Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Eklenen İbareler Hakkında

Yayıma Hazırlayan:
Ar. Gör. Güneş Karol Işıklar1

18/10/2022 tarihli ve Resmî Gazete’de (“RG”)2 13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı “Basın
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7418 sayılı Kanun”)
yayımlanmıştır.
7418 sayılı Kanun m. 28’deki (l) bendi uyarınca, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’ndaki (“TTK”)3 üç hükme “bir internet haber sitesi ve” ibaresi eklenmiştir.
İlgili TTK hükümleri; m. 1000 f. 3, m. 1350 f. 1 ve m. 1385 f. 1’dir. 7418 sayılı Kanun m. 28’in
Madde Gerekçesi’nde, (l) bendi ile ilgili aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir4:
“Maddenin (l) bendiyle, resmi ilanların, şartları Basın İlan Kurumu Genel
Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayınlatılması amacıyla
6102 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde geçen ‘gazete’ ibarelerinin yanına
‘internet haber sitesi’ ibareleri eklenmektedir.”
Yapılan eklemelerin yürürlük kazanacağı tarih, 7418 sayılı Kanun m. 39’da
öngörülmüştür. Hükme göre söz konusu eklemeler 1/4/2023’te yürürlüğe girecektir5. Bu tarihte
ilgili TTK hükümleri aşağıdaki hâli kazanacaktır:
“3. Olağanüstü zamanaşımı
MADDE 1000 – (1) Sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan bir gemiyi en
az on yıl süreyle davasız ve aralıksız olarak asli zilyet sıfatıyla elinde bulunduran bir
kişi, geminin, sicile kendi malı olarak tescil edilmesini isteyebilir.
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(2) En az on yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kişinin adına kayıtlı
bulunan ve hakkında on yıldan beri malikin onayına tabî bir husus kaydedilmemiş
olan bir gemiyi birinci fıkrada yazılı şartlarla elinde bulunduran kişi de o geminin
maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Zilyetlik süresinin hesabı, kesilmesi ve
durması Türk Borçlar Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tabidir.
(3) Tescil ancak mahkeme kararıyla olur. Tescil davası, geminin kayıtlı olduğu
veya kaydedilmesi gereken sicil müdürlüğüne karşı açılır. Mahkeme, ilgilileri, en
fazla üç aylık bir süre belirleyerek itirazlarını bildirmeye bir internet haber sitesi ve
tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir gazetede yapılacak
ilanla çağırır. İtiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir.
(4) Tescile karar verilmeden önce, üçüncü bir kişi malik sıfatıyla tescil edilir veya
üçüncü kişinin mülkiyeti dolayısıyla sicile, gemi sicilinin doğru olmadığı yolunda
bir itiraz şerhi verilmiş olursa, tescil kararı üçüncü kişi hakkında hüküm ifade etmez.
(5) Mahkemece verilen tescil kararına dayanarak kendisini sicile kaydettirdiği
anda asli zilyet, geminin mülkiyetini iktisap eder.”

“A) Uygulanacak hukuk
MADDE 1350 – (1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla
satışı ve mülkiyetin intikali de dâhil olmak üzere bu satışın sonuçları ve cebrî icraya
ilişkin diğer bütün işlem ve tasarruflar, geminin bu işlem ve tasarrufların yapıldığı
sırada bulunduğu ülkenin hukukuna tabidir. Şu kadar ki, Türk bayraklı bir geminin
yurt dışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde, artırmayı yapan kurum veya ilgililer
tarafından, bu satıştan en az otuz gün önce artırmanın;
a) Geminin kayıtlı olduğu Türk Gemi Siciline,
b) Geminin sicile kayıtlı malikine,
c) Gemi siciline tescil edilmiş diğer hakların ve alacakların sahiplerine,
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla bir internet haber
sitesi ve tirajı ellibin üzerinde olan ve Türkiye düzeyinde dağıtımı yapılan
gazetelerden biriyle ilan edilmesi zorunludur. Bu bildirim veya ilan yapılmaksızın
geminin yurt dışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde kaydı silinemez ve gemi
üzerinde Türk Gemi Siciline kayıtlı haklar ve alacaklar saklı kalır.”

“4. Artırmanın ilanı
MADDE 1385 - (1) İcra ve İflas Kanununun 126 ncı maddesi uyarınca yapılacak
ilan, bir internet haber sitesi ve tirajı ellibin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı
yapılan gazetelerden biriyle ve ayrıca yurt dışında dünya çapında dağıtımı yapılan
denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayımlanır.
(2) İlanda, ipotek alacaklısının rızasıyla alıcı tarafından yüklenilenler dışında,
geminin bütün ayni ve kişisel haklardan, külfetlerden ve sınırlandırmalardan arınmış
olarak satılacağı bildirilir.”
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