












































Sermaye (PiyasasıAraçlarının 'KpycTıCeçtiriCmesi

Hak sahibi bazında olmamak koşuluyla, istatistik amaçlı bilgi ve üye 
bazında sermaye piyasası araçlarına ilişkin stok bilgisi, MKK’nın tespit ede
ceği ve Kurulca uygun görülecek esaslar çerçevesinde kamuya açık tutulabi
lir. (SeriıIV, No:28, m.25)

6. İhraççının bilgilendirilmesi

Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi çerçevesinde ihraççılar tara
fından hak sahiplerinin pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek 
olmaksızın MKK nezdinde ihraççılar itibarıyla tutulan kayıtlar esas alınır.

Aksi yatırımcı tarafından yazılı olarak bildirilmedikçe, ihraççıların ta
lebi halinde, MKK’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, yatırımcı 
hesaplarındaki paylara ilişkin bilgiler MKK; kimlik bilgileri MKK’da tutul
mayan yatırımcı hesaplarındaki nama paylara ilişkin bilgiler ise ilgili hesap 
temsilcisi tarafından ihraççılara iletilir.(Seri:IV, No:28, m.26)

7. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarının saklanması

MKK, kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklarla ilgili kayıtla
rı, değişikliğe uğramalarını izleyen 10 yıl süreyle değişiklikten önceki haliy
le elektronik ortamda saklar. Yatırım fonu kayıtlarının saklanması için, Ku
rulca daha uzun bir süre belirlenebilir. (Seri:IV, No:28, m.27)

8. Sorumluluk

MKK, üyeler ve kayıtların tutulduğu takas ve saklama kurumlan, 
kendi tuttukları kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğra
yacağı zararlardan kusurları oranında sorumludurlar. Yapılacak sözleşmelere 
konulacak hükümlerle bu sorumluluk ortadan kaldırılamaz. MKK bu Tebli
ğin uygulanması ile ilgili olarak üyelerden, hesapların niteliğine göre gerekli 
bilgi ve belgeyi isteyebilir. İnceleme gerektiren hallerde durum Kurula bildi
rilir.

MKK yönetim kurulu tarafından, kayıtların yanlış tutulmasından do
layı doğacak zararların tazmini için, üyelerin sorumluluk sigortası yaptırma
larına karar verilebilir. (Seri:IV, No:28, m.28)
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TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 940. MADDESİNİN II.FIKRASI 
(MOTORLU ARAÇ REHNİ) ÜZERİNE

Über das türkische ZGB Art.940/Abs.2 (Fahrnisverschreibung bei

Motorfahrzeugen)

Yard.Doç.Dr.Hasan Seçkin OZANOĞLU*

Özet:

1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ile re
hin hukuku alanında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu deği
şikliklerden biri de taşınırlar ve özellikle motorlu araçlar için getirilmiş olan 
kurucu nitelikte sicilli taşınır rehnidir. Bu çalışmada, motorlu araçlar için 
getirilen sicilli taşınır rehni ile ilgili düzenleme eleştirisel bir bakışla ele a- 
lınmış ve bu bağlamda olması gereken hukuk açısından önerilerde bulunul
muştur.

Abstract:

Mit dem am 01.01.2002 in Kraft getretene neue Fassung des türki
schen ZGB sind wichtige Veränderungen im Bereich des Pfandrechts einge
räumt worden. Eine von diesen Veränderungen ist das Registerpfandrecht 
mit konstitutiver Bedeutung (Fahmisverschreibung) für manche Mobilien, 
insbesondere für Motorfahrzeuge (türkische ZGB Art.940/Abs.2). Diese Ar
beit beinhaltet eine gründliche Untersuchung mit einer kritischen Betrach
tung der Fahrnisverschreibung für Motorfahrzeuge. In diesem Zusammen
hang sind in dieser Untersuchung de lege ferenda Vorschläge bearbeitet und 
vorgeführt worden.

Schlüsselwörter:

Fahrnispfandrecht: Taşınır rehni 

Fahmisverschreibung: Sicilli teslimsiz taşınır rehni 

Faustpfandrecht: Zilyetliğin devri yoluyla taşınır rehni 

Motorfahrzeuge: Motorlu Araç

Registrierung von Mobiliarsicherheiten: Taşınır teminatlarının sicile
tescili

Mobiliarhypothek (besitzlozes Pfand bei Fahrnis): Taşınır ipoteği (Ta
şınırların teslimsiz rehni)

A.Ü.Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

20 Çazi Üniversitesi ‘Kuieukjlakidtesi ‘Dergisi c. I'U, s. 1,2 y. 2000


















































































































































































































































































































































































































