesine gelince, sayın
hocam bu noktada haklı olarak buyurdular, bu denetim meselesinde bir ti-
caret kanunundan kaynaklanandan ziyade denetim konusunda bir dağınık-
lık söz konusu yani bağımsız denetim meselesi esas itibariyle sermaye pi-
yasası kanunundaki bir düzenleme ve orada biliyorsunuz bu bağımsız de-
netim şirketlerinin yapılandırılmasıyla ilgili özel hükümler söz konusu. Sizin
özetle sorunuza gelince bu şirketler nasıl oluşturulur, nasıl oluşturulacak
meselesine, dış denetim esas itibariyle bu şirketin yani kademelendirilmesi-
ne göre tabi ki mali müşavirler denetim yapabilecekler, şirketin küçük orta
veya büyük ölçekli olmasına göre veya bağımsız denetim şirketi biçiminde
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gerçekleşecek, şirketlerin oluşumuyla ilgili şeyler genel bir soru yani bunun
konusu da değil zaten nasıl oluşturulacağı meselesi. Tabi ki dediğim gibi ba-
ğımsız denetim şirketlerinin nasıl oluşturulacağı TK'nın konusu değil zaten.
Bağımsız denetim şirketleriyle ilgili bir şey var. Fakat, yani bu denetim me-
selesi tabi ki Türkiye açısından eleştirebilir haklılığı veya haksızlığı mesele-
si ama denetimle ilgili Türkiye'nin yaşadığı acı bir tecrübe var. Hocam bu-
yurdu. Yani halihazırda denetim organları hiçbir fonksiyon icra etmiyor ve
bazı hallerde de çok önemli işlevler görüyor. Ama çok yeterli bir bilgiye do-
nanıma sahip değiller, bir nitelik aranıyor. Fakat Türkiye'deki ekonomik du-
rum dikkate alındığında, şirketin yapısı dikkate alındığında, başlangıçta ha-
kikaten eleştiriler bakılacak tarafı da var. Yani hocanın söylediği gibi Bin-
göl'de mesela bir şirket nasıl bu şekilde yürür ama bu küçük boy şirketler
açısından bu şekilde bir denetim öngörülmüyor burada. Yani şirketlerde bir
farklılaştırma yapılıyor ve ona göre bir denetim söz konusu. Dolayısıyla, ya-
ni şirketlerin durumu küçük sermayeye sahip olmaları daha küçük çaptaki
şirketler bakımından bunun istenmesi başlangıçta hakikaten pahalı veya
zor işleyecek bir şey gibi gözüküyor ancak yani demin hocamın da söyledi-
ği gibi kaçan şirketler, naylon şirketler, şirketlerin denetlenememesi, denet-
leme raporlarının toplantıdan hemen beş dakika önce yazılması gibi ger-
çekler dikkate alındığında bu kanun, denetlemeyle ilgili bu hükümler maale-
sef biraz seviyeyi yukarı çekmeye yönelik hükümler niteliğinde benim şahsi
kanaatim o yöndedir. Yani denetimle ilgili hükümler bakımından. 

GÜLNAZ GÜLER - MALİ MÜŞAVİR
Kanunun ilk metnini okuduğumda gerçekten çok beğenmiştim. Açıkçası

güzel şeyler yazılmıştı. Denetimde bu ülke için şart olan bir şey. Hükümleri
de son derece olumlu ve güzel buluyorum. Benim sormak istediğim defter
tasdiki ile ilgili bölüm. Defter tasdikiyle e-defter olayı vardı ilk metinde. Da-
ha sonra bu tekrar noterlere döndürüldü artı kapanış kayıtları 6. aya kadar
alındı. Bir bilginin doğru olduğu önemli olduğunu düşünüyorum, ne zaman
yazıldığının değil. Ama e-defterin üzerinde bir daha durulabilme şansı var
mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü artık vergi dairesi bile e-deftere sıcak
baktığı bir dönemde bunun Türk ticaret tasarısını yazan hocalarımız daha
önce görmüşler. Çok olumlu bir şeydi ama sonra galiba dönüldü ya adalet
komisyonunun da ya diğerinde doğrumu biliyorum.

Tasfiye ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Tasfiye hükümlerinde biraz
zorlanıyoruz. Çünkü kapanmış firma artık mali gücü yok, ortadan kaybolu-
yor ve bizim üzerimizde bitmiş ve batmış bu şirketleri, yani biz ailemiz gibi
şirketlerimize bağlanıyoruz, kendi şirketimiz gibi onları görüyoruz, beyanna-
melerini vermeye devam ediyoruz. Halbuki bunlar bitmiş, ücret alamıyoruz,
bırakamıyoruz da. Şirket ortakları bırakıp gidiyor biz bırakamıyoruz. Çünkü
biz profesyonel düşünmek zorundayız. Üç sene, dört sene hizmet etmişiz,
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sonra adam gitti deyip bırakamıyorsunuz. Herhangi zor durumda kalmama-
sı için beyannamelerini vermeye devam ediyoruz. Ama bu ortakları dahi bu-
lamıyoruz. Bu konularla ilgili tasfiye hükümleri nasıl basitleştirilir bilemiyo-
rum ama en çok kişileri zorlayan mali portresi. Belki sicil bunun daha kuru-
luşta alabilir parasını mı acaba, yani acaba çözüm üretemiyorum açıkçası
nasıl olabilir bilmiyorum ama mali yönünün çok zorladığı kişileri ve onun için
o kişilerin tasfiyeye gitmek yerine ölü şekilde bırakıp kaybolduklarını göz-
lemliyorum. 

Bir diğer konuda adres konusu. Adres konusunu evet kaybediyorlar,
özellikle kötü niyetli kişiler bunu özellikle yapıyorlar ama bir gazetede oku-
dum şuanda zannederim bir şey görülüyor. Bir sene hapis cezası öngörülü-
yor, adresi bildirmeyen bu kişilere. Bu çıkar yolu olabilir diye düşünüyorum. 

Bir diğer konuda devletin kendi kurumları arasında koordinasyonun ol-
madığını gözlemliyorum, hatalı olabilirim. Muhtarlarda adresler mevcut, bu-
nun İnternete girilerek çağdaşlaştırılması söz konusu. Böyle ortamlarda bü-
rokrasi değil de TC kimlik numarasıyla bilgisayardan girildiğinde zaten kişi-
lerin adresleri görünüyor. Bu teyit edilmek suretiyle sicilden yapılabilir diye
düşünüyorum. Tabi bunlar sadece düşüncelerim, sizler kadar kuşkusuz dü-
şünemiyorum ama gözlemlediklerim ve uygulamada karşımıza çıkanlar
bunlar. Bürokrasi yerine biraz daha teknoloji artı devlet kurumları arasında
koordinasyon kapanışı biz vergi dairesine bildirmek zorundayız. Buna mec-
buruz. Asla bir ay geçirmeyiz. Vergi dairesi ile sicil paslaştığında son dere-
ce rahat kapanan firmaları görebilecektir. Sadece şirketlerin tasfiyeleri uzun
olduğundan ve maliyetli olduğundan kişiler bu konuda kaçmayı yeğliyorlar.
Gerçek kişi tacirlerde kapanışları derhal bildiriyoruz. Saygılarımla, çok te-
şekkür ediyorum dinlediğiniz için. 

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Çok teşekkür ediyorum, bizde size teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Ta-

bi adalet komisyonundan, meclis genel kuruluna geleceği için artık bundan
sonra bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bizim iktidarımız sona erdi.
Ancak yönetmeliklerin hazırlanmasında mümkün olduğu ölçüde bu buyur-
duğunuz mülahazaları tabi zevkle dikkate alırız inşallah. Birde tabi her şey
memleketin genel görümüyle ilgili. Siz ne yapsanız, ne etseniz ama inşallah
Türkiye'miz daha güzel günlere gidecek. Ondan da hiç tereddüdümüz yok.
Hele ben üniversite hocası olarak her sene gelen öğrencinin, bir öncekine
nazaran daha iyi olduğunu gördüğüm için hakikaten çok mutluluk duyuyo-
rum, çok huzur duyuyorum. Yani bundan yirmi sene önceki öğrenciyle şim-
dikini karşılaştırırsanız fark inanılmaz boyutlarda. Şimdiki öğrenci lehine her
bakıma. Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyetinin en büyük hazinesi bence
gençliği. İnşallah tabi her şey daha güzel olacak. 
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KENAN ONAT - T. İŞVERENLER SENDİKASI
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİ

Sayın başkanım, sayın hocam, değerli hocalarım bende böyle bir toplan-
tının yapılmış olması nedeniyle organizasyonu yapan İktisadi Araştırmalar
Vakfı'na teşekkür ederim. 

Ben 862 sayılı yasayla eğitim aldım. Diğer yasanın çıkmasından sonra,
daha evvel, sonra bütün ticaret hukukuyla ilgili bir denetim elemanı maliye
denetim elemanı, muhtelif kıdemlerde, genel müdürlükler, şirket yönetim
kurulu başkanlığı olarak bu tür şeyleri yaşadım. Şimdi bu toplantı benim iş-
tirak ettiğim üçüncü toplantı. Ünal beyle birinci, bizim yeminli müşavirler
odasına geldi, o zaman Veysi Beyde vardı. İkinci olarakta gene benim bu-
lunduğum şirket olarak kuruculuğunu yaptığım yabancı sermaye derneğinin
toplantısına geldi. O zaman epey bir mesafe kat edilmişti. Orada da Ünal
beye ben söylemiştim. Geçiş hükümleri çok önemli, bunlardan benim dur-
mak istediğim şimdiye kadar birikmiş sipop şirketler ne olacak. Yani şirket-
ler esasında fiilen ölmüş, fakat bu ticaret sicilinde yaşıyor. Ticaret sicili tabi
denetimlerini de yaptığımız için adam gördük, milletvekili diyor bulunduğu
bir kazada , bir şirket kurmuş, banka kurmuş. Adam yok yurtdışına kaçmış.
Milletvekilliği adresi olur mu, oradaki bir oteli göstermiş. Yani böyle geçmiş-
ten gelme siciller vardı, kayıtlar vardı. Tabi bunlar son zamanlarda TC kim-
lik numarası ve tatbikatla beraber ikametgah doğru mu değil mi, o da ayrı
dava zaten. Ama TC kimlik numarası artık Türkiye'de önemli bir kat etme-
dir, çok önemlidir.

Gene bizim vergicilerin vergi sicil numarasını teke indirmeleri şirketler
için şahıslar için çok önemli. Şimdi bu konuda maliye bize şunu yaptı. Mali-
ye şirket dağılmış, ortağını bulamıyor, işyeri yok. Fakat herhangi bir ilgilinin
menfaatlerin müracaatı karşısında resen terkini aldı. Aksi halde her ay tak-
dir komisyonuna gönderiyor, bir takım işlemler yapılıyordu. Benim bildiğim
bunlar bir hayli birikim halindedir. Herhalde bir ticaret sicilini temsilen bir yet-
kilinin olması lazım. Bu şirketlerin kaldırılmasını mahkeme nezrinde mi da-
va edecek, başka türlümü yapacak bundan sonra tabi oluşabilecek husus-
lardır. Bu soru sormak istedim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Tatbikat kanununda hüküm koyduk bununla ilgili.
DOÇ. DR. ASLAN KAYA
Hocamın sorduğu soru hakikaten önemli bununla ilgili, sizin bir öneriniz

oldu. Başta tescil edilirken bir şey mi alınır diye bilmiyorum başka öneri olur
mu. Hakikaten sadece mali müşavirler açısından değil, fiilen tasfiye yürüt-
tükleri için olay mahkemeye yansıdığında da, mahkemeler bazen tebligat
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masrafı sorunuyla dahi karşı karşıya kalıyorlar taraf olduklarında hakikaten
söylediğiniz bu konuda Sibop şirketlerle de alakalı bir çözüm bulmak lazım.
Benim aklıma hep şu geliyor, ticaret kanununda bu odalara sicille ilgili gö-
rev verilirken, harçların yarısını da almak gibi bir durumları söz konusu. Ya-
ni paranın bir kısmını alıyorlar, belki bununla ilgili bir en azından bir takım
masrafların karşılanması açısından düzen nasıl kurulur. Buradaki bir fon
oluşturularak bundan yararlanılabilir diye düşünüyorum ama tamamen bir fi-
kir jimnastiği, hakikaten ciddi bir problem, yani Türkiye açısından bu uyuyan
şirketler öyle diyelim. Haklı olarak sizde buyurduğunuz naylon şirketler, teb-
ligat yapılamayacak şirketler. Ama benim kanaatim şu, arz ettim yani bunun
konusu değil diye düşünüyorum ben. Çünkü ticaret kanunu maddi hukuku
düzenleyen bir kanun. Eğer buyurduğunuz gibi ayrı bir düzenleme olsa ay-
rıntılı yapmak lazım.

DOÇ. DR. VEYSİ SEVİĞ
Bir cümle söyleyeceğim sayın Kaya bakın, burada şu kanun tasarısında

odaların altında çalışır ticaret sicili diyor, halbuki ticaret sicili merkezi bir bi-
rimdir. Bu Sanayi Bakanlığında olur, Sanayi Bakanlığı Türkiye'de bütün şir-
ketlerin sicilinin tutar. Ha biz bunu oda temsilci olarak oraya kaydeder. Siz
internetten girdiğiniz vakit, şirketin ortağı kim, nerde oturuyor bu resmi bir
kayıttır. Oda da değil bu, Sanayi Bakanlığında. ben altı senedir İstanbul ti-
caret sicilinin bu hale getirilmesi için çalışan bir kişiyim. Bugün siz girin in-
ternetten her bilgiyi alırsınız ama ben adam nerde oturduğuna dair bilgiyi
alamıyorum ki, yok diyor veremem diyor.

DOÇ. DR. ASLAN KAYA
Hocam ben ona karşı çıkmıyorum. Yani sizi canı gönülden destekliyo-

rum. Fakat bütün sorun şurada, bana göre sakın sanayi ticaret bakanlığına
vermeyelim. Öyle yani tutma değil de, belki merkezi bir sicil oluşturulabilir
sanayi bakanlığının bir katkısı olabilir burada ama sicilin sanayi bakanlığına
verdiğimiz zaman, idareye iş geçtiği zaman hiçbir işlemin çıkma şeyi yok.
Yani bir sistem ayrıca oluşturulabilir ama bunun ben hala...

BAŞKAN: PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN
Efendim bütün katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hü-

seyin Ülgen olarak kişisel bir ricam var. Bu açıklamadan sonra kişiliğim hak-
kında olumsuz bir düşünceye lütfen gelmeyin. Beni yanlış anlamayın, lütfen
toplantı bittikten sonra bana teknik olarak ne bir eleştiri, ne bir soru çok is-
tirham ediyorum yöneltmeyin. Sırf özel konularda ne isterseniz başımın üs-
tünde, ama bu teknik konularla ilgili ne bir soru ne bir eleştiri benimle lütfen.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 
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