
 

MADDE 56- (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari 
faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle 
karşılaşabilecek olan kimse;  

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,  

b) Haksız rekabetin men’ini, 

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış 
veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için 
kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, 

d) Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini, 

e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi 
tazminat verilmesini, 

isteyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet 
sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir.  

(2) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de 
birinci fıkradaki davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını isteyemezler.  

(3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik 
menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine 
göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal 
nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler.  

(4) Bir kimse aleyhine birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince verilmiş olan hüküm, 
haksız rekabete konu malları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ondan ticari amaçla elde 
etmiş olan kişiler hakkında da icra olunur. 

II - Çalıştıranın sorumluluğu 

MADDE 57- (1) Haksız rekabet fiili, hizmetlerini veya işlerini gördükleri sırada çalışanlar 
veya işçiler tarafından işlenmiş olursa, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerinde yazılı davalar, çalıştıranlara karşı da açılabilir.  

(2) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalar hakkında Türk 
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

III - Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 

MADDE 58- (1) Haksız rekabet, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, 
ileride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla 
işlenmişse, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davalar, ancak, 
basında yayımlanan şeyin, programın; ekranda, bilişim aracında veya benzeri ortamlarda 
görüntülenenin; ses olarak yayımlananın veya herhangi bir şekilde iletilenin sahipleri ile ilan 
veren kişiler aleyhine açılabilir; ancak; 

a) Yazılı basında yayımlanan şey, program, içerik, görüntü, ses veya ileti, bunların 
sahiplerinin veya ilan verenin haberi olmaksızın ya da onayına aykırı olarak yayımlanmışsa,  
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b) Yazılı basında yayımlanan şeyin, programın, görüntünün, ses veya iletinin sahibinin veya 
ilan verenin kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılırsa,  

c) Başka sebepler dolayısıyla yazılı basında yayımlanan şeyin, programın, görüntünün, sesin, 
iletinin sahibinin veya ilan verenin meydana çıkarılması veya bunlara karşı bir Türk 
mahkemesinde dava açılması mümkün olmazsa, 

yukarıda anılan davalar, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, 
görüntüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilan 
servisi şefi; bunlar gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibi aleyhine açılabilir. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, aynı fıkrada sayılan kişilerden birinin kusuru 
hâlinde sıraya bakılmaksızın dava açılabilir.  

(3) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalarda Türk Borçlar 
Kanunu hükümleri uygulanır.  

(4) Haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği 
seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, bu maddenin birinci 
fıkrasındaki davalar hizmet sağlayıcısı aleyhine açılamaz; tedbir kararı verilemez. Mahkeme 
haksız rekabet eyleminin olumsuz sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük olacağı 
durumlarda ilgili hizmet sağlayıcısını da dinleyerek, haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesini 
veya önlenmesine ilişkin tedbir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine de verebilir veya içeriğin 
geçici olarak kaldırılması dâhil somut olaya uyan uygulanabilir başka tedbirler alabilir.  

IV - Kararın ilanı  

MADDE 59- (1) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemiyle, gideri haksız çıkan taraftan 
alınmak üzere, hükmün kesinleşmesinden sonra ilan edilmesine de karar verebilir. İlanın 
şeklini ve kapsamını mahkeme belirler.  

V - Zamanaşımı 

MADDE 60- (1) 56 ncı maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan tarafın bu hakların 
doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl 
geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, haksız rekabet fiili aynı zamanda 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince daha uzun dava zamanaşımı süresine tabi 
olan cezayı gerektiren bir fiil niteliğinde ise, bu süre hukuk davaları için de geçerli olur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Taz
mina

tH
uk

uk
u.c

om



 3 

 

E) Zamanaşımı 

MADDE 101- (1) Cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararıyla saptanan 
artan tutara ya da faiz alacaklarına, hesap hata ve yanılmalarına, cari hesabın dışında tutulması 
gereken veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara 
ilişkin bulunan davalar, cari hesap sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş yıl geçmekle 
zamanaşımına uğrarlar.  
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B) Zamanaşımı 

I - Süreler 

MADDE 749- (1) Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler, 
vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

(2) Hamilin, cirantalarla düzenleyene karşı ileri süreceği istemler, süresinde çekilen protesto 
tarihinden veya senette “gidersiz iade olunacaktır” kaydı varsa vadenin dolduğu tarihten 
itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

(3) Bir cirantanın başka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemler, cirantanın 
poliçeyi ödediği veya poliçenin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren 
altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. 

II - Kesilme 

1. Sebepleri 

MADDE 750- (1) Zamanaşımı; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar 
edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesiyle kesilir. 

2. Hükümleri 

MADDE 751- (1) Zamanaşımını kesen işlem, kimin hakkında meydana gelmişse ancak ona 
karşı hüküm ifade eder. 

(2) Zamanaşımı kesilince, süresi aynı olan yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. 

C) Süreler 

1. Tatil günleri  

MADDE 752- (1) Vadesi pazara veya diğer bir resmî tatil gününe rastlayan poliçenin 
ödenmesi, ancak tatili izleyen ilk iş günü istenebilir. Poliçeye ilişkin diğer bütün işlemler, 
özellikle kabul için ibraz ve protesto işlemleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde 
yapılabilir. 

(2) Bu işlemlerden birinin, son günü pazara veya başka bir resmî tatil gününe rastlayan bir 
süre içinde yapılması gerektiği takdirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününe kadar uzar. Aradaki 
tatil günleri süre hesabına dâhildir. 

2. Sürenin hesaplanması 

MADDE 753- (1) Kanunun bu Kısmında veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken 
bunların başladığı gün sayılmaz. 

3. Atıfet süreleri 

MADDE 754- (1) Poliçelerde kanuni veya yargısal atıfet süreleri geçerli değildir. 
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D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer 

MADDE 755- (1) Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, poliçenin bir 
nüshasının verilmesini istemek gibi belirli bir kişi nezdinde yapılacak olan bütün işlemlerin, 
bu kişinin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa konutunda yapılması gereklidir. 

(2) Ticaret yeri veya konutun bulunduğu yer dikkatle araştırılır. Kolluktan veya yerel posta 
yönetiminden edinilen bilgilerden bir sonuç çıkmadığı takdirde başka araştırma yapmaya 
gerek yoktur. 

E) İmzalar 

MADDE 756- (1) Poliçe üzerindeki beyanların el ile imza edilmesi gerekir. 

(2) El ile atılan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya elle yapılan veya onaylanmış bir 
işaret veya resmî bir şahadetname kullanılamaz. 

F) İptal 

I - Önleyici önlemler 

MADDE 757- (1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim 
yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini 
isteyebilir. 

(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini 
tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir. 

II - Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi 

MADDE 758- (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilindiği takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine 
iade davası açması için uygun bir süre verir. 

(2) Dilekçe sahibi verilen süre içinde davayı açmazsa, mahkeme, muhatap hakkındaki ödeme 
yasağını kaldırır. 

III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi 

1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri 

MADDE 759- (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilinmiyorsa, poliçenin iptaline karar verilmesi 
istenebilir. 

(2) İptal isteminde bulunan kişi, poliçe elinde iken zıyaa uğradığını inandırıcı bir şekilde 
gösteren delilleri mahkemeye sağlamak ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas 
içeriği hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. 

2. İhtar 

a) İçeriği 

MADDE 760- (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde iken zıyaa uğradığına dair 
verdiği açıklamaları inandırıcı bulursa, verilecek ilanla, poliçeyi eline geçireni, poliçeyi belirli 
bir süre içinde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceğini ihtar eder. 
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b) Süreler 

MADDE 761- (1) Poliçeyi getirme süresi en az üç ay ve en çok bir yıldır. 

(2) Vadesi gelmiş poliçelerde zamanaşımı, üç ayın geçmesinden önce gerçekleşirse, mahkeme 
üç aylık süre ile bağlı değildir. 

(3) Süre, vadesi gelen poliçeler hakkında birinci ilan gününden, vadesi gelmeyen poliçeler 
hakkında vadenin gelmesinden itibaren işler. 

 

C) Zamanaşımı 

MADDE 814- (1) Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip 
olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına 
uğrar. 

(2) Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu çek 
borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten 
itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. 

 

 

Zamanaşımı 

MADDE 848- (1) Makbuz senedi ve varanttan doğan istem hakları, poliçeler hakkındaki 
zamanaşımı sürelerine tabidir. Cirantalara karşı başvurma için zamanaşımının başlangıcı, 
eşyanın satış günüdür. 
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Zamanaşımı 

MADDE 855- (1) Bu Kitap hükümlerine tabi taşımalarda, yolcunun bir kaza sonucu ölmesi 
veya bedensel bütünlüğü zedeleyen bir zarara uğraması hâlinde istem hakları on yılda; diğer 
zararlarda ise bir yılda zamanaşımına uğrar.  

(2) Bu süre, eşya taşımasında, eşyanın gönderilene teslimi; yolcu taşımasında, yolcunun 
varma yerine ulaşma tarihinden başlar. Eşya tamamen zayi olmuş veya yolcu gideceği yere 
ulaşamamış ise, zamanaşımı süresi, eşyanın teslimi ve yolcunun ulaşması gereken tarihten 
itibaren işlemeye başlar.  

(3) Rücu haklarına ilişkin zamanaşımı, rücu alacaklısının, zararı ve rücu borçlusunu öğrendiği 
tarihten itibaren, üç ay içinde zarar hakkında rücu borçlusuna bildirimde bulunmuş olması 
şartıyla; rücu alacaklısına karşı mahkeme kararının kesinleştiği günden, kesinleşmiş mahkeme 
kararı bulunmayan hâllerde ise, rücu alacaklısının borcu ifa ettiği tarihten itibaren işlemeye 
başlar. 

(4) Gönderen veya gönderilen, taşıyıcıya karşı olan haklarını, bir yıl içinde 18 inci maddenin 
üçüncü fıkrasına uygun şekilde istemiş olmaları şartıyla, def’i olarak her zaman ileri 
sürebilirler.  

(5) Taşıyıcının kastından veya pervasızca bir davranışıyla ve böyle bir zararın meydana 
gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinden veya ihmalinden dolayı; 

a) Eşya zıyaa, hasara uğramış veya geç teslim edilmişse,  

b) Yolcu geç ulaşmışsa, 

taşıyıcının sorumluluğu üç yılda zamanaşımına uğrar. 

(6) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki zamanaşımı hükümleri 
saklıdır.  

 

MADDE 879- (1) Taşıyıcı; 

a) Kendi adamlarının, 

b) Taşımanın yerine getirilmesi için yararlandığı kişilerin,  

görevlerini yerine getirmeleri sırasındaki fiil ve ihmallerinden, kendi fiil ve ihmali gibi 
sorumludur. 
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D) Zamanaşımı 

MADDE 930- (1) Bu Kısımda yer alan hükümlerden doğan istemler ve haklar bir yılda 
zamanaşımına uğrar. 

(2) Zamanaşımının başlangıcı, zamanaşımına uğramış bir istem veya hakkın def’i olarak ileri 
sürülebilmesi bakımından ve zararın taşıma işleri komisyoncusunun kasten veya pervasızca 
bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir 
fiilinden veya ihmalinden doğması hâlinde 855 inci madde hükümleri uygulanır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamanaşımı 

A) Süre 

MADDE 1246- (1) 1188 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gemi kira sözleşmeleri ile 
zaman çarteri sözleşmeleri ve navlun sözleşmelerinden veya konişmentodan veya onun 
düzenlenmesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. 

(2) Bu süre, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. 

 

XV- Zamanaşımı 

MADDE 1270- (1) Yolcunun ölümünden ve bedensel zararından ilgilisi lehine doğan bütün 
tazminat istemleri on yılda zamanaşımına uğrar. 

(2) Yolcu taşıma sözleşmesinden doğan, bagajın zıyaa veya hasara uğramasından doğan 
alacaklar dâhil olmak üzere, diğer bütün alacaklar, iki yılda zamanaşımına uğrar. Bu süre; 

a) Bagajın zıyaı veya hasarı hâlinde, hangisi daha sonra vukubulmuş ise yolcunun gemiden 
indiği veya inmesi gereken tarihten, 
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 9 
b) Diğer bütün alacaklarda muaccel oldukları tarihten, 

itibaren işlemeye başlar. 

(3) Birinci ile ikinci fıkralarda belirlenen zamanaşımı süreleri, tazminat istemi doğduktan 
sonra, taşıyanın yazılı beyanı veya tarafların yazılı anlaşmasıyla uzatılabilir. 

 
 

Zamanaşımı 

MADDE 1297- (1) Çatmaya dayanan her türlü tazminat istemi, çatmanın meydana geldiği 
günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. 

(2) 1289 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine veya 1290 ıncı maddenin ikinci 
fıkrasına göre, donatanların birbirine karşı olan rücu hakları, ödemenin yapıldığı tarihten 
başlayarak bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

C) Zamanaşımı 

MADDE 1319- (1) Bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, kurtarma faaliyeti 
ile enkazın kaldırılmasından doğan bütün alacaklar iki yılda zamanaşımına uğrar. 

(2) Bu süre kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarihten ve enkazın kaldırılması giderlerinden 
doğan alacaklar için enkaz kaldırma işinin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(3) Kendisine karşı istemde bulunulan kişi, zamanaşımı süresi içinde istemde bulunana 
yapacağı bir beyanla bu süreyi bir veya birden çok kez uzatabilir. 

 
 
 
 
 

VI- Düşmesi 

MADDE 1326- (1) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerinde sayılan gemi 
alacaklılarının sahip oldukları rehin hakkı, gemi alacağının doğduğu tarihten itibaren geçecek 
bir yılın sonunda düşer; meğerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiş 
ve bunun sonucunda cebrî icra yolu ile satılmış olsun. Bu bir yıllık süre; 

a) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan alacaklar bakımından, alacaklının 
gemiden ayrılması tarihinde, 

b) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ilâ (e) bentlerinde sayılan alacaklar bakımından, 
kanuni rehin hakkıyla teminat altına alınan alacakların doğduğu tarihte, 

işlemeye başlar. 

(2) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan gemi alacaklılarının sahip 
olduğu rehin hakkı; 
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a) Geminin, zararın tespitinin ve paylaştırılmasının yapılacağı varma yerine ve 
eğer gemi buraya varmazsa yolculuğun bittiği limana vardığı günden itibaren işleyecek altı ay 
içinde; gemi cebrî icra yoluyla satışla sonuçlanacak şekilde ihtiyaten haczedilmemişse altı 
ayın geçmesiyle, 

b) Geminin iyiniyetli bir üçüncü kişiye satılması hâlinde, alıcının gemiyi, sicil yeri hukukuna 
uygun olarak kendi adına tescil ettirdiği günden itibaren işleyecek altmış günün sonunda, 

düşer. Bu sürelerin ikisi de işlemeye başlamışsa, rehin hakkı ilk sürenin dolmasıyla düşer. 

(3) Geminin ihtiyati haczinin hukuken caiz olmadığı zaman aralığı, bu sürelerin hesabında 
dikkate alınmaz. Diğer sebeplerden sürenin durması veya kesilmesi söz konusu değildir. 

VII- Zamanaşımı 

MADDE 1327- (1) Bu Kanundaki ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak 
kaydıyla, 1326 ncı maddede yazılı süre, alacaklının, borçluya yönelik kişisel istem haklarına 
da uygulanır. 

 
 
 
 
 
 

ALTINCI KISIM 

Gemi Alacakları 

A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar 

MADDE 1320- (1) Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş 
olan aşağıdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklısı hakkı” verir: 

a) Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma 
payları da içinde olmak üzere, gemi adamlarına, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla 
ödenecek ücretlere ve diğer tutarlara ilişkin istem hakları. 

b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can 
kaybı veya diğer bedensel zararlardan doğan alacaklar. 

c) Kurtarma ücreti. 

d) Liman, kanal, diğer su yolları, karantina ve kılavuzluk için ödenecek resimler. 

e) Gemide taşınan eşya, konteynerler ve yolcuların eşyalarına gelecek olan zıya veya hasar 
dışında, geminin işletilmesinin sebep olduğu maddi zıya veya hasardan doğan ve haksız fiile 
dayanan alacaklar. 

f) Müşterek avarya garame payı alacakları. 

(2) Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde yazılı alacaklar; 
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a) Deniz yolu ile petrol veya diğer tehlikeli ya da zararlı maddelerin taşınması ile 
bağlantılı olarak ortaya çıkıp da milletlerarası sözleşmelere yahut millî mevzuata göre 
kusursuz sorumluluk ve zorunlu sigorta ile ya da diğer yollardan teminat altına alınması 
öngörülen zararların, 

b) Radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli ya da patlayıcı maddeler veya 
nükleer yakıt yahut radyoaktif ürünler ya da atıklardan oluşan diğer tehlikeli maddeler ile 
bileşiminden kaynaklanan zararların, 

sonucunu oluşturdukları veya bu zararlardan doğdukları takdirde, sahiplerine gemi alacaklısı 
hakkı vermezler. 

(3) Türkiye’de yargı yoluyla ileri sürülen bir alacağın gemi alacaklısı hakkı verip vermediği, 
Türk hukuku uyarınca belirlenir. 

B) Gemi alacağının verdiği kanuni rehin hakkı 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Zamanaşımı 

MADDE 1420- (1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu 
tarihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına 
ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl 
geçmekle zamanaşımına uğrar. 

(2) Diğer kanunlardaki hükümler saklıdır. 

 
 
 

10. Zamanaşımı 

MADDE 1482- (1) Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan 
itibaren on yılda zamanaşımına uğrar. 

II - Zorunlu sorumluluk sigortaları 

1. Sözleşme yapma zorunluluğu 

MADDE 1483- (1) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, faaliyet 
gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamazlar. 

2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü 
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MADDE 1484- (1) Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen 
kurtulmuş olsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta miktarına kadar devam 
eder. 

(2) Sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşı ancak, sigortacının sözleşmenin sona 
erdiğini veya ereceğini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doğurur. 

(3) Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının sorumluluğu 
sona erer.  
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