
379

I. OTURUM

TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKUNDA 
YAŞANAN GELİŞMELER

OTURUM BAŞKANI

PROF. DR. KUDRET GÜVEN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI

Sayın Dekanlar, Kıymetli Misafi rler, Öğrencilerimiz; hepinizi saygıyla 
sevgiyle kucaklıyorum. Öncelikle, bu kurumun benim için özel bir anlam ifa-
de ettiğini vurgulamak isterim; baba ocağı, baba evi gibi geliyor bana. 31 
sene hizmet verdiğim Gazi Üniversitesi’nden fi ziken ayrılmış olmakla birlikte 
ruhen ayrıldığımı söyleyemem. Dolayısıyla arkadaşlarımız böyle bir oturum 
başkanlığı teklifi nde bulununca seve seve kabul ettim. Gerçi bu oturumun ko-
nusu Ticaret Hukuku olduğundan dolayı bana biraz yabancı düşse de, teklifi  
kabul etmem için engel teşkil etmedi. Zira buraya gelirken hissettiğim rahatlık 
başka türlü oluyor. Onun için sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu 
olduğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki oturumları da rahatlatmak 
adına çok fazla vaktinizi almak istemiyorum, ancak kısa bir giriş yapmanın 
yararlı olacağı kanısındayım.

Bilindiği üzere Türkiye, Avrupa Birliği’ne uyum süreci içinde kapsamlı 
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bir yasalaştırma faaliyeti dönemine girmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda te-
mel kanunlarda da çok büyük değişikler yapıldığını müşahede etmekteyiz. 
İlk olarak Medeni Kanun değiştirildi. Önümüzdeki günlerde Borçlar Kanunu 
Tasarısı’nın kanunlaşacağını ümit ediyoruz. Bu yeniliklere paralel olarak, yü-
rürlükteki Kanun’a nazaran önemli değişiklikler ihtiva eden ve Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısı da doktrinde yoğun biçimde tartışılmaktadır. Bugünkü top-
lantımızın konusunu teşkil eden “Taşıma ve Sigorta Hukuku” konusunda da 
ciddi birtakım değişikliklerin yapılmasını öngören Türk Ticaret Kanunu Tasa-
rısı Hükümlerinin, saygıdeğer konuşmacıların üzerinde yoğunlaşacakları esas 
mesele olacağı kanısındayım. 

Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı bir kitap olarak ele alınma-
yan “Taşıma Hukuku”, gündemdeki Tasarı hükümlerinde müstakil bir kitap 
olarak ele alınmış ve detaylandırılmıştır. Benim tespitlerime göre, Taşıma 
Hukuku’na ait hükümler, CMR Hükümleri ve Alman Taşıma Hukuku Reform 
Kanunu hükümleri ile uyum sağlanması amaçlanarak hazırlanmıştır. Velhasıl, 
bu alandaki boşluğun içtihatlar yoluyla doldurulmasına ilişkin uygulamaya 
son verilerek yasal zeminin sağlamlaştırılması gayesine hizmet edilmiştir. Bu 
konuda daha detaylı bilgiyi tebliğ sahipleri sizlerle paylaşacaktır. Sözü daha 
fazla uzatmadan, bu sempozyumu düzenleyen sevgili akademisyen arkadaş-
larıma özellikle ve öncelikle teşekkür ederek, sözü değerli konuşmacılara bı-
rakıyorum. İlk konuşmacı Hülya Hanım, bizlere “Hava Yolu Taşımacılığında 
Sorumluluk ve Tazminat” isimli tebliği sunacak. Buyurun Hülya Hanım.




