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İ.A.V. MÜDÜRÜ NAHİT ÖZEN’İN AÇILIŞ SUNUMU

Değerli konuklar,
Türkiye Bankalar Birliği ve İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından

düzenlenen Yeni Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi konulu
seminere hoş geldiniz. Seminerimiz iki ana oturumdan oluşmaktadır. Bu iki
ana oturumda üniversitelerimizin çok değerli bilim adamları, Yeni Borçlar
Kanunu ile ilgili olarak görüş ve düşüncelerini bizlere aktaracaklar. Her
oturum sonunda da sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacaklar. Ben
programın açış konuşmasını yapmak üzere İktisadi Araştırmalar Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Sayın Ahmet İncekara’yı kürsüye davet ediyorum.
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İ.A.V. BAŞKANI PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN
AÇILIŞ KONUŞMASI

Çok değerli hocalarım, değerli katılımcılar, Yeni Borçlar Kanunu tasarısı-
nın değerlendirileceği, Bankalar Birliği’nin sponsorluk yaparak Vakfımızla
ortaklaşa gerçekleştirdiği bu bilimsel seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Siz-
leri saygıyla, sevgiyle Vakfımız adına selamlıyorum.

Biz İktisadi Araştırmalar Vakfıyız. O zaman hukukla ne işiniz var diyebi-
lirsiniz. Ama şu bir gerçek, esasında hukuk, bütün ekonomik ve diğer insan-
ların toplumsal hayattaki faaliyetlerin temeli, ekonomik faaliyetlerin de teme-
li, dolayısıyla ekonomik alanı düzenleyen hukukun anlaşılması, yasaların,
mevzuatın anlaşılması elbette ekonomik faaliyetleri yapan insanları, toplu-
mu bütünüyle, her aşamada, her kademede, her sektörde, ister şahsi, ister
tüzel kişi olsun çok yakından ilgilendirir. Biz yaklaşık 2 sene önce Türk Ti-
caret Kanunu tasarısının da toplumsal açıdan bilgilenmeyi arttırmak, geliş-
tirmek için bir seminer düzenlemiştik. Her an çıktı çıkacak diyorduk. Henüz
daha çıkmadı biliyorsunuz. Türk Ticaret Kanunu hakkında 2007’in Kasım
ayında seminer yapmıştık, Güneş Sigorta Konferans Salonunda. Kamuoyu-
nu bilgilendirme amacıyla bilimsel seminer yapalım demiştik, yapmıştık. Ya-
rarlı oldu tabii. Biz onun kitaplarını hazırladık kamuoyunun bilgilenmesi için,
hazırlayan çok değerli hocalarımızın görüşlerini kamuoyuna sunduk. Biz İk-
tisadi Araştırmalar Vakfı olarak görevimizi insanların, toplumumuzun yararı-
na gerçekleştirdik.

Şimdi Borçlar Kanunumuz tasarı haline geldi. Biz bu tasarının da kamu-
oyunun bilgilendirilmesi açısından özellikle hazırlayan arkadaşlarımızın, ho-
calarımızın çoğunun katılımıyla ilgilileri daha çok bilgilendirmeyi ve kamu-
oyunu tabiî ki geniş anlamda kitabı da basılacağı için biz bunu yine kendi-
mize görev addettik ve bu semineri düzenledik. Eğer amaç hâsıl olursa bi-
zim mutluluğumuz yerine gelecek. Şu bir gerçek 80 küsur yıl olmuş borçlar
kanunu çıkalı, eskisi çıkalı şimdi bu değişecek. Yani değişme zamanı gel-
miş geçmiş, tabii esasında eski borçlar kanunu değiştiren bir sürü çalışma-
lar yapılmış ama yeni baştan sona gözden geçirilmiş, sistematiği gözden
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geçirilmiş, çok değerli hocalarımızın hazırladığı, diğer uygulayıcı bakanlık-
tan katılanların hazırladığı, çok güzel bir tasarı var ortada. Umarım meclise
gelecek, orada da belki kısmen değişecek bilemiyorum o kadarını ve yeni
bir Borçlar Kanunumuz olacak. Borçlar Kanunu, insanların, toplumuzun
özellikle ekonomik alandaki bütün faaliyetlerini etkileyecek. Çünkü esasın-
da 2001 yılında bir Medeni Kanunumuz çıktı biliyorsunuz., o bir temel yasa,
ancak o da eskiydi, şimdi bu temel yasaların yenilenmesi, çünkü 50 yıl geç-
miş 80 yıl geçmiş, toplumsal hayatta, dünyada çok değişiklikler olmuş, bun-
ların artık değişmesi lazım. Toplumsal hayatın ihtiyaçlarına cevap vermeyen
bu yasaların mutlaka değişikliklerle, günü yakalaması lazım. İşte bu değişik-
likler bu amaca hizmet edecek. Biz de bu amacı toplumsal hayatın bilgilen-
dirilmesi, toplumda ilgililerin bilgilendirilmesi için bu semineri düzenledik.
Seminerin düzenlenmesinde Bankalar Birliğimiz sponsor oldu. Onlara, baş-
ta Bankalar Birliği Başkanı Sayın Ersin Özince ve Genel Sekreter değerli
dostum Doç. Dr. Ekrem Keskin’e çok teşekkür ediyorum. Sayın Prof. Dr.
Nevzat Koç hocamız hem konuşarak, hem de salonlarını tahsis ederek İs-
tanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir başka sponsor olarak bizim
yanımızda yer aldı. Onlara da teşekkür ediyorum. Elbette diğer bilim adam-
larımız, katılımcılılar Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu başta olmak üzere, Prof. Dr.
Gökhan Antalya hocamız, Prof. Dr. Ahmet Kırman hocamız oturum başka-
nı olacak, diğer hocalarımız gelmeyenler var henüz onların hepsinin katılı-
mıyla inşallah çok güzel bir bilgilendirme semineri olacak, bilimsel olarak bil-
gilendirecekler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sizleri seminerimizin ya-
rarlı olması dileğiyle saygı ile sevgi ile selamlıyorum. Sağ olun.
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T. BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ
DOÇ. DR. EKREM KESKİN’İN KONUŞMASI

Sayın Dekanım, Sayın Başkan, Sayın Hocalarım, Değerli Katılımcılar,
Türkiye Bankalar Birliği adına sizleri saygıyla selamlıyorum. İktisadi Araştır-
ma Vakfı’nın Sayın Yöneticilerine davetlerinden dolayı teşekkür ederim.

Ekonomik büyüme, ulusal gelir düzeyindeki ve birey başına düşen milli
gelirdeki artışı işaret etmektedir. İstikrarlı büyüme ile ekonomik kalkınmanın
sağlanması mümkün olabilmektedir. Bir ülkenin istikrarlı bir büyüme süreci-
ne sahip olması yaşam standardındaki farklılaşmaların azaltılması açısın-
dan da önem taşır. Büyüme ile yaşam standartlarının iyileşmesi ve artma-
sındaki temel belirleyici unsur ise üretimdir. Üretim için belirleyici olan temel
faktörler; sermaye, iş gücü, doğal kaynaklar ve teknolojik bilgidir. Son dö-
nemde bunlara, güçlü ve dengeli makro politikalar, doğru düzenlemeler, et-
kin çalışan adalet sistemi, girişimci, iyi yönetişim, sağlıklı işleyen finansal
sistem gibi unsurlar da eklenmiştir.

Ekonomi politikasında tercihin piyasa ekonomisi yönünde olması duru-
munda kaynakların tahsisinde ve ekonomik ödüllerin dağılımında esas mo-
del tam rekabet olmalıdır. Eksik rekabet gerçek dünyada çok sık rastlanılan
bir olgudur ve ekonomiye dıştan müdahalelerin sonucunda oluşmaktadır.
Eksik rekabet yaratan temel unsurlar ise tekeller, patent koruma önlemleri,
eksik veya doğru olmayan düzenlemeler gibi teknik ve yönetsel araçlar ola-
rak sayılabilir. Bir ekonomide tam rekabetin olması sadece piyasa ekonomi-
si kurallarının etkin olarak uygulanması ile değil aynı zamanda sağlıklı ve
etkin olarak çalışan kurumların varlığıyla mümkündür. Nitekim yakın dönem
gelişmeler bu konunun önemini açıkça ortaya koymuştur. Yakın dönemde,
ülkemiz uygulamalarında da borçlu, borç veren ve hisse senedi sahiplerinin
ilişkilerini ve haklarını düzenleyen hukuki düzenlemeler, icra ve iflas siste-
mi, ticaret kanunu, rekabet kanunu, gözetim ve denetim sistemi ve adalet
sistemi bu yaklaşımla ele alınmaktadır.

Ekonomik faaliyetin etkin ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için piyasa-
ların daha iyi işlemesine, rekabetin iyileştirilmesine, yaratıcılığın ve gelişme-
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nin özendirilmesine öncelik verilir. Bu nedenle, düzenlemelerin öngörülebi-
lir, kolay anlaşılır ve uygulanabilir, uluslararası iyi örnekler, hukukun ve eko-
nominin temel prensipleri ile uyumlu, risklerin daha iyi yönetilmesini destek-
leyen, uluslararası rekabet gücünü arttıran, sözleşme özgürlüğünü sağla-
yan niteliklerde olması genel kabul gören bir yaklaşımdır. Esasen üye olma-
ya çalıştığımız Avrupa Birliği’nin ekonomiye ilişkin temel kriterlerinden bir
tanesi üye ülkelerde işleyen bir piyasa mekanizmasının ve rekabet edebilir
kurumların varlığıdır.

Türkiye Bankalar Birliği’nin talebi finansal sektörün sağlıklı olarak büyü-
mesi, derinleşmesi, küresel rekabet gücünün yükselmesi, kurumlarımızın
piyasa değerinin artması ve ülkemizin uluslararası bir ekonomi güç, finan-
sal merkez haline gelmesidir. Türkiye’nin ekonomik yapısı, piyasaları, üre-
tim gücü, altyapısı, sosyal ve ekonomik hayatı düzenleyen kuralları ve ku-
rumlarıyla pek çok açıdan bölgedeki diğer ülkelere göre çok daha fazla
olumlu özelliklere ve potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin harekete geçiril-
mesinde ana unsurlardan bir tanesi ve en önemlisi, ekonomik hayatı düzen-
leyen tüm kuralların doğru belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Esasen bu yak-
laşım piyasa ekonomisinin bilinen kurallarından çok daha önemlidir. “öğren-
cilerimize veya tartışmalarımıza taşıdığımız bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” deyiminin asıl anlamı, uygulamayı serbest bırakmadan önce ne-
ler yapılması gerektiği ile ilgili yorumdur. Kurallar doğru belirlenmeli, doğru
uygulanmalı, uygulama sonuçları doğru denetlenmeli, denetim sonuçlarına
ilişkin doğru tedbirler alınmalı, kamuoyu doğru bilgilendirilmeli; ancak bun-
dan sonra, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlamı çıkarılmalıdır.

Ekonomik hayatı düzenleyen önemli kanunlardan bir tanesi olan Borçlar
Kanununda değişiklik yapan tasarının gerek sözleşmelerin niteliği gerekse
kefalet hükümleri açısından ticari ilişkilerde sorunların en aza indirilmesine
neden olabilecek hükümler getirmesini umut ediyoruz. Mevcut mevzuat çer-
çevesinde alacaklılar ile borçlular arasında yaşanan ihtilaflar, aşırı iş yükü-
ne bağlı olarak adalet sisteminin yavaş çalışmasından dolayı uzun süreçler-
de sonuçlanabilmektedir. Bu süre içerisinde alacakların değeri hızla düş-
mektedir. Diğer taraftan, hukuki düzenlemelerin özellikleri gereği muğlak ve
çoğu zaman yoruma açık olmasından dolayı, taraflar arasında ihtilaf yaşan-
ması halinde tarafların iradelerini açıklayıcı olmasını teminen, sözleşmeler
daha kapsamlı yapılmaktadır. Bu nedenlerle bankalar, bir yandan kaynak
sağladıkları kesimlerin güveninin kazanılmasını ve risklerin iyi yönetilmesi-
ni gözetirken, bir yandan da ekonomik faaliyetin finansmanını sürdürmek
amacıyla özel şartlara gereksinim duymaktadırlar.

Değerli Hocalarımızın tasarının detayları hakkında bilgi vereceği bu se-
minerin faydalı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.
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OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. AHMET KIRMAN

Değerli katılımcılar,
Hepiniz birinci oturumumuza hoş geldiniz ve değerli konuşmacılarımıza

sözü bırakmadan müsaade ederseniz bir iki şey söyleyeyim. Her ne kadar
sayın genel sekreterimiz unvanlarımı ve görevlerimi ifade etti ama Galata-
saray Üniversitesi’nde de akademik hayatıma devam ettiğimi söyleyeyim
ama ben bir kamu hukukçusuyum. Özel hukukla başlayıp kamuya döndüm.
Mali hukuk ile ilgileniyorum. Bu anlamda da Borçlar Kanununa farklı pers-
pektiflerden bakma imkânına sahip olabildiğim inancındayım.

Benden önceki değerli konuşmacılar, hukukçularla ilgili ilginç benzetme-
ler yaptılar ya da güzel şeyler söylediler aslında iyi tarafından alıp teşekkür
ediyoruz öncelikle. Buradaki herkes de hukukçu, müsaade ederseniz biraz
da kendimizi övmek açısından eskiye dayanan bir anekdotu da ben sizler-
le paylaşayım. Dünyanın biliyorsunuz değişik dönemlerde farklı kaosları ya-
şadı ve her kaos ortamından çıktığında da değişik tartışmaların gündeme
geldiğini hep biliriz. Bunlardan birisinden dünya çıktıktan sonra, insanlar bir
araya gelmişler, farklı yapıdaki kişiler en eski mesleğin hangisi olduğunu
tartışırlarmış. Herkes kendini ortaya atıp, biz doktorlar dünyada ilk başlan-
gıçtan itibaren vardık, tedavi ettik insanları derler veya düzen böyle oluştu.
Diğer taraftan mimarlar biz inşa ettik, insanlar düzgün yaşamayı öğrendi,
herkes bir şeyler anlatmış çok uzatmayayım. Bir adam orada hiç sesini çı-
karmadan otururmuş tabi hiç sesi çıkmayınca merak celbetmiş demişler ki;
beyefendi siz bir şey demeyecek misiniz? Demiş ki ben bu tartışmaya gir-
mem, en eski mesleğin bizim mesleği olduğu konusunda bir şüphe yok za-
ten. Siz ne iş yaparsınız demişler hukukçuyum demiş. Peki hukukçu olma-
nız bu kadar kolay bu mesleğin en eski olduğunu kanıtlar mı demiş. Sizin
boşuna tartıştığını söylemiştim demiş o kaosu kimler çıkardı haberiniz var
mı biz hukukçular yaptık demiş. Tabii düzenlemelerin kaosa imkân verme-
yecek şekilde yapılması çabası bizleri bu yaptığımız metinlerin tartışılma-
sında karşılıklı konuşmaya ve üzerlerinde bir konsensüs sağlamaya da iti-
yor hiç şüphesiz.

Borçlar Kanunun geçmişine baktığımız zaman Sayın hocamız da söyle-
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di 80 yılı aştık, 100 yıla yaklaşıyoruz. Zamanın en modern düzenlemesi ol-
duğu yolundaki inancımızı, ben hukuk fakültesine girdiğim zaman hocaları-
mız söylemişti. İsviçre’den gelmiş, en çağdaş düzenlemeleri içeren bir ka-
nun olmuştu. Şimdi hepimiz bakıyorum ki ve komisyon raporunda başlangı-
cını okuyorum; eskimiş, köhneleşmiş, günün şartlarını kavrayamayan bir
düzenlemenin düzeltilmesinden bahsediyoruz. Bu konudaki fikrimi şöyle ifa-
de etmek isterim. Bir hukukçu olarak inandığımda odur ki hukuk düzenle-
meleri her zaman statiktir. Hayatın değişen şartlarını izleme konusunda
farklı boyutları vardır ve günü birlik izleyemezler. Bu nedenle düzenlemele-
rin önemi de toplumu yönlendirme ve yönetme konusunda farklı bir nokta-
da ortaya çıkar. Ama şunu gözden kaçırmamak lazım ki hukuku yaşayan
hale getiren mahkemeler tarafından, yargı tarafından verilen kararlardır. Bu
nedenle hep alışkanlığımız haline dönüşen ve her seferinde, her düzenle-
mede söylenen bu kanun çok eskimişti, günün şartlarını kavramıyor gerek-
çesine farklı bir gözle bakmakta yarar var. Bu anlamda şunu diyorum ki, biz
düzenlemeleri yaşatma konusunda yargı bağlamında o kadar başarılı ola-
mıyoruz. Borçlar hukuku ve borçlar hukuku düzenlemeleri açısından da ger-
çekten bu konuda ne yaptık ya da yapmadık galiba yargı organlarının üye-
leri burada olmadığı için fazla bir soru sormak istemiyorum ama sayın ko-
nuşmacılar belki tasarının hukuki boyutu bağlamında buna da değinirler

Bir başka konu, 30 yıla yaklaşan meslek hayatımda, akademisyenliğin
yanı sıra hep söyledim gerek finans sektöründe, gerekse reel sektörde ol-
manın ve işlerle iç içe bulunmanın, dolayısıyla pratiği yaşamamın verdiği
bazı tecrübelerle konuşmak istiyorum ki düzenlemeler mutlaka ve mutlaka
günlük yaşamı kavrayan, onları engellemeyen ama onları doğru yolda gö-
türen yapıda olmalıdır. Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun önemi çok daha faz-
la diğer düzenlemelere göre. Hepiniz hukukçusunuz hepimiz biliyoruz ki
bakkalla olan ilişkimizden, dolmuşa binmemize, otobüsten inmemize kadar
olan her faaliyet aslında borçlar hukukun sözleşme bağlantılarını hep içeren
aktiviteler oluyor. Bu nedenle yapılacak düzenlemelerin hayatın işleyişini
kolaylaştıran, insanların farklı yollarda dolaşmasına imkân vermeyen açık-
lıkta olması gerekir.

Buradan tartışmaya da zemin olması ve konuşmacılarımızın da bu ko-
nulara değinmesini teminen, genel işlem şartları ile ilgili bazı hususlardan
bahsetmek istiyorum. Bugün genel işlem şartları oluşumunda tepkisel bazı
nedenler olabilir, onlara bir şey demiyorum, bankalar-kredi kartı ilişkileri ya
da benzerleri her neyse. Ama bunun dışında da bugün getirilmek istenen
genel işlem şartlarının ticari hayattaki etkilerini de iyi düşünmemiz gerekir.
Sadece bankalar ya da benzerleri gibi izne bağlı faaliyette olan kuruluşlar
değil benim algılamam ama çok büyük, geniş kapsamda örneğin, geniş ba-
yi ağı ile iş yapmakta olan kuruluşlar açısından da işleyişte sıkıntılar doğu-
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racak nitelikte özellikler taşıdığı düşüncesindeyim. Bu konuda tacirler arası
ilişkilerin niteliğinden hareketle, bunların farklı alınmasında yarar var mıdır
yok mudur değerli konuşmacılarımız bu konuda da fikirlerini söylerlerse ben
tartışmaların ya da aktarımların daha renkleneceği inancındayım.

Bu çerçevede ben sözü fazla uzatmadan müsaadenizle il konuşmacımız
Prof. Dr. Nevzat Koç beyi sözü veriyorum. Buyurun Sayın hocam.
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PROF. DR. NEVZAT KOÇ
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı

Benim ilk konuşmacı olarak söz almamın sebebi, Tasarı ile ilgili genel
bazı açıklamalar yapmamın yararlı olacağını düşünmemdir. Diğer hocaları-
mız da, zaten komisyon üyeleri olup, onlar da kendilerine ayrılan süre içeri-
sinde, uygun gördükleri bölümlerle ilgili değerlendirmelerini sunacaklardır.

Her şeyden önce, bu seminerin düzenlenmesi konusundaki katkıları ne-
deniyle, İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara
başta olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine, sponsorluk üstlenerek bu se-
minerin gerçekleştirilmesine katkıları nedeniyle, Türkiye Bankalar Birliği’ne,
Hukuk Fakültesi Dekanı olarak şahsım ve Fakültem, hattâ Üniversitem adı-
na teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Adalet Bakanlığı’nca 1998 yılında, bu yıl içerisinde kaybettiğimiz Sayın
Hocamız Prof. Dr. Turgut Akıntürk’ün başkanlığında oluşturulan, benim de
önce Komisyon üyesi, sonra Alt Komisyon Başkanı ve daha sonra da Ko-
misyon Başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir onur duyduğum, Borçlar
Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı,
bilindiği gibi, 23 Ocak 2008 tarihinde Hükümet Tasarısı olarak, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne sevk edilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Ko-
misyonunda yapılan ve benim de bilim komisyonu başkanı ve uzman sıfa-
tıyla katıldığım görüşmeler sonunda, bazı değişikliklerle kabul edilmiş olup,
bu yasama döneminde Meclis Genel Kurulunda görüşülüp, yasalaştırma
sürecinin tamamlanması ve 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmesi bek-
lenmektedir. Bugün aldığım bir bilgiye göre -eğer doğru çıkarsa ve araya
başka işler girmezse-, yasama organının tatile gireceği 1 Temmuz’a kadar
yasalaştırılması düşünülen 12 kanun tasarısı arasında, Türk Borçlar Kanu-
nu Tasarısı da bulunmaktadır. 1 Temmuz’dan önce, yoğun bir çalışmayla,
sabahtan gece yarılarına kadar çalışmak suretiyle, bu Tasarıyı yasalaştırma
gayreti içerisinde bulunulacağı bilgisi bana ulaştı. Ama, ne kadar doğrudur,
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araya başka şeyler girer mi girmez mi, onu şimdiden kestirmek mümkün de-
ğil. Bu bilgiyi, sizlerle paylaşmak istedim.

Sözlerime başlarken, Türk Borçlar Kanunu tasarısının hazırlanmasında
büyük emeği geçen, eski Komisyon Başkanımız olan Sayın Prof. Dr. Turgut
Akıntürk’ü rahmetle ve saygıyla anmayı bir borç biliyorum.

Bu seminerde, bana ayrılan süre içinde, değişikliklerin tümüyle ilgili açık-
lamalar yapma imkânı olmayacağı çok açıktır. Ben, sadece genel bazı nok-
talar üzerinde durmakla yetineceğim. Onun için, genel gerekçeden biraz
söz etmem, bir de Tasarının sistematiği ile ilgili bazı bilgiler vermem gere-
kecek ve daha çok yenilikler ve değişiklikler üzerinde durarak bu süreyi de-
ğerlendirmem uygun olacaktır. Çünkü, yürürlüğe girdiği 1926 yılından bugü-
ne kadar, 83 yıldan beri uygulanan bir Borçlar Kanunumuz vardır. Bu kanu-
nun özü, sistematiği, tabiî ki büyük ölçüde muhafaza edilmiştir; ama Tasarı,
yine de reform niteliğinde sayılabilecek bazı yenilikler de içermektedir. Her
şeyden önce, yürürlükteki Kanun 544 maddeden oluştuğu hâlde, Tasarı 649
maddeden oluşmaktadır. Böylece 105 maddelik bir fark ortaya çıkmaktadır.
Bu 105 maddelik farkın 25 maddesi genel hükümlerde, geri kalan kısmı ise,
özel hükümler arasında, özel borç ilişkileri bölümünde yer almaktadır. Yü-
rürlükteki Kanunda olduğu gibi, Birinci Kısım, borçların genel hükümlerine,
İkinci Kısım ise, özel borç ilişkilerine ayrılmış bulunmaktadır. Genel gerek-
çede de yer alan bazı açıklamaları burada paylaşmayı yararlı görüyorum.

818 sayılı Borçlar Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 22
Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş, 8 Mayıs 1926 tarihli ve 366 sayılı Res-
mî Ceride’de yayımlanmış ve 4 Ekim 1926 tarihinde, 743 sayılı Türk Kanu-
nu Medenîsiyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten günü-
müze kadar geçen 80 yıllık süreçte, Borçlar Kanununun içeriğinde bazı de-
ğişiklikler yapılmış olmakla birlikte, bunlar köklü ve önemli değişiklikler de-
ğildir. Kanunların, birer sosyal varlık olarak aynen canlı varlıklar gibi zaman-
la yaşlanmaları, kendilerinden beklenen işlevleri tam anlamıyla yerine getir-
mekte güçsüz kalmaları, bu sebeple de günün şartlarına ve ihtiyaçlarına ge-
reği gibi cevap vermemeleri, herkesçe kabul edilebilecek bir gerçektir. Aynı
ihtiyaç ve zorunluluk, temel kanunlardan biri olan 818 sayılı Borçlar Kanu-
numuz için de söz konudur. Borçlar Kanunu Komisyonumuz, yaklaşık on yıl-
lık bir çalışma sonucunda hazırladığı Türk Borçlar Kanunu Tasarısında, yü-
rürlükteki Borçlar Kanununun genel yapısının ve sistematiğinin bozulmama-
sı için gerekli özeni ve gayreti göstermiştir. Uzun yıllardan beri, Avrupa Bir-
liği içinde de ortak bir Borçlar Kanunu yaratma düşüncesinin varlığı bilin-
mektedir. Bu amaçla, bütün Avrupa Birliği ülkelerinden bilim adamları, Av-
rupa Borçlar Hukukunun ortak mirasını tespit etmek için çalışmakta ve tek-
lifler yayımlamaktadırlar. Ancak, bu çalışmaların varlığı, hattâ bazılarının
sonuçlanmış olması, ulusal nitelikli bir Borçlar Kanununu gereksiz kılmadı-
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ğı gibi, ulusal nitelikli Borçlar Kanununun, bu metinlerin bir ürünü olarak or-
taya çıkması gerektiği düşüncesinin savunulmasını da zorunlu kılmamakta-
dır. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı hazırlanırken de, bu metinlerin esas alın-
ması değil, bu metinlerden yararlanılması söz konusu olmuştur. Son yıllar-
da, önemli Borçlar Kanunu revizyonlarının gerçekleştirildiği bilinmektedir.
Bunların başında, Alman Medenî Kanunu ve Hollanda Medenî Kanunu gel-
mektedir. Anılan tasarılar da, yapılan düzenlemelerde göz önünde tutulmuş,
ancak bu çalışmalardan 818 sayılı Borçlar Kanununun yapısını ve özünü et-
kileyecek biçimde yararlanılması söz konusu olmamıştır.

Tasarıda, Türk Medenî Kanununun sistematiği göz önünde tutulmuş;
Mevzuat Hazırlanması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde, yeni maddelerde harf kullanılmasından kaçınılmıştır. Tasarı-
nın -belki de, en çok eleştiri yöneltilen noktalarından birini, “Efendim, mad-
de numaraları değişiyor Tasarıda, aynen korunsaydı daha iyi olurdu; bu
maddelere alışmıştık.” şeklindeki eleştiri oluşturmaktadır. Ancak, gerek
Türk Medenî Kanununda, gerekse diğer kanun tasarılarında, artık
a,b,c...harflerinin kullanılması mümkün değildir. Tasarıda da a.b.c şeklinde
harfler kullanılmamıştır. Kaldı ki, bazı yeni düzenlemeler bakımından alfa-
benin bütün harflerini kullansanız da yetmez; daha başka harfler de ekle-
mek gerekir. O nedenle, bu eleştirinin fazla büyütülmemesi gerektiği kabul
edilmelidir. Zaman geçtikçe, meselâ, haksız fiil hükümleri denildiği zaman
Borçlar Kanunu 41 ve devamı; sözleşmeye aykırılık denildiği zaman, Borç-
lar Kanunu 96 ve devamı hükümleri, nasıl zihinlere yerleşmişse, Tasarının
yeni maddeleri de yerleşecektir, diye düşünüyoruz.

Maddelerin gerekçeleri yazılırken, yenilik ve değişiklik içeren maddelerin
gerekçelerinin daha ayrıntılı yazılmasına dikkat edilmiş, bugüne kadar bir
değişiklik söz konusu olmayan maddelere yeni gerekçeler yazarak, yeni tar-
tışmalar ortaya çıkarılmasından kaçınılmıştır. Madde gerekçelerinde, “Mad-
denin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun şu hükmü göz
önünde tutulmuştur.” şeklinde, bazı şablon cümleler kullanılmıştır; ancak
burada “göz önünde tutulmuştur.” ifadesinin, “aynen alındığı” anlamına gel-
mediği açıktır, burada da yararlanılma söz konusudur. O itibarla, bazı fıkra-
lar, meselâ, bize uygun olmadığı için alınmamıştır. Onun için, bazı eleştiri-
lerde de, “Kaynak Kanunda şu fıkra da var; bu fıkra alınmamış” şeklinde
eleştiri yöneltildiğini de duyuyoruz. Ancak, onlar bilerek, uygun görülmedik-
leri için alınmamıştır. Bunu söylemem gerekiyor.

Tasarıda, aynen korunması zorunluluğu görülen bazı terimler ile değişti-
rilerek, günümüzde yaygınlık kazanan terimlerin kullanıldığı yerler vardır.
Korunan terimlere örnek olarak; feragat, tasarruf, muacceliyet, menfaat,
muvazaa, müteselsil, halefiyet, rücû, mahsup, takas, tahsil, tazminat, ifa, ib-
ra, kısmî ifa, iradî devir vs. sayılabilir. Mahkeme kararlarında ve doktrinde
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yaygın biçimde kullanılan bazı ifadeler vardır ki, Tasarıda, bu yeni ifadelerin
ve terimlerin de kullanılması yoluna gidilmiştir. Meselâ, Tasarıda “akit” yeri-
ne “sözleşme”, “akdin in’ikadı” yerine “sözleşmenin kurulması”, “borç müna-
sebeti” yerine “borç ilişkisi”, “gaipler arasında” yerine “hazır olmayanlar ara-
sında”, “zımnî kabul” yerine “örtülü kabul”, “iltizamsız icap” yerine “bağlayı-
cı olmayan öneri” gibi yeni bazı terimler kullanılmıştır.

Genel hükümler arasında, kuş bakışı ile üzerinde durmak istediğim bir-
kaç madde var. Onlar üzerinde durup, konuşmamı tamamlamayı düşünü-
yorum. Bir kere, Tasarının 7. maddesi yeni bir hükümdür. “Ismarlanmayan
şeyin gönderilmesi” başlığını taşıyor. Pazarlama şirketlerinin, günümüzde,
kişinin talebi, siparişi olmadan bir paketi gönderdikleri ve onun posta kutu-
suna koydurdukları görülebilmektedir. Bu kişi, söz konusu şirketlerin “örtü-
lü kabul yoluyla aramızda bir sözleşme ilişkisi doğmuştur, hadi bakalım bu-
nun bedelini ödeyin.” tarzında bazı taleplerle karşılaşabilmektedir. İsviçre
Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenlemeye paralel olarak, Tasarının 7.
maddesinde, biz açıkça dedik ki, “Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi
öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi onu göndermek veya saklamakla yüküm-
lü değildir. - Ismarlanmamış bir şeyin yanlışlıkla gönderildiği açıkça anla-
şılırsa, onu alan kişi uygun bir sürede gönderene haber vermek zorunda-
dır.”

Yürürlükteki Kanundan farklı olarak, tarife fiyat listesi veya benzerlerinin
gönderilmesinin, Tasarıda aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça, bu tür
belgelerdeki açıklamaların öneri sayılacağı kabul edilmiştir.

Tasarının 14. maddesinde, iletişim teknolojisinde meydana gelen yeni
gelişmeler göz önünde tutularak, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya
buna benzer iletişim araçları ile güvenli elektronik imzayla gönderilip sakla-
nabilen metinler de, telgrafname ya da aslı borç altına girenlerce imzalan-
mış telgrafname, imzalı bir mektup yanında, yazılı şekil yerine geçecek me-
tinler arasına eklenmiş ve hükmün kapsamı genişletilmiştir. Tabiî ki, bu ya-
pılırken, Tasarının 15. maddesinde de, imzanın borç altına girenin el yazı-
sıyla atılması zorunluluğu tekrar edilmiş; ancak aynı fıkraya, 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanununun 4. maddesinde, güvenli elektronik imzanın ta-
nımlandığı göz önünde tutularak, güvenli elektronik imzanın da el yazısıyla
atılmış imzanın bütün hukukî sonuçlarını doğuracağı hükmüne yer verilmiş-
tir.

Tasarının 15. maddesinin dördüncü fıkrasında, yürürlükteki kanunda ol-
madığı hâlde, “açığa imza” düzenlenmiştir. “Açığa imza”nın veya “beyaza
imza”nın, bu imza üstündeki metnin, taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı
olarak yazıldığı iddiasında ispat yüküne ilişkin bir düzenlemedir. Yürürlükte-
ki Kanunda olmamakla birlikte, Yargıtay uygulamasıyla bu konu çözüme
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bağlanmış olmakla birlikte, “açığa imza”nın da, aynı uygulama doğrultusun-
da, Tasarıda düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Tasarının, 20 ila 25. maddeleri, genel işlem koşullarına ayrılmıştır. Sanı-
yorum, o konuda benden sonra söz alacak hocalarımız açıklamalar yapa-
caklar, bunların ayrıntısına girmeyeceğim; ancak Tasarının gerçekten re-
form niteliğindeki düzenlemelerinden birini, genel işlem koşullarının oluştur-
duğunu ifade etmeliyim. Her ne kadar, bu düzenlemeye bazı eleştiriler yö-
neltilmişse de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda yapılan
görüşmeler sırasında da, düzenlemenin, eski ifadeyle “hüsn-ü kabul” ile
karşılandığını söyleyebilirim. Yani, bu maddelere itiraz yöneltilmesi bir yana,
“genel işlem koşullarına ilişkin böyle bir düzenlemenin Tasarıda mutlaka ol-
ması gerektiği; olmamasının çok büyük bir eksiklik olacağı, söz alan millet-
vekilleri tarafından ifade edildiği gibi, “çok yerinde olmuş; elinize sağlık!” tar-
zında övücü sözler duyduğumuzu da ifade etmeliyim.

Burada şu açıklamayı da yapayım. Tasarının Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Adalet Komisyonundaki görüşmeleri sırasında, bazı önergelerle kabul
edilen yeni hükümleri de olmuştur. Az sayıda olmakla birlikte, benim tespit-
lerime göre, Adalet Komisyonunda yapılan görüşmeler 36 noktada değişik-
lik söz konusu olmuş; ancak bunların birçoğu esasa ilişkin olmayıp, redak-
siyonla ilgilidir. Çok azı, yeni madde niteliğindedir. Bu yeni maddelerden bi-
ri, meselâ 55. maddede yer almaktadır. Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-
ne ilişkin bir hükümdür bu. “Belirlenmesi” başlığı altında şöyle denilmekte-
dir: “Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hü-
kümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya ta-
mamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşıma-
yan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya
tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakka-
niyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.

“Bu Kanun hükümleri, her türlü idarî eylem ve işlemler ile idarenin so-
rumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya
tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve
davalarda da uygulanır.” Bu düzenlemenin, “insan zararları”nın giderilmesi
amacıyla açılan tazminat davalarının, özellikle denkleştirmenin, adlî ve ida-
rî yargıda aynı esaslara tâbi tutulması; böylece aynı konuda farklı iki yargı
alanında görülebilen farklı uygulamalara son verilmesi amacıyla yapıldığını
söyleyebiliriz.

Konuşma süremin büyük bir bölümünü harcamış bulunuyorum. Onun
için, toparlamam gerekecek. Biraz da, metne bağlı kalmaksızın, üzerinde
durmak istediğim temel bazı değişiklikler var. Onları da açıklayıp, konuşma-
ma son vermek istiyorum.
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Bir kere, Tasarının genel hükümleri arasında borca katılma, sözleşmenin
devri ve sözleşmeye katılma, aşırı ifa güçlüğü, kısmî ifa imkânsızlığı gibi ye-
ni düzenlemeler yer almaktadır. Bunları, sadece hukukî müessese olarak,
isimleriyle belirtmekle yetineceğim. Bu düzenlemeler, sistematik eksiklikleri
tamamlamak amacıyla yapılmıştır. Aynı şekilde, kusura dayanan sorumlu-
luk yanında, kusursuz sorumluluk da ayrı bir başlık altında düzenlenmiş ve
özen sorumluluğu, hakkaniyet sorumluluğu, tehlike sorumluluğu şeklinde,
sistematik bir düzenlemeye yer verilmiştir. Tehlike sorumluluğu, Tasarıda ilk
kez, bir genel kuralla düzenlenmiş olmaktadır. Bildiğiniz gibi, kusursuz so-
rumluluk ancak kanunda öngörülmüşse söz konusu olabilir. Tasarının yasa-
laşmasından sonra, tehlikeli işletmeler bakımından, maddede öngörülen
unsurlar veya kriterler gerçekleştiğinde, mahkemeler, kusursuz sorumluluk
hükümlerini uygulayabileceklerdir. Bizde kusursuz tehlike sorumluluğu ko-
yan düzenlemeler öyle çok sayıda olmadığı için, bu da reform niteliğinde bir
düzenlemedir, denilebilir.

Rücu zamanaşımı, yine Tasarıda ilk kez düzenlenmiştir. Bunun dışında,
satış sözleşmesinde hasarın geçmesi konusundaki düzenleme, çağdaş ge-
lişmelere uygun hâle getirilmekte ve hasarın, taşınırlarda zilyetliğin devri,
taşınmazlarda tescil ânına kadar satıcıya ait olacağı, o andan itibaren artık
alıcıya geçeceği şeklinde bir düzenleme yapılmış, böylece daha sözleşme
kurulduğu anda, malı teslim almadığı hâlde, alıcının, hasar gerçekleşince
bedeli ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakan yürürlükteki sistem de-
ğiştirilerek, düzeltilmiş olmaktadır.

Tasarıda, hizmet sözleşmesi ile ilgili köklü değişiklikler öngörülmektedir.
İsviçre Borçlar Kanunundaki hizmet sözleşmesi hükümleri, geniş ölçüde Ta-
sarıya yansıtılmıştır. Ancak, oraya geçmeden, kısaca kısmî ödemeli satış-
lardan söz etmek istiyorum. Tasarıda taksitle satışlar, ön ödemeli satışlar,
gerçekten Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundaki düzenlemeden bile
ileri düzenlemeler içermektedir. Kanaatimizce, Tasarının yasalaşmasından
sonra, 4077 sayılı Kanunda da, bu yönde bazı düzenlemelerin yapılması
yoluna gidilecektir.

Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği Sayın Genel Sekreterinin de bunu ifade
etmesinden memnunluk duyduğumu belirterek, Tasarının kefalet sözleşme-
sine ilişkin hükümlerinin de çok önemli ve olumlu değişiklikler içerdiğini söy-
lemek durumundayım. Bir kere, kefilin korunması ilkesinden hareketle, ger-
çekten çok esaslı değişiklikler yer almaktadır, bu bölümde. Meselâ, yürür-
lükteki Kanunda, kefalet sözleşmesinin geçerli olması için, âdi yazılı şekil
yeterlidir; oysa Tasarıya göre, meselâ kefalet sözleşmesinin yapıldığı tari-
hin, kefilin müteselsil kefil ise, bu niteliğinin ve kefalet miktarının, mutlaka
kefilin kendi el yazısıyla yazılması zorunlu olacaktır. Bu noktaların, daktilo
ile yazılmış veya bilgisayardan çıktısı alınmış bir metinde yer alması, kefa-
24



let sözleşmesinin geçersizliği sonucunu doğuracaktır. Çünkü, kefalet söz-
leşmesi, Tasarıda, mevsuf yazılı şekil dediğimiz bir nitelik kazanmaktadır.
Bunun, çok esaslı bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde, evlilik
birliğinin korunması amacıyla, kefalet sözleşmesinde mutlaka eşin yazılı rı-
zası aranacaktır. Eşin yazılı rızası, kefalet sözleşmesinin kurulmasından
önce veya en geç sözleşme yapıldığı sırada alınmak zorundadır. Âdi ortak-
lık konusunda da, ortaklıktan çıkma - çıkarılma konusunda çok önemli de-
ğişiklikler yer almaktadır. Hattâ, hizmet sözleşmesinde evde hizmet sözleş-
mesi diye bir alt hizmet sözleşmesi türüne yer verilmiştir. Onun dışında, Ta-
sarıda, hizmet sözleşmesinin bir türü olarak, pazarlamacılık sözleşmesi bi-
le yer almaktadır, Gerçekten, Tasarının o kadar çok yenilik içeren hükmü
vardır ki, bunların tamamını, şu kısa sayılabilecek süre içinde açıklamam
mümkün değildir. O itibarla, sadece şöyle bir kuş bakışı ile, Tasarının içer-
diği bazı yenilikleri hatırlatmakla yetiniyorum. Bunlara ilişkin olarak, ileride
tartışmalar bölümünde, bana soru yöneltilirse, bunlara memnuniyetle cevap
veririm. Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı
sunuyorum.
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PROF. DR. HALUK BURCUOĞLU
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

Sayın başkan sözü bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Komisyonu-
muzun değerli başkanı Nevzat Koç’tan sonra konuşmak oldukça güç ama
ben onun için kendimi sadece bildiğim şeylerle sınırlıyorum. Kira ile sınırla-
yacağım. Ötesine gitmiyorum. Allah’tan bir de ikinci bölümde ekonomik so-
nuçlar konusunda görev verilmemiş. Çünkü bilen bilir, Halûk Burcuoğlu ile
bankalar aynı kazanda pek kaynamaz. Onun için Bankalar Birliği’ne de ay-
rıca teşekkür ediyorum. İlk defa Bankalar Birliği’nin sponsor olarak gündem-
de olduğu bir yerde konuşmacı olarak bulunuyorum.

Bir küçük anekdotla başlayayım. Sene 1999 Lozan’da bir tebliğ veriyo-
rum, İsviçre-Türk haftası çerçevesinde, bana sormadan, üniversitedeki ağa-
beylerim, “bu adam nasıl olsa bunlarla uğraşıyor” diye, benim adıma “Tür-
kiye’de Bankalar ve Hukuk Uygulaması” başlıklı bir konu seçmişler. Ben sa-
dece uygulamadan kararları alt alta koydum ve Sayın Kostakoğlu’nun kita-
bından yararlandım özellikle anlattım. Tebliğ bittiği zaman bir İsviçreli profe-
sör tartışmalar bölümünde kalktı ve şunu söyledi. “Sayın Profesör” dedi, “İs-
viçre’ye bankalar cenneti deniliyor, sizi dinledikten sonra Türkiye’ye ne de-
mek lazım bilmiyorum” dedi. Bende bilmiyorum dedim. Bizim ülkemizde
bankalar siz ne yaparsanız yapın zaten daima haklıdırlar. Yani durum bu
beğenin beğenmeyin. Ama en çok da onlar sızlanırlar, onu da söylemek la-
zım. Ağlama şampiyonları onlardır. Bakın, öldük, mahvolduk diyorlar karlar
açıklanmaya başladı. Her nedense dünyadaki bütün bankalar batıyor, biz-
de tam tersine karlar artarak gidiyor. Bankalar adliyemizin sevimli çocukla-
rıdırlar bunu da kimse inkâr etmesin. Bunları söyledikten sonra ben anladı-
ğım şeylere gireyim, politikayı boş verin.

Kira sözleşmesine ilişkin düzenleme, Türk Borçlar Kanunu tasarısında,
dünyanın en iyi düzenlemesidir. Gerçekten biz çok şanslı bir ülkeyiz, bunu
samimiyetle söylüyorum. 1955 yılında 6570 sayılı bir gayrimenkul kiraları
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hakkında kanun yapmışız. Yapanların elleri dert görmesin, ölmüşlerse Allah
gani gani rahmet eylesin, sağ olanlar varsa uzun ömürler versin. İddia edi-
yorum dünyanın en iyi kira düzenlemesidir. Açın okuyun Almanya, İsviçre,
Fransa, İtalya hepsi yavandır. 6570 sayılı yasa ile Türkiye Cumhuriyeti
1955’de kiracıların koruması gerektiğine fevkalade uyanmıştır. Hala bütün
dünyadaki kiracıyı kollayıcı sistemler, oluşumlar, gelişmeler 6570 sayılı ya-
sa yanında çırak bile olamaz. Şimdi bizim elimizde böyle bir kanun varken,
tutup da şuradan bilmem neyi aldık, buradan bilmem neyi aldık demenin
hiçbir anlamı yoktu ve genç bir profesör arkadaşımız Turgut Öz’ün Önerisiy-
le ve komisyonun da oybirliği ile kabulüyle 6570 sayılı yasa Borçlar Kanunu
içine yerleştirildi. Zaten dünyada da böyle oluyor, ayrı kira kanunu benim bil-
diğim kadarıyla pek yok. Genelde Borçlar Kanunu veya genel anlamda Me-
deni Kanunların bir bölümünü oluşturuyor. Şimdi bu sistematik muhafaza
edildi, korundu ama yine uygulamada karşılaşılan bir takım sorunlar da dik-
kate alınarak bazı değişiklikler de yapıldı. Ama esas itibariyle özellikle ko-
nut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde 6570 hemen hemen aynen Borçlar
Kanunu tasarısına yerleştirildi. Neler yapıldı? Bir defa çok önemli bir deği-
şiklik diye düşünüyoruz. Kiralayan lafı vardı biliyorsunuz mevcut kanunda,
kiralayan bizde hem kiracı, hem kiraya veren için kullanılan bir sözcüktü.
Bakkaldan o basılı (matbu) sözleşmeyi alırsanız, kiracı yerinde kiralayan
sözcüğünü görürsünüz çoğunlukla. Hâlbuki onun anlamı kiracıdır. Kanunda
kiralayan sözcüğü kaldırıldı ve yerine kiraya veren sözcüğü getirildi. Bu
önemli bir değişikliktir diyoruz.

Tasarının 338. maddesinde, zannediyorum Adalet Komisyonu’nda bir
madde eklendiği için Adalet Komisyonu metninin 339. maddesinde -demin
Nevzat kardeşim okudu, Komisyonda bir madde eklenmiştir ve eklenen ye-
ni 55. madde Komisyon Başkanı Sayın Ahmet İyimaya’nın maddesidir-de
önemli bir hüküm getiriliyor. Bugün hepimiz biliyoruz 6570 sayılı yasada ki-
ra sözleşmeleri otomatik olarak bir yıl için yenileniyor ve çok ilginçtir yeni ta-
sarıda da bu bir yıllık yenileme var ama problem şurada 3 aylığına bir yeri
kiraya veriyorsunuz, yazlık diye, adam çıkmıyor ne yapacaksınız? Eğer özel
bir tahliye nedeniniz yoksa 1 yıl için yenileniyor. Şimdi biz dedik ki bu söy-
lediğim 338 veya da komisyondaki 339. maddenin 1. fıkrasında; niteliği ge-
reği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların 6 ay veya daha kısa süre ile
kiralanmalarında konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin düzenleme uygulan-
maz. Böylece sorunlar ortadan kalktı. Gerçekten neredeyse 1 hafta otelde
kalsanız ondan sonra çıkmıyorum deseniz otelci ne yapar? Mevcut düzen-
lemede bilen varsa bana söylesin. Böyle bir teamül var ama özel bir yasal
düzenleme yok. Hukuk buna çaresizdi. Şimdi çok açık bir kural var.

Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler 6570 sayılı Yasadakinden
farklı olarak daha genel biçimde uygulanacak. 6570 sayılı yasanın meşhur
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1. maddesi var. Belediye sınırları içinde veya iskele, liman, istasyon ile ilgi-
li. Ancak buralardaki kira sözleşmelerine 6570 sayılı Yasa uygulanacak. İs-
kele, liman ve istasyon çerçevesindeki kira sözleşmelerinin ne anlama gel-
diğini, ben kira uzmanı geçiniyorum, ben de bilmiyorum. İskele ne demek
yani nasıl bir iskele olacak ki belediye sınırları dışında olacak ve orada ne
olacak ki 6570 sayılı yasaya tabi olacak bunu ben çözebilmiş değilim. Çö-
zen de görmedim ama öyle iskele, liman, istasyon diye gidiyor. Ne demek
yani iskele? ne demek liman? ne demek istasyon? Tasarı’da, genelleştirildi,
kira düzenlemesi, konut ve çatılı iş yeri kiralarına, nerede bulunduklarına
bakılmaksızın uygulanır dendi.

Bir başka yenilik, yine görüyorsunuz bizim ülkemizde idare sıkıştıkça he-
men ekstra kanunlar getirilir. Belediye, Kızılay, Vakıflar diye ve devamlı uy-
gulamalar olur ve 6570 sayılı yasa mümkün olduğu kadar bu kurumların ki-
raya verdikleri yerlerde uygulanmaz. Tasarıda bu durum da engellenmek is-
tendi. Açık açık dendi ki tasarının 339. maddesinin 2. fıkrasında; Vakıflar,
Belediye’ye ait kiralananlar da bu düzenlemeye tabidir.

Yine 6570 sayılı yasamızın biliyorsunuz meşhur 2 ve 3. maddeleri var-
dır, kira parasının belirlenmesine ilişkin. Anayasa Mahkemesi 1963 yılında
mülkiyet hakkının özüne dokunduğu iddiasıyla bu hükümleri kaldırdı ve yi-
ne hukukçular bilir 6 ay süre tanıdı yasa koyucuya, 6 ay içinde normal bir
kanun çıkartın dedi. 46 yıl oluyor hiçbir şey yapılmamış. Şimdi bir parantez
daha açalım iyi ki yapılmamış; çünkü 3. hukuk dairesinin muhteşem bir hu-
kuk yaratmasını gördük. Dünyada belki örneği olmayan bir faaliyetti bu ve
3. hukuk dairesi kim ne derse desin adeta ekonominin nabzını tutarak za-
man zaman kiracıdan, zaman zaman da kiraya verenden yana tavır alarak
hak ve nasafeti gündeme getirdi; yeri gelince, “efendim, kira bedeli, emlak
vergisi bildirim değerinin şu oranından aşağı olamaz” dedi; sonra biraz da-
ha yukarı çekti. Gayet mantıklı bir sistem yaratmaya çalıştı ve öylesine be-
nimsendi ki bu içtihatlar; avukatların yaptığı kira sözleşmelerin de bile “ye-
nileme halinde yasal artırım yapılır” kayıtlarını gördük. Yasal şekilde artırım
Yargıtay artırımı demekti, öylesine benimsendi. Sanki yasada böyle bir hü-
küm varmış gibi.

Biz tasarıda kira bedelinin belirlenmesine ilişkin bir sistem benimsedik
ve bunu da zaten mevcut uygulamadan esinlenerek yaptık. Yani kendi ken-
dimize uydurmadık. Bugün yine kirayla ilgili olan arkadaşlar bilirler normal-
de kira bedeli belirlendikten sonra 3 yıl süreyle enflasyon oranında artış olu-
yor ya da TEFE, TÜFE oranında neyse 4. yıl hak ve nasafet devreye giri-
yor; nasafet bağlamında biraz daha fazla arttırıp ya da indirebilirsiniz. Biz
bunu 5 yıl süre yaptık. Dedik ki kira sözleşmesinde, 5 yıl süre ile ancak ÜFE
oranında artırım yaparsınız; ondan sonra artık hak ve nasafet devreye gi-
rer. Bir de başka bir şey yaptık ki burada bayağı eleştirildik. Bana göre bun-
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lar haksız eleştiriler. Kira bedelini yabancı para ile belirlemişseniz dedik, 5
yıl süreyle kımıldayamazsınız. Enteresan bir durum ortaya çıktı. Son bir iki
yıla bakın davalar açılıyor, uyarlama davaları. Yabancı para değer kaybetti,
biz mahvolduk diye uyarlama davaları açılıyor ve Yargıtay haklı olarak “ben
anlamam arkadaş” diyor. “Kendi düşen ağlamaz”, “Türkiye ‘de yabancı pa-
ra iner çıkar bu artık beklenmeyen hal olmak diye değerlendirilemez, dola-
yısıyla ben emprevizyon teorisini uyarlamayı da kabul etmem” diyor. Yüzde
yüz katıldığım bir görüş bu.

Kira paralarının belirlenmesine yönelik davalarda yine aynı sistem be-
nimsendi. Denildi ki eğer bir sonraki dönem için kira parasının belirlenmesi-
ni istiyorsanız yeni dönemin başlangıcından itibaren 30 gün geriye döne-
ceksiniz. 30 gün öncesinden tespit davası açmanız lazım dendi. Bugün bu
süre 15 günden daha fazla bir süre diye adlanıyor. Acaba bu 16 gün müdür
15 gün müdür onu da bilmiyorum ama 15 günden daha fazla bir süre. Ni-
ye? Çünkü kiracıya şu hak tanınıyor, Kiracı 15 gün kala bitime bana Allaha-
ısmarladık deyip kira sözleşmesini tazminat ödemesi yükümü altına girmek-
sizin sona erdirebiliyor. Onun için biz 16 gün önce diyeceğiz ki bak kira tes-
pitini isteyeceğim haberin olsun bildirimi karşısında, kiracı hemen o gün dü-
şünsün ve ben bu artışa katlanamam diyerek, yeni bir kiralık yer bulmaya
çalışsın! Ertesi gün ben gidiyorum arkadaş diyebilsin. Bu çok yapay. Biz bu-
nu 30 güne çektik. Yeni dönemin başlangıcından itibaren, yeni dönem için
isterseniz 8 ay sonra tespit ettirin kira bedelini yeni dönemin başlangıcından
geriye doğru, 30 gün öncesinden dava açarsanız, dava sonucunda belirle-
necek olan kira bedeli, o yeni dönemin başından itibaren uygulanacak. Ay-
nı süre içerisinde, yani yeni kira döneminin başlangıcından geriye doğru 30
günden daha önceki bir zamanda, kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir ih-
tarname gönderirseniz, yeni dönemin sonuna kadar kirasını tespitini belirle-
mek için dava açabilirsiniz ve o davada belirlenecek olan kira bedeli o yeni
dönemin başlangıcından itibaren uygulanacaktır dedik. Dikkat edilirse, bu-
günkü sistemden ayrıldığımız tek nokta, 15 günden önceki an kavramının,
30 öncesinden şeklinde değiştirilmesinden ibarettir.

Bir başka önemli yenilik, Tasarının 345 bizim komisyon maddesindeki,
Adalet Komisyonu’ndan çıkmış metinde 346. maddedeki, kira bedelinin za-
manında ödenmemesi halinde sözleşme cezası ödeneceğine veya sonraki
kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olacağına
ilişkin düzenlemedir. Kira bedellerinin ödenmesinde aksaklık halinde, diğer
kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin kayıtlara, uygulamada, kira söz-
leşmelerinde oldukça sık rastlanmaktadır. Bunları yasaklıyor tasarı, bu çok
eleştiriliyor ama aslında eleştiriler pek de doğru değil. Çünkü uygulamadan
bir takım örnekler vereyim. Mesela, özellikle kira bedeli ödemeyip tahliye et-
tiyseniz 10 yıllık bir kira sözleşmesi yaptığınızı var sayınız ve muaccel olur
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diyor hüküm ödenmediği takdirde veya erken tahliye halinde 2. yılda çıkmış-
sınız 8 yıllık mesela kira bedelinin muaccel olması gibi bir şeyle karşı karşı-
ya kalıyorsunuz. Bu adil değildi; biz bunu kaldırdık. Bunun kiraya veren için
de bir faydası var. Kira ile ilgili olan arkadaşlarım hemen bilecekler, iki hak-
lı ihtar nedeniyle tahliyede biliyorsunuz ihtarlardan her biri muaccel olan tüm
kiraları kapsar. Eğer siz bir kira bedeli ödenmezse tamamı muaccel derse-
niz, iki haklı ihtar nedeniyle tahliyeye gidemezsiniz. Çünkü zaten ilk ödeme-
me halinde tamamı muaccel oluyor, ikinci ihtarınız haklı olmaktan çıkacak-
tır.

Bir başka önemli ve kanımca zorunlu yenilik de, kiracının kiralananı er-
ken tahliye etmesi hallerine ilişkindir. Bugünkü uygulamada, Yargıtay, büyük
bir isabetle -sözleşmede başkaca bir düzenleme yoksa- erken tahliye halin-
de, kiralananın aynı koşullarla yeniden kiraya verilebileceği makul süre için,
kiracının tazminat ödemesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu BK.’nun 98/II.
maddesinin yollaması ile sözleşmeye aykırılık hallerinde de uygulanacak
olan BK’nun 44.maddesindeki “zarar görenin zararı artırmama yükümlülü-
ğü” ilkesinin bir gereğidir. Uygulamada, ilginç örneklerle karşılaşılıyor. Mü-
talaa verdiğim için yakından bildiğim üç örneğim var. Bunlardan birinde, çok
yüksek bir aylık kira bedeli ile kiralanmış bir iş yeri var. Yüksek aylık kira be-
deline daha fazla katlanamayan kiracı, sözleşmede kararlaştırılan sürenin
bitiminde 8 yıl önce kiralananı tahliye etmiştir. Dava sırasında Mahkeme’ce
atanan bilirkişi kurulu, şu raporu vermiştir: kiralananın bu kira bedelinden
yeniden kiraya verilmesi mümkün değildir; niye? Çünkü, hiç kimse, bu be-
deli ödeyecek kadar düşüncesiz olamaz! Ne yapacağız o zaman, geriye
kaldı 8 yıl; 8 yıl x 12 ay = 96 ay. 96 ay x çok yüksek kira bedeli = erken tah-
liye edenin ödemesi gereken tazminat. Bu adaletsizliği önlemek için, Tasa-
rının 324. (Adalet Komisyonu metninin 325.) maddesinin 1. fıkrasında, “Ki-
racı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri
verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer
koşullarla kiraya verebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu
sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek,
ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bul-
ması halinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer” hük-
müne yer verilmiştir.

Şimdi geliyoruz 6570 sayılı yasanın meşhur tahliye nedenlerine. Bunlar
tasarıda da aynen alınmıştır ve tasarıda bana göre çok büyük bir yenilik ya-
pılmıştır. Sistematik açıdan çok büyük bir yenilik yapılmıştır. Biz bugün tah-
liye davasını her dava için kullanıyoruz. Temerrüt nedeniyle tahliye davası,
akde aykırı kullanım nedeniyle tahliye davası, tahammül edilmez olaylar ne-
deniyle tahliye davası; bunun yanında yeniden inşa ve imar amacıyla tahli-
ye davası diyoruz. Aslında bunları söylerken pek de doğru ifade kullanmı-
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yoruz. Çünkü ikisi farklı dava var. Bugün yürürlükteki Borçlar Kanunu’ndaki
davalar ile 6570’deki tahliye davalarının içerik ve yönelim olarak birbirinden
son derece farklı olduğunu görmemiz lazım. Borçlar Kanunu’nda biz feshet-
tiğimiz sözleşme nedeniyle kiralananın iadesini istiyoruz. Sözleşme sona
erdi, sen kiralananı artık bana geri ver diyoruz. Bu Borçlar Kanunu’nun 266.
maddesindeki düzenleme. Hâlbuki 6570 sayılı yasaya göre açtığımız tahli-
ye davasında kira sözleşmesi sona ermiyor. Kira sözleşmesi ancak tahliye
karannın verilip, kesinleşmesi ile sona eriyor. Şimdi mesela ben, 6570 sayı-
lı Yasadaki tahliye nedenlerinden biri olan, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası
açtım. Davayı açtığım zaman kira sözleşmesi sona mı erdi? Eğer ihtiyacım
samimi değilse, dava reddedilirse ne olacak yeniden mi başlamış olacak ki-
ra sözleşmesi? Elbette ki hayır. Ama biz bütün bu davaları hep karma ola-
rak tahliye davası aşağı, tahliye davası yukarı diye adlandırdık. Artık Borç-
lar Kanunu tasarısında bu ikili ayırım yapılmıştır. Bildirim yoluyla sona erdir-
me ve dava yoluyla sona erdirme ayrımı yapmıştır. Kıra sözleşmesinin bil-
dirim yolu ile sona erdirilmesi halinde açılacak olan, kiralananın iadesine yö-
nelik dava ile sözleşmeyi sona erdirecek olan dava ayırt edilmiştir. Bunu da
belirtmek lazım.

Yine, gazetelerde ve televizyonlarda kimi zaman tasarı ile kiraya veren-
lerin mahvolduğu, kimi zaman da kiracıların mahvolduğu söylendi. Biz de,
kimi öldürdüğümüzü bilmiyoruz. Biz kimseyi öldürmek falan istemedik. Bu-
günkü sistemden çok fazla ayrılmış değiliz. Ben size bir takım örnekler ve-
receğim. Şimdi kiraya verdiğiniz 6570 sayılı yasaya tabi, musakkaf (yani,
üstü örtülü) bir kiralanandan bahsediyorum. Kiracı takır takır parasını ödü-
yor, ihtiyacınız yok, sözleşmeye aykırılıkta yok, ne yaparsınız çıkartabilir mi-
siniz adamı? Elbette ki hayır. Kiracı orada dilerse 50 sene oturur. Çünkü sü-
re bittikten sonra bir yıl bir yıl yenilenip gidiyoruz öyle değil mi? Borçlar Ka-
nunu Tasarısında bizim komisyonda, benim müthiş muhalefetime rağmen
arkadaşlar baskın çıktı ve komisyon kira sözleşmesi en çok onbeş yıl için
yenilenebilsin; ondan sonra, artık herhangi bir neden aranmaksızın, kiraya
veren sözleşmeyi sona erdirebilsin dendi. Efendim kira sözleşmesi ne ka-
dar yıllıksa yıllık ondan sonra 15 yıl birer yıl için yenileniyor ve sonraki bir
yıl, yani 16.yıl için güle güle kardeşim diyebiliyorsunuz. Nevzat kardeşim
çok iyi bilir, Gökhan’da bilir ben 100 yıl diye önermiştim dalga mı geçiyorsu-
nuz dediler ve bu 15 yıl önerisi benimsendi. Adalet Komisyon bunu 10 yıla
indirdi. Şimdi sistemi söyle anlatalım. 5 yıllık bir kira sözleşmesi yapmışsa-
nız abartmayalım ama 10 yıl daha yenilenebilir ve o 10 yıldan 1 yıl sonra
sona erdirebilirsiniz. Yani aşağı yukarı 16 yıl sonra kira sözleşmesini gerek-
çe göstermeden sona erdirme şansınız var, bildirim yoluyla. Bugün böyle bir
şey yok. Hani 10 yıl 15 yıl o kadar önemsemeyin yani çok çabuk geçiyor.

Bildirim yoluyla sona erme de yine tartışmalıydı. Yargıtay kararlarına ba-
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karsanız hep böyle yazılı bildirim anlaşılıyordu ama bizim Borçlar Kanunu-
muzun müthiş bir teorik ilkesi var. Şekil şartı öngörülmedikçe, irade açıkla-
maları şekle tabi olmaksızın yapılır. Tabi yapılır da ispatlama konusunda bir
sürü problem oluyor. Tasarı’da biz, kira sözleşmesini sona erdirmeye yöne-
lik bildirimlerin yazılı şekilde yapılması gerektiğine ilişkin bir kural koyduk.

Şimdi tahliye nedenlerine bakalım. Çok önemli bir yenilik var yine kiraya
verenlerin lehine. Demek ki biz onları öldürmedik, yalan söylüyorlar açıkça-
sı. Mevcut düzenlemede, ihtiyaç nedeniyle tahliye kiraya verenin kendisi,
eşi veya çocuklarının ihtiyaçları öne sürülebiliyor. Gerek konut, gerekse iş
yeri için. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu örneği verildiği zaman adam atıyor
deniyor. Vallahi atmıyorum, Bu örnek bir Yargıtay kararıdır. 1961 tarihli 6.
Hukuk Dairesi kararına konu olan olayda, kiraya veren, eşeğini bağlamak
için tahliye davası açmış. Kiralanan herhalde kasaba da bir yerde olsa ge-
rektir. Yargıtay, kiraya verenin eşeğini bağlama ihtiyacı, samimi ihtiyaçtır, ki-
ralananın tahliyesine karar vermek gerekir diyor. Peki, ben annemi oturta-
cağım diyorum, hayır, annenin ihtiyacı ileri sürülmez. Affedersiniz eşeğimi
bağlama için ihtiyacımı ileri süreceğim ama annemi oturtma ihtiyacımı ileri
süremeyeceğim. Böyle bir tutarsızlık olmaz. Torunun ihtiyacı dahi genelde
kabul edilmiyordu. Ancak, babası ölmüşse, torunun ihtiyacı babanın ihtiya-
cı sayılır gibi böyle yuvarlamalarla bir takım şeyler yapılıyordu. Biz onlara
da dedik ki Medeni Kanun uyarınca bakmakla yükümlü olduğu herkes için
tahliye isteyebilir. Bu da bana göre son derece önemli ve yine kiraya veren-
ler lehine bir düzenleme.

Şimdi bir başka değişiklik 6570 sayılı yasaya göre şu oldu. 6570 sayılı
yasamızın 7. maddesinin son fıkrası var. Hatta Yargıtay’ın mutlak tahliye
nedeni olarak nitelendirdiği bir neden: kiraya verenin veya birlikte yaşadığı
eşinin aynı belediye sınırları içerisinde bir konutu bulunması. Yargıtay bunu
öyle keskin uyguluyor ki; mesela ben Gökhan’a kiraya veriyorum. Biliyorum
ki Gökhan’ın aynı belediye sınırları içinde dairesi var. Bunu bile bile veriyo-
rum ve canım sıkılıyor Gökhan çık diyorum Fenerbahçe yenilmiş o gün
Gökhan uğursuz geldi çık diyorum. Yargıtay bunu kabul ediyor. Bu mutlak
tahliye nedenidir diyor. Neden mutlak onu da bilmiyoruz ve dikkat süre fa-
lan beklemiyorsunuz ertesi gün davanızı açabilirsiniz. Böyle bir şey olamaz-
dı ve biz bunu makul bir düzenlemeye tabi kıldık. Eğer kiraya veren, bu du-
rumu bilmiyor ve sonradan kiracının oturabileceği birçok dairesi var. O za-
man ve yine kira süresinin bitiminden itibaren, diğer tahliye nedenlerine da-
yanan davalar gibi bir ay içerisinde dava açıp, kira sözleşmesini sona erdir-
meye niyetleniyoruz. Dikkat ediniz tahliye davası açmakla sona erdirmiyo-
ruz, kararı bekliyoruz, onu bir kere daha söyleyeyim.

Bir de tabii biliyorsunuz bugün tahliye davası açılması, işte icra iflas ka-
nunu bilmem kaçıncı maddesinden esinlenilerek, kira süresinin bitiminden
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itibaren bir aylık süreye tabi tutulmuş. Yasal düzenlemede, kira süresinin bi-
timinde denilmekle birlikte, bir aylık süre falan yok. öyle bir şey yok ne za-
man açılması gerekir tahliye davasının yok öyle bir şey hükümde. Ama biz
artık onu da yerleşik uygulamada kabul edilmiş, o meşhur “kira süresinin bi-
timinden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir”i artık madde haline getir-
dik. Bu 1 ay içerisinde yine ihtarname gönderirseniz yeni dönemin bitimine
kadar yine tahliye nedeninize dayanarak tahliye davası açabileceksiniz ve
bir kere daha altını çiziyorum. Dinlediğiniz dünyanın en iyi kira düzenleme-
sidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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PROF. DR. GÖKHAN ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISINDAGENEL İŞLEM KOŞULLARI

Değerli Konuklar, Sevgili Misafirler,
I. GENEL OLARAK
Zaman sınırlaması sebebiyle genel açıklamalardan kaçınarak, tebliğ ko-

num olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısında (TBKT) genel işlem koşullarını
açıklamaya çalışacağım. Tebliğde genel işlem koşulları yerine terleşmiş de-
yim olan genel işlem şartları (GİŞ)terimini kullanacağım.

TBKT.’nın GİŞ.’na ilişkin hükümleri kira hükümleri yanında yaratma yön-
teminin uygulandığı; iktibas yöntemine istisna teşkil eden hükümlerdir.

TBKT.’nın GİŞ. hükümleri Tasarısı hazırlayan bilim komisyonun İstanbul-
lu öğretim üyelerinden oluşan bir Alt Komisyon tarafından hazırlanmış ve
gerekçelendirilmiştir. Alt Komisyonun hazırladığı metin bilim Komisyonu ta-
rafından aynen benimsenmiş; TBMM.’ne bu şekliyle hükümet tarafından
sevk edilmiş ve Adalet Komisyonunda kabul görmüştür.

GİŞ hükümlerinin hazırlanmasında geniş ölçüde Alman Medeni Kanunu
(BGB) halen yürürlükte olan GİŞ şartlarına ilişkin hükümleri ve /veya onun
daha önceki düzenlemesi olan Genel İşlem Şartları Kanunundan (AGBG)
yararlanılmıştır. Ama bu GİŞ hükümlerinin düzenlemesinde BGB’nin özelli-
ği olan somut ve detaycı anlayışı benimsenmemiş; TBKT.’na hakim olan so-
yut, genel hüküm şekliyle düzenleme yapılmış; kavram hukukçuluğundan
uzaklaşılmıştır. Böylelikle Türk uygulamasının önünü açacak şekilde bir dü-
zenleme yapılmıştır.
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TBT’nın mehazını teşkil eden İsviçre Borçlar Kanunu (OR) GİŞ.’nı özel
hükümlerle düzenlememiş bulunmaktadır.

TBKT.’nın GİŞ. hükümleri, Kanunun özellikle sosyal adaletçi hükümler-
dir.

TBKT.’nda GİŞ 20. madde ile 26. madde arasında 7 madde halinde dü-
zenlenmiştir.

GİŞ ilişki TBKT.’nın hükümlerini tümüyle bu tebliğde sizlerle detaylı ola-
rak paylaşmam zaman sınırlaması sebebiyle mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, genel başlıkları geçtiğim hususları veya sizin ilgilendiğiniz hususları
soru cevap bölümü içerisinde birlikte değerlendireceğimizi tahmin ediyo-
rum.

GİŞ’na ilişkin hükümlerin genel başlıklarını sayacağım ve bu genel baş-
lıkların içindeki bazı hususlara, özellikle uygulama alanı ve uygulanacak ki-
şilere özellikle Tebliğimde yer vereceğim.

GİŞ ile sözleşme özgürlüğü arasındaki ilişki, sözleşme özgürlüğü içinde
sözleşmenin içeriğini belirleme ve içeriğini değiştirme özgürlüğü, bu özgür-
lüğün en yoğun şekilde kullanıldığı bireysel sözleşmelerden standart söz-
leşmelere geçiş, standart sözleşmelerde genel işlem şarlarının yerine kısa-
ca değinelim.

Borçlar Hukukunun temelini bireysel sözleşme modeli oluşturmaktadır.
Bireysel sözleşme denilince, TBKT.m.1 vd. anlamında öneri, karşı öneri ve
kabul gibi en sonunda irade açıklamalarının uygunluğu ve uyuşması sağla-
nıncaya kadar, sözleşmenin her hükmünün tartışma ve pazarlık konusu ya-
pıldığı sözleşmeler anlaşılır. Ancak, çağımızın sosyal ve ekonomik gelişim-
leri, kitlelere yönelik hizmet gereksinimini yaratmış ve bunlar için üretim zo-
runluluğu doğurmuştur. Buna bağlı olarak, bireysel sözleşme modeli yanın-
da, yeni bir sözleşme modeli olarak standart sözleşme modeli ortaya çık-
mıştır. Bankalar, sigorta şirketleri, seyahat ve taşıma işletmeleri, dayanıklı
tüketim malları üretimi ve pazarlaması yapan girişimciler, bireysel sözleş-
menin kurulmasından önce soyut ve tek yanlı olarak kaleme alınmış sözleş-
me koşulları hazırlamakta, bunlarla gelecekte kurulacak belirsiz sayıda, an-
cak aynı şekil ve tipteki hukukî işlemleri düzenlemektedirler. Önceden ha-
zırlanan tipik sözleşme koşulları için genel işlem koşulları terimi kullanıl-
makta; bu tür sözleşmelere, “tip sözleşme”, “kitle sözleşme”, “katılmalı söz-
leşme” ya da “formüler sözleşme” denilmektedir.

Öncelikle, GİŞ.’nın da piyasa şartları içinde bir ekonomik hizmeti veya
fonksiyonu olduğunu da belirteyim. GİŞ.’nın fonksiyonları ana başlıkları
itibariyle şu şekilde sayabiliriz:
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1. Rasyonelleştirme fonksiyonu,
2. Basitleştirme fonksiyonu,
3. Ayrıntılaştırma fonksiyonu ve
4. Standartlaştırma fonksiyonu.
Bu fonksiyonlarına rağmen, GİŞ’nın kontrol edilmesi gereği doğmuştur.

Bu kontrolün sebebi sözleşme özgürlüğünü sağlamak amacıyla standart
sözleşmelerin taraflarını oluşturan kişilerin eşit durumda olmaması veeşit durumda olmayanlar yönünden de zayıf durumda olan kişinin sos-yal adalet düşüncesi doğrultusunda korunması gereğidir.

Zayıfın korunması düşüncesi düşüncesiyle taraflar ararsında dengenin
sağlanabilmesi için GİŞ.’na müdahale gerekli olabilir. Bu müdahale iki şekil-
de gerçekleşebilir:

1. İdari denetim yoluyla,
2. Yargısal denetim yoluyla.
TBKT yargısal yönden denetime ilişkin olarak GİŞ ilişkin düzenleme ge-

tirmiştir.
TBKT.’da genel işlem koşullarının tâbi olduğu geçerlilik kuralları, bunla-

ra aykırılığın yaptırımları ve genel işlem koşullarının yorumlanması gibi ko-
nuların açıklığa kavuşturulması amacıyla, bütün sözleşmeleri kapsayacak
emredici genel hükümler şeklinde düzenlenmiştir. GİŞ şartlarına ilişkin hü-
kümlerin nitelikleri itibarı ile emredici hükümlerdir.

Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında olmak üzere, 5 Nisan 1993 tarihli ve
93/13/EWG sayılı “Tüketici Sözleşmelerindeki Kötüye Kullanılabilecek Şart-
lara İlişkin Direktif”te ve Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamento-
suna sunulan Avrupa Sözleşme Hukukuna yönelik 2003/C 63/01 sayılı Ey-
lem Plânının 4.2 maddesinde genel işlem koşullarına ilişkin ayrıntılı düzen-
lemeler öngörülmüştür.

Alman hukukunda daha önce Alman Genel İşlem Şartları Kanunu isimli
özel bir kanunla düzenlenmiş olan genel işlem koşulları, belirtilen hükümler
de göz önünde tutularak, Borçlar Hukukunun Modernleştirilmesi Kanunu’yla
getirilen değişikliklerle, maddi hükümleri Alman Medenî Kanunu’nun (BGB)
§§ 305 ile 310 arasında genel hüküm niteliği kazandırılarak; usul hükümle-
ri ise Tüketici Hukukunda Kaçınma Davası ve Diğer İhlaller Hakkında Ka-
nunla yeniden düzenlenmiştir1. Avusturya hukukunda da ABGB.§ 879 ge-
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nel işlem şartlarına ilişkin düzenlemesi ve Avusturya Tüketici Kanunu (§ 6)
hükümleri yeniden gözden geçirilmiştir2.

Tüketicinin korunmasına yönelik olmak üzere, 4007 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanunla getirilen 6. maddesin-
de “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” düzenlemiş3 ve bu Kanunun uygulama-
sına yönelik olmak m.6/son fıkrada öngörülen “Tüketici Sözleşmelerinde
Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış bulunmaktadır4.

II. UYGULAMA ALANI
1. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE UYGULAMASI
TBKT. genel işlem şartlarının hükümlerinin uygulama alanının sadece

tüketicilerle sınırlı değildir.
Bildiğiniz üzere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda(TKHK) “söz-

leşmedeki haksız şartlar” başlığı altında madde 8’de özel bir düzenleme bu-
lunmaktadır. TKHK.’nun uygulandığı tüketici sözleşmesinde bir tarafta tüke-
tici, diğer tarafta ise satıcı/ sağlayıcı /imalatçı-üretici /ithalatçı /kredi veren
/reklam veren /reklamcı yer almakta olup, TKHK.m.3’de bu kavramlara ta-
nımlanmaktadır. “Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile
satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem” şeklinde tanımlan-
maktadır. TKHK m.2 ‘de “bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal
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meden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yü-
kümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe
neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tü-
ketici için bağlayıcı değildir.
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer al-
ması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müza-
kere edilmediği kabul edilir.
Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna
varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün mü-
zakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engel-
lemez.
Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bu-
nu ispat yükü ona aittir.
6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi ön-
görülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve söz-
leşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda ek-
siklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından
derhal giderilir.
Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların
sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

4 R.G. 13.06.2003 Sa.25137



ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü
“tüketici işlemini” kapsar” demek suretiyle taraflarından biri tüketici olan her
türlü tüketici işlemi olarak belirlemiştir. Ancak TBKT’na baktığımız zaman
tüketicinin diğer tarafını ifade için bir başka terime : “düzenleyen” kavramı-
na yer verdiğini görmekteyiz.

Düzenleyenin borç ilişkisindeki diğer tarafını da TBKT. “karşı taraf” teri-
miyle ifade etmiştir. Karşı taraf tüketici de olabilir. TKHK m.6 işlemin taraf-
lardan birinin “Satıcı veya sağlayıcı” olması durumuyla sınırlanmış; diğer
yandan ikinci fıkrasındaki kapsamı düzenleyen 2. maddeye paralel olarak
“taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü” tüketici sözleşmesinde
uygulanacağını belirmiştir. Öyleyse TKHK düzenlenen haksız şartlar düzen-
lemesi kanun kapsamında düzenlenen taraflarını tüketici ile satıcı veya sağ-
layıcıyı oluşturan tüketici işlemlerine uygulanacaktır. Uygulama alanı taraf
ve sözleşme tipi bakımından TBKT.’nda düzenlenen GİŞ şartlarına nazaran
daha dar, hatta TKHK’nunda da tarafı satıcı veya sağlayıcı olan tüketici söz-
leşmeleri olarak uygulama alanı daha da sınırlıdır.

Karşı taraf terimi yerine başka terimlerde kullanılabilir. Aşağıda belirttiği-
miz üzere GİŞ. Hukuki olguları ile Haksız Şartların hukuki olguları farklıdır.
TKHK. Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı
olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yüküm-
lülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine den-
gesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart olarak kabul etmiştir.
Bu tanımla GİŞ tanımını veren TBKT m. 20 “ Genel işlem koşulları, bir söz-
leşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kul-
lanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu
sözleşme hükümleri” olarak tanımlanmıştır.

TKHK bir hükmün haksız şart sayılabilmesi için TBKT. GİŞ farklı olarak
“ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla” “önceden”
hazırlanması gerekli değildir. Önceden ileride çok sayıda sözleşmede kulla-
nılmak amacıyla olmasa da; başka bir ifadeyle önceden veya sözleşme gö-
rüşmeleri sırasında sözleşme standart sözleşme olmasa da TKHK haksız
şart uygulama alanı bulacaktır.

TBKT.’nın GİŞ hükümlerinin uygulama alanını, taraflarını ve uygulana-
cak sözleşmeyi belirlerken aşağıdaki 3 tür sözleşmeyi birbirinden ayırma-
mız gerekir:

1. Basit standart sözleşmeler,
2. Ticari standart sözleşmeler,
3. Tüketici sözleşmeleri.
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TBKT.’nda getirilen GİŞ. hükümleri ilişkin getirilen hükümler genel hü-
küm olması itibariyle TKHK. hükümleri yanında, aynı zamanda tüketici olan
kişinin de yararlanıp, onun dayanabileceği hükümler niteliğindedir. Ama
özel olması itibariyle öncelikli olarak yine, haksız şartlara ilişkin TKHK. hü-
kümleri uygulanmaya devam edecektir. Ama isterse tüketici, aynı zamanda
karşı taraf olma sıfatıyla TBKT’nda getirilen genel işlem şartlarından da ya-
rarlanma imkânına sahip olacaktır. Burada bir yarışan haklar söz konudur.
Hak sahibi tüketici veya karşı taraf olarak kanunda belirtilen hukuki olgular
somut olayda gerçekleşmişse, hangi hakkın hükmünden yaralanmak isti-
yorsa ondan yararlanma imkânına sahiptir. Hakimde de hangi hakkın şart-
ları olayda gerçekleşmişse onu olaya uygulamakla yükümlüdür
(HUMK.m.76).

2. KARŞI TARAFININ TACİR OLAN TİCARİ STANDART SÖZLEŞMELERE UYGULANMASI
Asıl sorun tacirlerin sözleşmenin bir tarafını veya her iki tarafını oluştur-

du u ticari sözleşmelerde kararlaştırılan GİŞ yönündedir. TBK.’nda düzen-
lenen GİŞ hükümleri düzenleyenin karşı tarafının tacir olduğu ticari standart
sözleşmeler veya bu sözleşme içinde yer alan GİŞ’na uygulama alanı bula-
cak mıdır?

TBKT. genel düzenleme olması Türk Medeni Kanunu TBK. Ve Türk Ti-
caret Kanunun birlikteliğini hatta özel hukukun yeknesaklığı ilkesi doğrultu-
sunda, TTK. Bu hususu düzenlemediğinden, TBKT getirilmiş olan GİŞ hü-
kümleri emredici olması sebebiyle kural olarak ticari standart sözleşmelere
de uygulanmak durumundadır.

TBKT.m.20 son fıkrası bu sebeple Genel işlem koşullarıyla ilgili hüküm-
lerin, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen
izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, ni-
teliklerine bakılmaksızın uygulanacağını düzenlemiştir. Bu düzenlemeden
kanun koyucunun iradesinin GiŞ hükümlerinin istisnasız her türlü işlemlere
geniş olarak uygulamak olduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak bu düzenleme
kanun uygulama yönünü “düzenleyen” yönünden genişletmektedir. Sorun
düzenleyenin karşı tarafının tacir olması durumudur. TBKT.m.20/son fıkrası
ise taraf itibarı ile bir geniş uygulama öngörmemektedir

TBKT.’nın GİŞ. hükümlerinin karşı tarafının tacir olduğu ticari standart
sözleşmelere uygulanmaz görüşü de savunulabilir mi? Tacirler yönünden
bir istisna söz konusu mudur sorusunun değerlendirilmesi gerekir. Ticari
standart sözleşmesinin karşı tarafında yer alan tacirin sözleşme özgürlüğü-
nün sağlamasına yönelik olarak hukuki korunmasına gerek yoktur Bu tür
ilişkide kanunun amacı tacir olan kişinin sözleşme eşitliğini sağlamaya yö-
nelik korunmasına gerekli değildir. Hukuki müdahale söz konusu olursa, bu
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piyasa şartlarında müdahale olarak ticari piyasadaki dengeyi bozar.
Kaldı ki, tacirler arasındaki ilişkilerle ilgili olarak haksız rekabet ile hü-

kümler TTK. TBKT mevcut olup özel olarak düzenlenmiştir. Ticari standart
sözleşmelerdeki ilişkiler dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmesi durumun-
da haksız rekabet anlamında korunma sağlamaya yeterlidir. İlaveten Reka-
betin Korunması Hakkında kanun bizzat kendisi tacirler arasındaki ilişkiler
kapsamındaki ilgili düzenlemeler bu tür ilişkileri düzenlemiştir.

Büyük ölçekli işletmeler açısından bunun karşı tarafını oluştura tacir ola-
rak orta ve küçük ölçekli işletmeler açısından özellikle KOBİ’ler yönünden ti-
cari standart sözleşmelerde GİŞ hükümlerinin uygulanması yerinde olacağı
savunabilir. Gerçekten işletme olarak iki büyük tacir arasındaki ilişkide bel-
ki genel işlem şartlarının uygulanmasına ve onu karşıdakinin korunmasına
ihtiyaç olmayabilir; ama büyük bir işletme karşında daha zayıf durumda olan
KOBİ niteliğinde olan orta ve küçük işletmelerin, genel işlem şartları yönün-
den de korunmaya ihtiyacı olduğu ve bunun gerekliliği kabul edilebilir. Bu
durumda da özellikle yapı itibariyle biraz sonra üzerinde duracağımız, içe-
rik denetiminde ticari standart sözleşmeler yönünden bir farklılık getirilebilir.
Özellikle Türk Ticaret Kanununda belirtilen basiretli iş adamı esas alınarak,
dürüstlük kuralına aykırılık değerlendirilmesi gerekir.

3. KATILMALI STANDART SÖZLEŞMELERE UYGULANMASI
Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun ve-

ya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluş-
ların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır
(TBKT.m.20/VI).

Sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen
izinle yürütmekte olan kişi ve kurumların hazırladıkları sözleşmeler, her du-
rumda tip sözleşme olarak kabul edilmekte, böylece mutlak surette genel iş-
lem koşullarının emredici düzenlemesine bağlı tutulmuş olmaktadır. Genel
işlem koşullarının tâbi olduğu emredici düzenleme açısından sözleşme ve
koşullarını hazırlayan tarafın kamu tüzel kişisi olması, uygulama farklılığı
doğurmayacaktır.

III. KONTROL MEKANİZMASI
TBKT. GİŞ hükümleriyle Alman Hukuku’nda olduğu üzere biri ön kontrol

olmak üzere dört aşamalı denetimi ihtiva eden kontrol mekanizması vardır.
Önce genel işlem şartlarına ilişkin tanıma uygun sözleşmeyle içinde ve-

ya dışında belli bir genel işlem koşulu yüzünden tarafların uzlaşıp uzlaşma-
dığını araştırmamız lazım. Yani bu sorulara önce cevap vermemiz lazım ki
acaba taraflar arasında kararlaştırılan sözleşme hükmü genel işlem şartı
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mıdır? Bir sözleşme hükmünün genel işlem şartına sayabilmemiz için ola-
bilmesi için TBKT’nda belirtilen 3 temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar
aşağıda açıklanacaktır.

1. Birincisi, sözleşme kurulmasından önceki bir aşamada hazırlanmalı-
dır.

2. İkinci, tarafların birince tek başına önceden hazırlanıp diğer tarafa su-
nulması gerekir. Bu sunmada, sunuş biçimi önemli değildir, bulundu-
ğu yer önemli değildir, kapsamı önemli değildir, yazı türü ve şekli
önemli değildir.

3. Üçüncüsü asıl önemli olan ise, taraflardan birince ileride çok sayıda-
ki sözleşmelerde kullanma amacıyla hazırlanmış olmasıdır. Bunun
üzerinde de durmuyorum ama sadece şunu belirteyim. Metinlerin öz-
deş olması önemli değildir. Sözleşme konularının kabul kayıtlarının
da önemli olmadığını belirteyim.

Ön kontrol bir sözleşme hükmünün genel işlem koşuluna ilişkin olguları
taşıyıp taşımadığıdır.

Ön kontrol aşaması geçildikten sonra dört aşamalı temel denetime geçi-
lir. Dörtlü aşamalı denetim mekanizması aşağıdaki evrelerden oluşur:

KAPSAM DENETİMİ İKİ AŞAMADAN OLUŞUR:
BİRİNCİ AŞAMA, İLİŞKİLENDİRME DENETİMİDİR.
İKİNCİ AŞAMA, YÜRÜRLÜK DENETİMİDİR.

İKİNCİ AŞAMADAN SONRA YORUM DENETİMİ SÖZ KONUSUDUR
SON AŞAMA İSE İÇERİK DENETİMİDİR.
IV. KAVRAM (ÖN KONTROL AŞAMASI)
Öncelikle GİŞ terminolojisi üzerinde durmak gerekir. Acaba genel işlem

şartları terimi yerine bu kavramı karşılayacak hangi terimi kullanabiliriz? Ya-
bancı kaynaklı metinlerden yararlanarak şu kelimelerin de Türk hukukunda
kullanıldığını görmekteyiz.

Genel işlem koşulları yerine standart sözleşme kayıtları terimi kullanıl-
maktadır. Haksız şart (unfaire Klauseln), yerine kötüye kullanılabilir kayıt
(missbrâuchliche Klauseln) terimi kullanılmaktadır. Haksız şat kavramı TKK
kapsamında kullanmaktayız.

Haksız şart/koşul, kötüye kullanılır şart/koşul. Terminoloji sorununa bu-
lunacak çözüm, kavramın tanım ver unsurlarını ortaya koymalı ve benzer
kavramlar arasındaki ilişki ve sınırları da ifade etmelidir.
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TBKT.m.20’nin birinci fıkrasında, öncelikle genel işlem koşulları tanım-
lanmıştır: genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileri-
de çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek ba-
şına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.

Buna tanıma göre, genel işlem koşulları, objektif esaslı hususlar dışında
kalan bir sözleşme hükümleridir. Bir sözleşme hükmünün genel işlem koşu-
lu sayılabilmesi için aşağıdaki unsurları taşıması gerekir:

• Sözleşme kurulması öncesi bir aşamada hazırlanmalı,
• Taraflardan birince tek başına önceden hazırlayıp diğer tarafa sun-

malı,
• Taraflardan birince ileride çok sayıdaki sözleşmelerde kullanma ama-

cıyla hazırlanmalıdır.
Gerekçede belirtildiği üzere, hangi konudaki hükümlerin genel işlem ko-

şulu sayılacağı yönünde bir liste verme yerine, her türden sözleşme hükmü,
TBKT.m.20/I c1’deki tanım kapsamına girdiği takdirde, genel işlem koşulu
olarak kabul edilecektir.

1. SÖZLEŞME KURULMASI ÖNCESİ BİR AŞAMADA HAZIRLANMASI
Sözleşme hükmü sözleşme kurulma anı öncesi dönemde yani sözleşme

görüşmeleri aşamasından hazırlanmalıdır.
2. TARAFLARDAN BİRİNCE TEK BAŞINA ÖNCEDEN HAZIRLAYIP

DİĞER TARAFA SUNULMASI
TBKT.m.20/I c.2’de, genel işlem koşulu olma bakımından, diğer tarafa

sunuluş biçiminin önemli olmadığı, bu koşulların sözleşme metninde veya
ekinde yer alabileceği, kapsamının, yazı türünün ve şeklinin önem taşıma-
dığı açıklanmıştır.

a. SUNUŞ BİÇİMİ ÖNEMLİ OLMAMASI
b. BULUNDUĞU YERİN ÖNEMLİ OLMAMASI
Böylelikle, genel işlem koşullarının tamamının veya bir kısmının sözleş-

me metninde ya da ekinde değişik karakterlerle yazılmak suretiyle, bunların
emredici yasal düzenleme kapsamı dışında bırakılması önlenmek istenmiş-
tir.

c. KAPSAMININ ÖNEMLİ OLMAMASI
d. YAZI TÜRÜ VE ŞEKLİNİN ÖNEMLİ OLMAMASI
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3. TARAFLARDAN BİRİNCE İLERİDE ÇOK SAYIDAKİ SÖZLEŞME-LERDE KULLANMA AMACIYLA HAZIRLANMASI
a. METİNLERİN ÖZDEŞ OLMAMASININ ÖNEMLİ OLMAMASI
Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu

sözleşmelerin içerdiği hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engelle-
mez(TBKT.m.20/II).

Sözleşme koşullarını dayatma konumunda olan tarafın, hazırladığı tip
sözleşmelerde çağımızın teknolojik imkânlarından da yararlanarak, farklı
yöntemler kullanarak, bunların tip sözleşme olmaktan çıktığını ve bu sözleş-
melerin bireysel sözleşme olduğunu ileri sürmesi engellenmiştir.

Sözleşme metinlerindeki farklılıklar, TBKT.m. 20/I c.1’deki genel işlem
koşulları tanımı kapsamında olmaları kaydıyla, sözleşme hükümlerinin ge-
nel işlem koşulu hükümlerine tâbi olması bakımından önemli sayılmamıştır.
Örneğin, delil sözleşmelerine ilişkin bir genel işlem koşulunun bu sözleşme-
nin asıl metnine alınması, bu sözleşmelerin ekinde yer alması veya sözleş-
me metni ya da ekinde yer almakla birlikte yerinin değiştirilmesi, uygulama
farklılığı doğurmayacaktır. Aynı şekilde, tip sözleşme yöntemine başvuran
tarafın, çok sayıda farklı tipte sözleşme hazırlayarak, karşı tarafla olan iliş-
kilerinde, genel işlem koşulları hükümlerini bertaraf etmesi söz konusu ol-
mayacaktır.

b. SÖZLEŞMEYE KONULAN TARTIŞILARAK KABUL KAYITLARINÖNEMLİ OLMAMASI
Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konu-

lan bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, onla-
rı genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz(TBKT.m.20/III).

Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemede, uygulamada sıkça
rastlanan bir olgu göz önünde tutulmuştur. Gerçekten, çok sayıda tip söz-
leşmede, metinde sözleşmenin tüm hükümlerinin her birinin okunduğu, tar-
tışıldığı ve bu şekilde kabul edildiğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Hatta sözleşme sırasında imza ile birlikte ek düzenleme yapılarak, söz-
leşme metninin ve/veya genel işlem koşullarının okunduğuna, anlaşıldığına
ve bu yolla kabul edildiğine ilişkin açıklamaları içeren tutanaklar düzenlene-
bilmektedir.

Tasarının bu hükmüyle, bütün durumların, genel işlem koşullarının em-
redici düzenlemesine tâbi olacağı açıkça öngörülmüştür. Aynı şekilde, çok
sayfalı tip sözleşmelerde sayfalardan her birine katılanın yalnızca imza at-
ması ya da bu türden açıklamalarla birlikte imza atması farklı bir uygulama-
ya yol açmayacaktır.
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Hatta her maddenin ayrı ayrı ya da bu tür açıklamalarla imzalanması da
genel işlem koşullarına ilişkin emredici hükümleri dolanmaya yetmeyecek-
tir.

V. GİŞ.’NIN SÖZLEŞME KAPSAMINA GİRMESİ (KAPSAM 
DENETİMİ)

Kapsam denetiminde, GİŞ’nın bir bütün olarak sözleşmeye alınarak söz-
leşmenin bir hükmü haline getirtilip getirilmediğinin tespit edilmesi gerekir.
Bu husus geçerli bir ilişkilendirme anlaşmasının varlığına bağlıdır.

Kapsam denetimi daha basittir. Bu denetim uygulanması TBK.m.1’le
bağlantılıdır. GİŞ sözleşmeye tipiklik unsuru veren tipik edimleri belirleyen
esaslı unsurlar yanında yer alan diğer unsurlardır. Kanaatimize göre bu un-
surlar GİŞ ilişkin hukuki olguları taşıyorsa kanun tarafından objektifleştirilen
subjektif esaslı nokta niteliğindedir.

Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin
kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı
tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğ-
renme olanağı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine
bağlıdır. Aksi takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır
(TBKT.m.21/I).

Sözleşmede yer alan karşı tarafın menfaatine aykırı bir GİŞ.nın sözleş-
menin kapsamına girmesi (KAPSAM DENETİMİ),

a. İLİŞKİLENDİRME (DAHİL OLMA) DENETİMİ: Düzenleyen sözleş-
menin yapılması sırasında, karşı tarafa, genel işlem koşulların varlığı hak-
kında,

i. Açıkça bilgi vermesine,
ii. Bunların içeriğini öğrenme olanağını sağlamasına ve
b. YÜRÜRLÜK DENETİMİ:
i. Karşı tarafın da söz konusu koşulları kabul etmesine;
ii. Genel işlem koşulu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı

olmamasına;
bağlı kılınmıştır.
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VI. İLİŞKİLENDİRME (DAHİL OLMA) DENETİMİ: DÜZENLEYENİNKARŞI TARAFA KARŞI GENEL İŞLEM KOŞULLARI HAKKINDAN
AÇIKÇA BİLGİ VERMESİ VE İÇERİĞİNİ ÖĞRENME İMKANIN
SAĞLAMASI

1. DÜZENLEYENİN KARŞI TARAFA GENEL İŞLEM KOŞULLARI
HAKKINDA AÇIKÇA BİLGİ VERMESİ

GİŞ. konusunda karşı tarafın uyarılması yeterli değildir; açıkça bilgi ve-
rilmesi gerekir. Bu yükümlülük düzenleyenin yükümüdür.

GİŞ’na ilişkin açıkça bilgi verme yükümü sözleşme kurulmadan önce
yerine getirilmelidir.
Sözleşme kuruluşu sırasında GİŞ’na yollama yapılması, karşı tarafın
daha önceden aynı türden yaptığı sözleşmelerle GİŞ hakkında bilgi
sahibi olması yeterli değildir.

2. DÜZENLEYENİN KARŞI TARAFA GENEL İŞLEM KOŞULLARININİÇERİĞİNİ ÖĞRENME İMKANINI SAĞLAMASI
GİŞ’na dayanan düzenleyen, karşı tarafa GİŞ hakkında açıkça bilgi ver-

meli yanında ayrıca GİŞ.’nın içeriğini öğrenme imkanını sağlamalıdır. Bu
düzenleyenin yükümlülüğüdür. Bu yüküm sözleşme kurulmadan önce yeri-
ne getirmelidir.

Karşı tarafın kendi çabasıyla GİŞ. Hakkında bilgi edinmesi ve içeriğini
öğrenmesi beklenmez. Düzenleyenin karşı tarafa GİŞ’nı içeren metni gös-
termemesi, gizlemesi, içeriğini öğrenme imkânını engellemesine örnek ola-
rak gösterebiliriz.

VII. YÜRÜRLÜK DENETİMİ: KARŞI TARAFIN GİŞ.’NI KABUL ETME-
Sİ VE GENEL İŞLEM KOŞULU SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE VEİŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI OLMAMASI

1. GENEL OLARAK
Yürürlülük denetimi, ilişkilendirme anlaşmasının varlığı halinde sözleş-

menin hangi kapsamda bağlayıcılık kazandığını denetler.
Yürürlük denetimi sözleşme taraflarının GİŞ üzerinde, Kanunda öngörü-

len şekilde uzlaşıp uzlaşmadıklarının cevabını arar.
GİŞ.’nı düzenleyen sözleşmeyi GİŞ. hükümleri dahil olmak üzere kurma

iradesini açık veya örtülü şekilde müşteriye açıklar. Genellikle de matbu
GİŞ.’nı içeren metni sözleme görüşmeleri sırasında karşı sözleşene teslim
eder. Bazen de tarafların uzlaştıkları sözleme metni sözleşme eki olarak
GİŞ.’nın ulunduğu başka bir metne (sözleşmenin ekinde, arka yüzünde ya
da başka bir belgedeki metne) atıfta bulunur.
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GİŞ.’nın yürürlüğü bir yandan tarafların kararlaştırmasına ilişkin düzen-
leyenin bilgi verme yükümlülüğüyle bağlantılı olağan duruma ters düşme-
yen karşı tarafın kabulüne dayanması yönünden diğer yandan da GİŞ şa-
şırtıcı bir hüküm olup olmadığı yönünden değerlendirilmelidir.

Karşı tarafın GİŞ’nı sözleşmeye dahil etmeye ilişkin rızası değerlendiril-
melidir. Bu değerlendirme dürüstlük kuralına uygun olarak makul ve normal
bir müşteri yönünden yapılmalıdır.

2. KARŞI TARAFIN GENEL İŞLEM KOŞULLARINI KABUL ETMESİ
Karşı taraf (müşteri) iradesini açık ve örtülü olarak ortaya koyabilir. Kar-

şı taraf düzenleyenin sunduğu GİŞ’nı ihtiva eden metni kabul ettiği, bir yo-
ruma ve tartışmaya yer vermeyecek şekilde doğrudan doğruya beyanından
anlaşıyorsa, GİŞ.’nın açık irade beyanıyla kabulü söz konusudur. Karşı ta-
raf, GİŞ.’nı taşıyan iradesini, iradesini gösteren davranışlarıyla - susma ha-
riç - örtülü kabul beyanını olarak ta açıklayabilir.

a. TAM BİLİNÇLİ KABUL
Karşı taraf, GİŞ’nın içeriğini, anlam ve önemi hakkında tam bilgi sahibi

olması gerekir. Bu durum, tam bilinçli kabul olarak ifade edilmektedir.
Bilinçli kabul durumunda, iradenin açıklanış biçiminin açık ya da örtülü

olması önemli değildir.
b. GLOBAL (GENEL) KABUL
Karşı tarafın GİŞ.’nın içeriği hakkında bilgi sahibi olmadan, örneğin oku-

madan, GİŞ.’nı sözleşmeye dahil olmasını kabul etmesi söz konusu olabi-
lir. Bu durum global (genel) kabul olarak ifade edilmektedir.

Global kabul halinde, kural olarak, GİŞ.’nın yürürlüğü tartışılır. Karşı ta-
rafın durumu, bilgi ve tecrübesinden bağımsız olarak değerlendirilir. Ticari
işlerde ise global kabul daha esnek değerlendirilerek, tacir olan karşı tara-
fın meslek alanına ilişkin olarak GİŞ. hakkında bilgisi olduğu kabul edilme-
lidir.

Farklı zamanlarda, farklı durumlar yer alan özellikler ayrı ayrı değerlen-
dirilir.

Global kabul durumunda, karşı tarafın iradesi kanunun aradığı hususla-
ra ilişkin bilinçli işlem iradesinden kurak olarak yoksundur. Karşı tarafın GİŞ.
Hakkında bilinçli işlem iradesine sahip olup olmadığı güven teorisi acısın-
dan değerlendirilmelidir.

GİŞ.’nın sözleşme ile ilişkilendirilmesi ilişkin rızası yukarıdaki tam bilinç-
teki unsurların varlığına bağlıdır. Bu sebeple karşı tarafın müşterinin bilgi-
lendirilmesi “açıkça” yapılması gerekli olduğundan global kabul durumunda
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örtülü irade açıklamasının varlığı halinde yürürlük şartının gerçekleştiğin-
den bahsedemeyiz.

Dürüstlük kuralı uyarınca düzenleyenin GİŞ. metniyle ilgili bilgi yer ver-
mesi beklenmediği durumlarda, metnin sözleşmesinin kurulacağı alanlarda
ilan etmesi yeterlidir. Örneğin, otomatlar ararcılığıyla kurulan sözleşmeler-
de; otopark, sinema, tiyatro ve giriş biletlerinde düzenleyenin GİŞ:’na bilgi
vermesi beklenemez bir durumdur; dürüstlük kuralı gereği ilanın asılması
yeterlidir.

Bu durumda ilanın açıkça bilgi vermeye ve içeriğini öğrenmeye imkân
verecek şekilde şekli, içeriği ve özellikleri dürüstlük kuralına uygun olarak
belirlenmelidir. İlan karşı tarafın dikkatini çekici, kullanılan yazı karakteri,
punto, renk ve ışık bakımından dikkat çekici olmalıdır. Bu yolla GİŞ hakkın-
da bilgi edine kişiye kurmaktan kaçınma ve yükümlülük altına girmeme im-
kânı tanınmalıdır. Örneğin, GİŞ. kabul etmeyen araç sürücüsüne ücretsiz
otoparkı terk, aç biletini iade etme imkanı gibi.

Karşı tarafın GİŞ. hakkında bilgi edinmesi de dürüstlük kuralına göre
beklenebilir olmalıdır. Karşı tarafın bulunduğu hal ve şartlara, örneğin işle-
min nitelik ve özelliği, basılı teknik dokümana ve yerel davranış şekline ba-
kılması gerekir. Bazı hallerde ise, örneğin yazılı metnin GİŞ’nın şekli ve kü-
çüklüğü sebebiyle okunabilir olmamasında olduğu üzere, bilgi edinmesi
beklenebilir olduğu kabul edilemez.

Elektronik ortamda yapılan sözlemlerde ise, bilgi verme yükümlülüğü ol-
dukça teknik farklılık ve zorluk arz etmektedir.

c. BAŞKA BİR SÖZLEŞMENİN GİŞ.’NIN ALINMASI (BATTLE OFFORMS)
Ticari hayatta sıkça rastlan bir durum olarak, satıcı düzenleyen sıfatıyla

bir satım sözleşmesinde yer alan GİŞ. niteliğindeki satım şartlarını belirler-
ken, başka bir satıcının sözleşmesinde yer alan satış şartlarına yollamada
bulunmakta ya da bu şartları kendi sözleşmesinde aynen düzenlemek iste-
mektedir. Bu durumda başka bir sözleşmenin GİŞ.’nın alınması (Battle of
Forms) söz konusudur. Bu durumla uygulanacak hukuk kuralları ile ilgili
doktrinde iki görüş savunulmaktadır:

Son söz teorisi, bu durumda düzenleyenin GİŞ.’nı uygulama arzusu ol-
duğu öngörüsünden hareketle, tarafların iradesinden aksi anlaşılmadıkça,
GİŞ hükümlerinin bu olaya uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Diğer
görüş ise, bu çözümü kabul etmeyerek, bu konuda bir bir uygunluğun bu-
lunmadığından sözleşme boşluğunun genel ilkeler doğrultusunda doldurul-
ması gerektiğini savunmaktadırlar. Görüşümüz, GİŞ emredici hüküm oldu-
ğu, bu hükümlerin taraflarca aksi kararlaştırılamayacağından hareketle, ön-
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celikle emredici maddi hukuk kurallarının olaya uygulanması; olaya uygula-
nacak tamamlayıcı hukuk kuralı yoksa sözleşmedeki boşluğun hâkim tara-
fından doldurulması gerektiği şeklindedir.

3. GENEL İŞLEM KOŞULU SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE VE İŞİN
ÖZELLİĞİNE YABANCI OLMAMALI (ŞAŞIRTICI KURALLARIN
SÖZLEMENİN İÇERİĞİNDEN SAYILMAMASI İLKESİ)

Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşul-
ları da yazılmamış sayılır(TBKT.m.21/II).

TBKT.’nın genel işlem koşulu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine
yabancı olmamalı düzenlemesi, alışılmamış / normal dışı / beklenmedik /
yabancı / şaşırtıcı kuralların sözleşmenin içeriğinden sayılmaması ilkesi
olarak ifade edilmektedir.

TBKT.’NIN bu hükmü içerik denetimi (TBKT.m.25) ile de yakın ilişkide ol-
masına karşın, kapsam denetimi içinde TBKT.m.21 son fıkrasında düzen-
lenmiş olup, “yazılmamış sayılır” yaptırımına tabi tutulmuştur.

Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelikteki genel işlem
koşullarının, düzenleyence, bunlar hakkında açıkça bilgi verilip, içeriğini öğ-
renme olanağının sağlanması ve diğer tarafın da bunu kabul etmesi, yazıl-
mamış sayılma yaptırımının uygulanmasını engellemez.

Alman Medenî Kanununun (BGB) 305c. Paragrafında olduğu gibi,
TBKT.’sında “şaşırtıcı kuralların sözleşmenin içeriğinden sayılmaması ilke-
si” benimsenmiştir. Örneğin, uygulamada döviz tevdiat hesabı sözleşmele-
rinde, yatırılan yabancı paradan farklı bir yabancı para ya da Türk Lirası ile
hesaptaki meblâğın ödenebileceği GİŞ sıkça rastlanmaktadır. Döviz hesa-
bını belli bir yabancı para cinsinden açtıran kişiye, hesabın bulunduğu ku-
rumca farklı bir yabancı para ya da Türk Lirası ile ödeme yapılması, olağan
dışı sayılacağı için, bu tür bir GİŞ yazılmamış sayılacaktır.

Nitekim İsviçre Federal Mahkemesinin bir kararında da, cari hesap şek-
linde işleyen bir kredi işleminde, ipoteğe ilişkin metnin içine örtülü olarak ko-
nulmuş olan bir kefalet yüklenimi olağan dışı bulunmuştur (BGE 49 II 185).
Ayrıca kredi sözleşmelerinde, neredeyse ayrıksız olarak yer verilen, kredi
kurumunun dilediği anda hiçbir gerekçe göstermeksizin hesabı kat edeceği,
ilişkiye son vereceğine ilişkin hükümler de olağan dışı olduklarından yazıl-
mamış sayılacaktır.

4. SÖZLEŞME KAPSAMINA GİRMEMESİNİN YAPTIRIMI: YAZILMA-MIŞ SAYILMA
a. YAZILMAMIŞ SAYILMA KAVRAMI
TBK 21 inci maddesinde sözleşeme kapsamına girmeyen genel işlem
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koşullarının sözleşme metnine yazılmamış sayılacağı yaptırımını öngör-
müştür.

TBKT.m.21’in birinci ve ikinci fıkralarında kullanılan “yazılmamış sayılır.”
şeklindeki ibareye, İsviçre Borçlar Kanununun 995 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarında, 999 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 1002 ve 1006
ncı maddelerinin birinci fıkralarında, 1104 üncü, 1106’ncı maddelerinde,
1109 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 1110 uncu maddesinde yer verildi-
ği görülmektedir. Alman Medenî Kanununun genel işlem koşullarına ilişkin
305c. paragrafında olduğu üzere, “sözleşmeye alın”ma”ma” ; “sözleşme
kapsamına dahil ol”ma”ma” şeklindeki ifadelere yakın ve aynı hukukî etkiye
sahip benzer bir ifade kullanılmıştır.

Geçersizliğin kesin geçersizlik olduğu görüşü gerekçeden hareketle ve
TBK.m.25 hükmünde yer alan içerik denetiminin yaptırımı ile paralellik ku-
rularak savunulabilir. Ancak GİŞ.’nın kanun tarafından objektifleştirilen sub-
jektif esaslı nokta niteliğinde olduğu görüşümüz kapsamında, GİŞ sözleme
kapsamında TBK.m.21 hükmüne uygun olarak sözleme kapsamına dahil
edilmemişse, o hüküm da yoktur; hukuk dünyasında var olmamıştır ve artık
ona dayanılamaz. TMK.m.2’deki dürüstlük kuralı GİŞ.’nda uygulama alanı
bulmaz. TBKT.m. 22’de düzenlenen yazılmamış sayılmanın GİŞ dışındaki
hükümlerin geçerliliğini koruduğunun özellikle vurgulanması sonrasında dü-
zenleyenin yazılmamış sayılan GİŞ. Olamasaydı diğer hükümlerle sözleş-
meyi yapmayacak olduğunu ileri süremeyeceğini belirterek, BK.m.20
(TBKT.m.27)’den farklı bir yaklaşımın benimsenmesi de yokluk görüşünü
kuvvetlendirmektedir.

b. YAZILMAMIŞ SAYILMANIN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ
aa. KURAL: KISMİ GEÇERSİZLİK (YAZILMAMIŞ SAYILAN DIŞINDA-Kİ HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ)
Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hüküm-

leri geçerliliğini korur (TBKT.m.22 c.1).
Aynı konuyu düzenleyen Alman Medenî Kanununun (BGB) 306 ncı pa-

ragrafında da yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi ile ilgili olarak ge-
çerlilik ilkesi benimsenmiş ve oluşabilecek sözleşme boşluklarının kanun
hükümleriyle doldurulacağı ifade edilmiştir.

TBKT.m.22 c.1’de de benimsenen bu sonuç, TTK 1266 ncı maddesinin
son fıkrasında, sigorta poliçelerinde okunamayan genel işlem koşulları ye-
rine kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekle, sözleşmelerin geçerli
kalacağı esası benimseyen düzenlemede de yer almaktadır.
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bb. DÜZENLEYENİN SÖZLEŞMENİN TAMAMININ GEÇERSİZLİĞİNİİLERİ SÜREMEMESİ
Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hüküm-

leri geçerliliğini koruması durumunda, düzenleyen, yazılmamış sayılan ko-
şullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri
süremez (TBKT.m.22 c.2)5.

Düzenleyen tarafından, yazılmamış sayılan genel işlem koşulları olma-
saydı asıl sözleşmenin yapılmayacağı ve bu sözleşmeyle bağlı olunmaya-
cağının ileri sürülemeyecektir Bu düzenlemeyle, Böylece sözleşmeyi dü-
zenleyenin (BK.m.20/II =) TBK m. 27 /II c.2 hükmünden kıyas yoluyla yarar-
lanması önlenmiş bulunmaktadır.

Sözleşmenin diğer tarafının ise, TBK m. 27 /II c.2 hükümden yararlana-
rak sözleşmenin tamamını geçersiz hale getirebilmesi mümkündür.

TTK.m. 1466 da, kanun ya da yetkili makamlarca belirlenen en yüksek
bedeli aşan sözleşmelerin bu bedel üzerinden yapılmış sayılacağı ve bu be-
delden fazla olarak yerine getirilmiş edimlerin iadesinin gerekeceği, bu du-
rumlarda 818 sayılı Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının
son cümlesinin uygulanmayacağı şeklinde benzer düzenleme öngörülmüş-
tür.

VIII. YORUM DENETİMİ
1. YORUM İLKELERİ
Yorum denetimiyle ilgili olarak 5 temel yorum ilkesi söz konusudur:
a. Her şeyden evvel bu bir özel yorum kuralı olması itibariyle, güven te-

orisi ışığında yorum ilkesine göre, genel günlü kullanıma göre ve ge-
nel alıcı tipine göre yorum yapılmalıdır. Ticari standart sözleşme söz
konusu ise, GİŞ bu sözleşmelere uygulanması görüşü kabul edilirse,
karşı taraf tacir olduğundan, ticari yorum ilkeleri ve basiretli tacire gö-
re yorum yapılmalıdır.

b. İkinci yorum kuralı, tamamlayıcı yorum kuralına uygun yorum yapıl-
malıdır.

c. Üçüncü yorum ilkesi olarak, bireysel sözleşmeyle genel işlem şartla-
rının çatışması halinde, bireysel sözleşme hükümlerine öncelik tanı-
yıcı bir yorum yapılmalıdır.

d. Dördüncü olarak, GİŞ.’na ilişkin hüküm daraltıcı yorumla yapılmalıdır.
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e. Son yorum ilkesi düzenleyen aleyhine (karşı taraf lehine) yorum ilke-
sidir. TBKT m.23’de düzenlenen bu yorum ilkesini aşağıda açıklaya-
cağız.

2. DÜZENLEYEN ALEYHİNE (KARŞI TARAF LEHİNE) 
YORUM İLKESİ

Beşinci yorum ilkesi, alıcı lehine yorum olarak ta ifade edilebilir ki,
TBT.m23’de, bu yorum kuralı açıkça şu şekilde düzenlenmiştir: Genel işlem
koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok
anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumla-
nır(TBKT.m.23)6.

Açık ve anlaşılır olmayan veya birden çok anlama gelen genel işlem ko-
şulları, düzenleyenin aleyhine (diğer tarafın) lehine ilkesi doğrultusundan
yorumlanır.

Bu ilke, TMK.’nun 2 nci maddesinde öngörülen dürüstlük kurallarının,
genel işlem koşullarının yorumlanması bakımından özel bir uygulama alanı
oluşturur. Gerçekten, düzenleyenden, sözleşme koşullarını dürüstlük kural-
larının gerektirdiği önemi vererek hazırlaması beklenir.

Sözleşmede açık olmayan veya duraksamaya sebep olan noktalar, dü-
zenleyen aleyhine yorumlanacaktır. Sözleşme hükümlerinin düzenleyen
aleyhine yorumlanması için, düzenleyenin o sözleşme bakımından uzman
olması da gerekmez. Aksine bir çözüm tarzı, bir genel hukuk ilkesi olan,
“çelişkili davranma yasağı”na (nemo audiatur propriam turpitudinem alle-
gans) aykırı düşer. Sonuç olarak, bu tür genel işlem koşulları daima diğer
taraf lehine yorumlanır.

Nitekim Roma hukukundan gelen “in dubio contra stipulatorem” (Sözleş-
me, şüphe hâlinde düzenleyen aleyhine yorumlanır) genel ilkesinden de ay-
nı sonuç çıkmaktadır. Bu genel ilke ve buna uygun olan madde, sözleşme-
yi veya sözleşmedeki bir hükmü ya da bir sözcüğü kaleme alanın, onu iste-
diği gibi ifade etme olanağına sahip bulunması sebebiyle, kaleme aldığı
metnin kendi aleyhine yorumlanmasına katlanması gerektiği düşüncesine
dayanmaktadır.

Aynı şekilde, bir hükmü düşündüğü gibi yazmamış olan kişinin, “bu hü-
küm şöyle anlaşılmalıdır.” şeklinde, sonradan yapacağı yorum haklı sayıla-
maz.
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IX. İÇERİK DENETİMİ
1. GENEL OLARAK
TBKT. 24 ve 25 nci maddelerde genel işlem koşullarına ilişkin içerik de-

netimi düzenlenmektedir. TBKT.m.24’de sözleşmede yer alan düzenleyenin
karşı taraf aleyhine tek taraflı değiştirme veya yeni düzenleme getirme yet-
kisi veren GİŞ.’nın TBKT.m.25 ölçütlerle değerlendirme yapılmaksızın ge-
çersiz olduğu düzenlenmiştir. TBKT.m.25’in özel ve mutlak uygulama örne-
ği olarak TBKT.m.24 düzenlenmiştir.

TBKT.m.25 içerik denetimini nisbi olarak her türlü GİŞ.’nın içerik deneti-
mine ilişkin değerlendirme kriterlerinin getirmektedir. Bu hükme göre, genel
işlem koşullarına, karşı tarafa dürüstlük kurallarına aykırı olarak zarar veri-
ci veya karşı tarafın durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler bu nitelikteki
GİŞ.’dır7.

2. NİSBİ İÇERİK DENETİMİ
a. GENEL OLARAK
Genel işlem koşullarına, karşı tarafa dürüstlük kurallarına aykırı olarak

zarar verici veya karşı tarafın durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler ko-
nulamaz(TBKT.m.25).

Ahlâka aykırılık ölçüsünde olmasa bile, öğretide dürüstlüğe aykırı olarak
nitelendirilen bu tür davranışların, genel işlem koşulları alanında da önlen-
mesi amaçlanmıştır.

b. KAPSAMI
aa. DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI ZARAR VERİCİ HÜKÜMLER
GİŞ.’nın zarar verici olması öngörülmüş ve karşı tarafın durumunu ağır-

laştırıcı olması öngörülmüş, ama zarar verme olgusuna ilişkin kanunun atıf
yaptığı dürüstlük kuralı esas alındığı vakit, zarar verme açıkça olması gere-
kir (TMK.m.2).

bb. KARŞI TARAFIN DURUMUNU AĞIRLAŞTIRICI HÜKÜMLER
c. YAPTIRIMI: KISMİ KESİN GEÇERSİZLİK
İçerik denetimi kapsamındaki hükümlerin yaptırımı, TBKT. m. 27/II c.1

anlamında kesin geçersizlik olacaktır. Başka bir ifadeyle burada, aynı fıkra-
nın ikinci cümlesinin uygulanması söz konusu değildir. Bu sebeple, sözleş-
menin kapsamına dahil edilen hükümlerden genel işlem koşullarına konul-
ması yasak olanlar dışındakiler, geçerliliklerini koruyacaktır.
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İçerik denetiminin yaptırımı ise kanunda tam net bir şekilde ifade edilme-
mektedir. İçerik denetimini düzenleyen hüküm emredici hüküm olduğu için,
genel işlem şartlarının, yaptırımını kesin hükümsüzlüktür.

Denetimin aşamasına ve aşamasının sonucuna göre bir yaptırımlar
farklılaşmaktadır. Kapsam (ilişkilendirme ve yürürlük) denetimini yaptığımız
takdirde yazılamış sayılma yaptırımıyla görüşümüze göre yokluğun söz ko-
nusu olduğunu; yorum denetiminden sonra geçerlilik denetimine geçtiğimiz
anda ise, buradaki yaptırımın kesin geçersizlik olduğunu söyleyebiliriz.

3. MUTLAK İÇERİK DEĞİŞTİRME YASAĞI
a. KAVRAM
Genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede veya ayrı bir sözleş-

mede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel iş-
lem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzen-
leme getirme yetkisi içeren kayıtlara yer verilemez (TBKT.m.24).

TBKT.m.24 hükmü, genel olarak, “genel işlem koşullarını değiştirme ya-
sağını” düzenlenmektedir.

Tip sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek
yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir
hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme yapma yetkisi veren kayıtlara
yer verilemeyeceği belirtilmektedir.

b. YAPTIRIMI: DÜZENLEYEN LEHİNE OLAN GENEL İŞLEM KOŞUL-LARININ GEÇERSİZLİĞİ
Tip sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek

yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir
hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme yapma yetkisi veren kayıtlara
yer verilemez.

Bir tip sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede bu tür kayıtlara yer verilmiş-
se, kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlı olacaktır.

Genel işlem koşullarının, düzenleyen tarafından tek yanlı ve önceden
hazırlanmış olması, bunların TBKT.m. 21/I. fıkrası uyarınca sözleşmenin
kapsamına girmesi, bu sözleşmenin düzenleyen tarafından tek yanlı olarak
değiştirebileceği anlamına gelmez.

TBKT. yürürlüğünden önceki dönemde, uygulamada, tip sözleşmelerde,
sıklıkla düzenleyenlere, böyle bir yetkinin verilmekte ve uyuşmazlık hâlinde
bu düzenlemelere geçerlilik tanınmaktaydı.

Genel işlem koşulları içinde, bu koşulların tamamının veya bir kısmının
değiştirilmesi konusunda düzenleyene yetki vermiş olsa bile, düzenleyenin
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bu yetkisine dayanarak, sözleşmeyi tek yanlı olarak, yani dilediği gibi değiş-
tiremez ya da bu konuda yeni düzenleme yapamaz ve bu tür kayıtlara söz-
leşmede yer veremez.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6 ve 6/A madde-
lerinde de sözleşmedeki haksız şartlara ilişkin düzenlemeyle tüketicileri ko-
ruyucu nitelikte benzer hükümlere yer verilmiştir. Aynı Kanunun tüketici kre-
disine ilişkin 10 uncu maddesinde, sözleşmede öngörülen kredi koşullarının
sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği öngörülmüştür.

Maddede söz konusu edilen kayıtlar, sadece düzenleyen lehine, diğer
taraf aleyhine olan değişiklik ya da yeni düzenleme yapma yetkisi veren ge-
nel işlem koşullarına ilişkindir. Buna karşılık, diğer taraf lehine yapılacak de-
ğişiklikleri ya da yeni düzenlemeleri geçerlidir.

X. SONUÇ
Tebliğimin sonuç bölümünde GİŞ’nı kısaca şematik olarak sizlere özet-

lemek istiyorum.
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Tebliğime son verirken hepinize saygılarımı sunarım.
Teşekkür ederim, Sayın Başkan.
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OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. AHMET KIRMAN

Teşekkür ediyoruz Sayın Antalya’ya da genel işlem şartları açısından
başlangıçta da ifade ettiğim gibi uygulamada çok ciddi tartışmaların çıkaca-
ğı inancı daha şimdiden benim açımdan pekişmiş oldu gibi görünüyor. Şu-
nu söylemek lazım, biraz önce söyledim. 30 seneye yaklaşan reel ekono-
miyle de çok yakından ilgilenen, içinde olan, yöneten birisi olarak şunu ifa-
de etmem lazım ki, tacirler arasında uluslararası bağlamda, büyük kuruluş-
larla kastettiğimiz hangi rakamlar olduğu belli değil ama büyük kuruluşların
karşısındaki kişilerle genel işlem şartlarında alışveriş yapabilme imkânın,
bu dünya ticaretinde yürümesi pek mümkün değil. Karşımdaki KOBİ’de ol-
sa, KOBİ’den mal temin ediyor olsam bile, benim karşımdakinin anlayışı bu
olmayacak. Yani sizde aradan alıp mal götürüp yapacaksanız, ya da bu ti-
careti gerçekleştireceksiniz. Tacirden tacir olmasını beklemek lazım, ona
göre karşılıklı dengeleri kurmalarını ya da kuracaklarını kabul etmek gere-
kir. Sayın Antalya’nın söylediği tartışmaların hiçbirisi bana göre yargı organ-
ları indinde, küçük çapta faaliyet gösterenleri koruyuculuktan öte gitmeye-
cektir. Yorum o tarafa zaten kendiliğinden gidecektir. Ben maddeyi okuyun-
ca öyle anlıyorum. Müsaade ederseniz sorulara geçelim.
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SORU CEVAP

Prof. Dr. Şükrü YILDIZ: Haluk hocama sormak istiyorum. Borçlar Kanu-
nu tasarısı, kiracılık hakkının devrine imkân tanımış mıdır? İkinci sorum, ti-
cari işletmeye dâhil olan kiracılık hakkı söz konusuysa durum nasıl olacak?
Çünkü yürürlükteki kanunlarımız açısından 6570 sayılı kanun ile 6762 sayı-
lı Türk Ticaret Kanunu arasında böyle bir boşluk vardı, tartışma vardı. Aca-
ba bu tartışma tasarıda giderilmiş midir? Zira, yürürlükteki kanunun 11.
maddesi kiracılık hakkını ticari işletmeye dâhil unsurlardan saymakta ve
devredilebilmesine imkân tanımaktadır. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU: Ticaret Hukukçuları gibi düşünmem bel-
ki mümkün değil ama biz kira sözleşmesi düzenlemesi yaparken, bırakın ti-
cari işletmeyi falan idari firmalar, kuruluşlar açısından da bu yeni konut ve
çatılı iş yeri kiraları düzenlemesinin uygulanacağını söyledik. Yani bizim için
ticari işletme kapsamında kiracılık olup olmaması hiçbir şeyi değiştirmeme-
si gerekiyor. Benim kendi inancım odur. İkincisi, kiracılık ilişkisinin yani dev-
redilmesi konusu, eğer kiraya verenin böyle bir onayı varsa ki bu onay pe-
şin veya sonradan da alınabilir, hiçbir engel yok, sözleşme özgürlüğü elbet-
te ki var bu yine mümkün kılınır. Zaten biraz önce Nevzat arkadaşımın söy-
lediği gibi sözleşmenin devri diye bir kurumda açıkça düzenlendi burada.
Eskiden uygulamada, öğretide zaten vardı ama bir kanun maddesi yoktu
dayanak olarak bu da getirildi. Ben onun için ticari işletmenin bir mal varlık-
sal değeri olan kiracılığın başkasına devredilmesi konusunda bizim Borçlar
Kanunu tasarısının konut ve çatılı iş yeri kiraları düzenlemesinden farklı bir
sonuca varılamayacağına inancındayım.

Prof. Dr. Şükrü YILDIZ: Ticaret Kanunu tasarısında da yürürlükteki Ti-
caret Kanununda yer alan hüküm aynen benimsenmiş. Kiracılık hakkı, tica-
ri işletmeye dâhil mal varlığı unsurlarından sayılıyor. Ticari işletme devredil-
diği zaman devredilebiliyor, problem yok, sorun yok. Kiracılık hakkının da
devredileceği kabul ediliyor. Nasıl bir sonuç olacaktır?

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU: Çok net olacak. Biz alt yapıyız gerisi te-
ferruattır, bu kadar.
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Prof. Dr. Nevzat KOÇ: Ben bir açıklama yapmak istiyorum hocamın
açıklamasına ilaveten. Sözleşmenin devri var. Kira ilişkisinin devri de özel
olarak var tasarıda. Yani kira ilişkisinin bütünüyle devrine imkân veren özel
bir düzenleme de var. Hatta iş yeri kiralarında, kiracı ödeme gücüne sahip
başka bir kiracı bulduğu takdirde, kiraya verenin bu devre karşı koyamaya-
cağı, izin vermesi gerektiği de özel olarak düzenlenmektedir. O itibarla, ki-
racılık hakkı Ticaret Kanunu tasarısında bir değer olarak yer alsa bile hoca-
mın da ifade ettiği gibi, konut ve çatılı iş yeri kiraları ile ilgili düzenleme ora-
da da uygulanacak zorunlu olarak ve kira ilişkisinin devrine imkân verildiği
ölçüde o mümkün olacaktır.

Prof. Dr. Arslan KAYA: Kiracılık hakkıyla ilgili teamül göstermenize ge-
rek yok yani ticari işletmenin gayri maddi mal varlığı içerisinde bulunduğu-
nuz gibi asıl olan tabi Borçlar Kanundaki bir sözleşme ile ilgili düzenleme
ama orada sanırım meseleye şöyle bakmak lazım. Bir ticari işletme bildiği-
niz gibi bir anonim şirket düşünün veya müstakil bir ticari işletme düşünün
yeniden yapılanma kapsamında veya farklı sebeplerle devredilmesi ve ye-
niden yapılandırılması imkânı olabilir. Belki burada bu sözleşmenin devri
veya kira akdinin feshiyle ilgili noktada bunun bir sebep olarak kullanıp kul-
lanılamayacağı noktasında bir düşünce söylemek lazım. İkincisi ticari işlet-
me devredilse bile şöyle bir hüküm var. Ticari işletme yazılı bir sözleşmey-
le devrediliyor ama işletmeye dâhil mal varlığı unsurları içerisinde belli özel
şekle bağlı veya şarta bağlı unsurlar varsa örneğin gayrimenkul veya bir ki-
ra sözleşmesi, elbette ki bunlarla ilgili sisteme uyulması gerekir.

Ben şimdi başka bir soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. 339.
maddede geçici kiralarla ilgili hükmün istisna tutulduğunu söylediniz ve ge-
rekçe olarak da, yani tek bu gerekçe mi onun için soruyorum. Süre sona er-
diğinde sözleşme süresinin 1 yıl müddetle uzadığını ve bu gerekçeyle 2. bir
cümle konularak 339’a, bunlara buradaki hükümlerin uygulanmayacağını
söylediniz. Tek gerekçe bu mudur hocam? Yani böyle pire için yorgan yak-
mak gibi bir şey o tür kira sözleşmelerine bu sözünü ettiğiniz 339 ve deva-
mındaki hükümlerden biz hiç yararlanmayacağız mı bu haliyle veya sadece
süre sebebiyle böyle bir hüküm koyduysanız bana biraz abartılı gibi geldi.
Başka gerekçelerinde olması lazım.

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU: Maddede yazıyor niteliği itibariyle geçi-
ci kullanıma özgülenmiştir yazıyor. Yoksa konut kiralamış 5 ay hakikatten bu
kiraya verilebilecek bir yer niteliği itibariyle geçici değilse elbette ki konut ve
çatılı iş yeri düzenlemesi uygulanacak. Sadece o değil, sadece süre değil,
asıl önemli olan belki öbürü, niteliği gereği maddeyi okursanız görürsünüz.

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA: Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Özellik-
le yazlık kiralarında uygulama da dikkate alındı. Son dönemde yaygın ola-
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rak ticari hayatta kısa dönemli kiralamalar gündeme gelmeye başladı. Yani
yurtdışından gelip özellikle 3 ay, 2 ay toplantılara katılan kişiler özellikle bu-
na hizmet veren otel veya otel benzeri işletmeler devreye girdi. Bu iki ger-
çeği dikkate aldık. Özellikle yazlık gerçeğini. Hocamla ilgili bir şey daha ila-
ve etmek istiyorum. Hocam tevazu gösteriyor. Burcuoğlu hocam kendisi bu
kira düzenlemesini hazırlayan Alt Komisyon’un Başkanıydı. Bu düzenleme-
ler birçoğu onun tarafından, onun kaleminden gelmiştir.

Prof. Dr. Arslan KAYA: şimdi bu yazılı şekille ilgili 14. maddede sayın
hocam bahsetti. Bir defa bir sözleşmenin bir şekilde yazılı yapılması ve de-
ğiştirilmesi gündeme geldiğinde aynı yazılı usule uyulur. 14. maddenin de-
vamında sizler de söylediniz. Kanunda aksi ön görülmedikçe imzalı bir mek-
tup asılları borç altında gönderilenlerce imzalanmış telgraf tamam ama te-
yit edilmiş olmaları kaydıyla faks diye bir şey var burada. Teyitten kasıt ne?
ikincisi, böyle bir yazılı şekil yerine geçer anlamı yüklemek biraz fazla değil
mi çünkü diğerlerinin hepsinde imza koşulu arıyorsunuz. Benim bildiğim ka-
darıyla faksın teyidi çok güvenli bir şey değil. Yani makineyi ayarlayarak
eğer başka bir işlem aramıyorsanız, faksı çok rahatlıkla teyit eder hale ge-
tirme imkânı var diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum bu konu tartışıldı mı,
çünkü biz bunu 20. madde dolayısıyla da tartışıyoruz. Tahmin ediyorum bu
gündeme gelmiştir. Çünkü diğerlerinde telgraf ki daha güvenli bir şey aslın-
da, bu metni bile imzalatıyoruz ama faks bakımından gördüğüm kadarıyla
teyitte herhalde faks teyidi değil mi buradaki teyit?

Prof. Dr. Nevzat KOÇ: Orada teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks denil-
mesi, faksın sadece gönderilmesi yazılı şekil yerine geçmeyecek tabi. Alan
da ben bu faksı aldım diye cevap verecek ondan sonra yazılı şekil olacak
o. Yoksa gönderenin okey alması değildir sadece.

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA: Teyit iki şekilde anlaşılabilir ya da iki bakış
açısıyla anlam çıkabilir. Sonradan teyit anlamında, bizzat kendisi tarafından
gönderildiği teyidi. Özellikle bir PTT ile faks gönderdiğiniz vakit, faksın met-
ni ve metinle ilgili bir imzayı atarak gönderiyorsunuz. Böylelikle sizin imza-
nın metni aslı, orijinali PTT’de kalıyor. Örnek aynen böyle verildi komisyon-
da. Teyit iki anlamıyla teyittir. Sonradan teyit olabilir, baştan da teyit olabilir.
Yani bizzat onun tarafından gönderildiğinin ıslak imza ile belirli bir yerde
metni varsa bu teyit olabilir. Teyit, sonradan da olabilir. illa ki faksı ben gön-
derdim baan aittir demenize gerek yok. Mesela bizim yargı uygulamasında
bilirkişi raporlarında çok yararlandığımız bir husus vardır. Aynen şunu deriz;
bir metin bir faks metnine atıfta bulunuyorsa, artık o faks metninde kendi
metninin olduğunu kabul ederiz. Teyit etmek sonradan teyit almak anlamın-
da da bu karşımıza çıkmaktadır. Özellikle faksın ticari hayattaki yoğun fonk-
siyonu dikkate alınarak bu hüküm öngörülmüş ama sakıncalarını engelle-
mek amacıyla teyit kelimesi ilave edilmiştir. Teyit anlamı, önceden teyit, son-
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radan teyit anlamında da karşımıza çıkabilir. Yani izin ve onay şeklinde de
rıza olarak da karşımıza çıkabilir. Özellikle yaygın bir şekilde de postaneden
bir faks çektiğiniz vakit ıslak metinli imzalısını orada bırakmak zorundasınız.
O teyit edilmiş artık, ona ait oldu. Sonradan da teyit edebilirisiniz. Şöyle bir
örnek vereyim mesela. Faksı çektim arkadaşımın ofisinden gönderdim,
sonradan mektup yazdım. Şu faksımda gönderdiğim üzere diye. Bir örnek
daha vereyim. Ben komisyonda bunu da örnek olarak verdim. O düzenle-
menin o maddesi bana aittir, o ilavesi, onu da savunmak durumundayım.
Yaygın şekilde uygulamada faks sözleşmeleri. Fakstan gönderilen iradi
açıklamanın kabul sözleşmeleri Geçerli olduğuna ilişkin sözleşmeler yapıl-
maktadır. Eğer böyle bir genel bir sözleşme de yapılmışsa, bu da teyit an-
lamını taşıyacaktır. Bu yönüyle çok yoğun bir uygulaması olacaktır.

Serdar SEMENT: Yatırımcı faksı çekiyor. Diyor ki benim şu hissemi şu
hisseme virmanlayın. Aracı kurum da yazılı faks talimatını sözleşmede de
faksla talimat verilebilir hükmüne istinaden virmanlıyor. Bu müşteri bir sana-
yici, Manisa’da fabrikası var. İstanbul’da ofisi var, ofisi Harbiye’de, çektiği
faks Nişantaşı’ndaki bir aracı kuruma, faksın çekildiği yer Kavacık’da bir
benzin istasyonu ama Harbiye’deki faksın numarası çıkıyor üstünde, bunu
bütün fakslarda yapabiliyorsunuz, çok basit bir şey çünkü.

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA: Bununla ilgili bir endişemiz yok. Elbette ki
bu sorunlara vâkıfız. Sermaye Piyasası Kurulu ilk kurulduğu dönemde da-
nışmanlığını ben yaptım uzun yıllar boyunca. Bu tür sorunları, problemleri
bildiğimiz için ve uygulamadan doğan ihtiyaçlar dolayısıyla faksı ekonomik
anlamda da fonksiyon icra etsin diye koyduk. Kötü örneklerden hareketle de
ekonominin haberleşme ve iradelerin açıklanmasına ilişkin düzenlemesi
mutlaka yapmak zorundayız. Yani, bugün ticaret hayatında binlerce faks
geliyor. Elbette ki onun bir iki tanesi suiistimale veya istismara açık olacak-
tır ama suiistimal ve istismarları da bu teyit kavramıyla önceden ve sonra-
dan olacağını öngörüyoruz, genel teyitte olabilir biraz önce bahsettiğiniz
sözleşmedeki hükümlerle, yalnız düzenlemede yapmak istediğimiz bir şeyi
hatırlatmak istiyorum. İki türlü geçerlilik şekli var. Birincisi geçerlilik şartı ola-
rak şekil, ikincisi ispat şekli olarak şekil. Biz bu düzenleme ile artık bir irade
açıklaması için geçerlilik şekli olarak bir teyit edilmiş faksla bir irade açıkla-
ması yapılmışsa, onun da geçerli olduğunu kabul ettik. İspattan öteye gö-
türdük. Aynı zamanda da ispatı devreye girecek bu şekil.

Prof. Dr. Nevzat KOÇ: Bir cümle de ben eklemek istiyorum müsaade-
nizle, bir kere bu temel kanundur. Temel kanunda böyle ayrıntıya inen dü-
zenlemeleri yapmak uygun olamaz. Teyit edilmiş olma ne demektir? Teyit
edilmiş olmayı pek ala uygulama, teknolojik gelişmeleri dikkate alarak yapa-
bilir ama biz bunu kanuna yazarak teyit olması için faksın teyit edilmiş olma-
sı için şöyle olması gerekir diye bir şey koyarsak yanlış yaparız diye düşü-
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nüyorum. O itibarla burada irade beyanının, beyan sahibine yükletilebilme-
si esastır. Bunu yükletebiliyorsanız amaç hâsıl olur. Onun nasıl olacağı uy-
gulamada yaşanan problemlerle, uygulamada da şekillenebilir diye düşünü-
yorum.

Av. Hüseyin ASLAN: Benim sorum Gökhan beye olacak. Genel işlem
şartları ile ilgili 20. maddenin 4. fıkrasına göre, genel işlem koşullarıyla ilgi-
li hükümler sundukları hizmetleri, kanun veya yetkili makamlar tarafından
verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları metinler için
denilmiş. Buradaki asıl kasıt sanırım bankalar.

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA: Hayır, sigorta şirketleri dâhil.
Av. Hüseyin ASLAN: Poliçeler bakımından da geçerli olacak sanırım

burası hatta hazinenin hazırladığı genel şartlar için de geçerli olacak peki
burada daha sonrasında 22. maddenin sonunda yazılmamış sayılan koşul-
lar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri sü-
remez diyor. Sigorta şirketleri bu durumda biraz zorda kalmayacaklar mı?

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet KIRMAN: Şöyle yapacaksınız kame-
ra altında sigorta poliçesi şartlarını imza ederek tek tek anlattığınızı arşivle-
yip saklayacaksınız.

Prof. Dr. Nevzat KOÇ: Şimdi ben burada Sayın Başkana katılmıyorum.
Tabii öyle kamerayla görüntüleme falan işin espri yönünü yapıyor. Kamera-
ya falan gerek yok yani. Bu ispatla ilgili bir problemdir. Bunu nasıl ispat eder
eder bugün gel der yarın gel sözleşmeyi imzalayalım der, 2 saat sonra gel
der neyse saatini yazar. O ispat problemi ile ilgili bir konudur. Yoksa kame-
rayla tespit edilmesi diye yasal bir zorunluluk söz konusu değil. Hocamın
onu herhalde espri yoluyla söyledi ama bunun ciddiye alınıp, mutlaka ispat
böyle olacaktır şeklinde anlaşılmamasını anlatmak amacıyla bu açıklamayı
yapmam gerekti.

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA: Burada hizmetleri kanun ve yetkili makam-
ların izni ile yürütmekten kişi ve kuruluşlar bankalar ve sigortalar bunun içi-
ne hayli hayli buna dâhil ama bu konuda bir ayırım yapmak istiyorum. Stan-
dart sözleşmelerin dışında biz katılmalı sözleşmeler dediğimiz, kamunun ta-
raf olduğu ve hazırladığı sözleşmeler vardır. Benim görüşüme göre, bunlar
bu kanunu uygulama kapsamı dışında kalabilir. Özelleştirilmeyle ilgili bir
ayırım daha yapmak istiyorum. Katılmalı sözleşmeler eğer bir kanun hük-
müne dayanılarak çıkarılmış bir mevzuat tarafından o hükmü içeriği tümüy-
le kıstas olarak belirlenmişse, bu yapı itibariyle artık bir pozitif düzenleme
olduğu için, o pozitif düzenlemedeki hususlar artık genel işlem şartı sayıl-
maz. Çünkü orada artık irade yoktur. Zaten çıkartan kurum getirdiği düzen-
leme itibariyle o sözleşmenin hükümlerini zaten düzenlemiştir içeriği itibariy-
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le, burada bir farklığı ortaya koymak lazım. Katılmalı sözleşmeler anlamın-
da taraflardan birinin kamu olduğu ve kamunun bunu pozitif düzenleme iti-
bariyle bir yöneltmelikte veya bir kanunda hükümlerin düzenlediği ihtimali
de genel işlem şartlarında uygulanmayacağını düşünüyorum.

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet KIRMAN: Sayın hocam yalnız elek-
trik idaresini özelleştirdiği zaman özelleştirilen idare istediği gibi sözleşme
yapıyor. Artık kamuyla ilgisi yok işin. Ben vatandaş olarak, elektrik idaresiy-
le daha sonra açacağım davayı genel işlem şartları, bu geçersiz kardeşim,
elektrik parası ödemiyorum ancak şöyle öderim deme imkânına kavuşurum.
Biraz önce ticari hayatta oluşabilecek sonuçlarla bahsettiğim örnekler ara-
sında bu da vardı.

Prof. Dr. Nevzat KOÇ: Sayın Antalya’ya bir cevap vermem gerekiyor
burada. Bakın 20. maddenin son fıkrasında, kanunda aksi öngörülmedikçe
diye bir ifade yok. O açıdan da kim yaparsa yapsın genel işlem koşulları hü-
kümlerine tabidir.

Av. Uğur ESEN: Haluk hocamın söylediği gibi adliyenin yaramaz çocuk-
larından İş Bankası vekiliyim. Benim sorum Nevzat hocama olacak. Kefa-
letten rücuya ilişkin bir düzenleme var mıdır? Varsa nasıl?

Prof. Dr. Nevzat KOÇ: Kefaletten dönme diye bir hüküm vardır. Ancak,
gelecekte doğacak bir borca kefalet için, o şarta bağlı bir borçtur. Şart ger-
çekleşmeden önce, kefil borçlunun mali durumunun evvelce tahmin ettiğin-
den epey bozuk olduğunu öğrenirse sonradan, borç doğmadığı sürece her
zaman kefalet sözleşmesinden dönebilir diye özel bir düzenlememiz vardır.
Önemli olan borç doğmamış olacak.

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet KIRMAN: Değerli katılımcılar katkı-
larınız için sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın hocalarımıza zaten
teşekkür ettik. Bizlerle tecrübelerini ve yazım sırasındaki yaşananları da
paylaştılar. Daha borçlar hukukun bu yeni düzenlemesini galiba uygulama-
da da epey tartışacağız. Teşekkür ediyoruz.
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BAŞKAN: PROF. DR. KEREM ALKİN

Çok kıymetli hukukçuların arasında bir iktisatçının ne işi var esasen ama
hukukla iktisat birbiriyle çok iç içe birde tabi İstanbul Hukuk’ta neredeyse 5
yıla yakın bir süre ders vermiş olmanın da mutluluğu var. Tabi tek çift uygu-
laması olduğu için Ali hocayla, Erdoğan hoca arasında bir içeride, bir dışa-
rıda ders veriyordum. Dolayısıyla iki amfide de çok zevkli dersler yaptığımı-
zı ifade etmek lazım. İktisatçılar çok tehlikeli adamlardır. Bizde genellikle
meslekteki gelişim süreci, önce mütevazı bir şekilde ekonomi yazıları yaz-
makla başlıyor. Sonra ikinci tehlikeli aşama başlıyor hukuk yorumları, üçün-
cü tehlikeli aşama futbol yorumları henüz o aşamaya gelmedik. Sadece
ekonomi yazıyorum ama hukuk da doğaldır ki ilgi alanımız.

Esasen değerli Dekanım Nevzat Koç vasıtasıyla bu süreci yakından ta-
kip ediyoruz. Kendisi zaman zaman bizi bilgilendiriyor Ticaret Kanunu ve
Borçlar Kanunu ile ilgili süreçte aslında dün sayın başbakanın açıklamış ol-
duğu yeni teşvik sistemi özüne baktığınızda şu andaki küresel kriz sürecin-
de merhem olabilecek bir düzenleme değil. Ancak söylediğim yanlış anla-
şılmasın onun çok ötesinde bir paket. Yani aslına 2023’e doğru Türkiye
cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağı zaman, o süre zarfından bundan sonra
Türkiye ekonomisinin ortalama %6’lık bir büyüme gerçekleştirmesi için na-
sıl bir yol haritası olması gerektiğini aslında izah eden bir paket. Yani üze-
rinde çok çalışıldığını anlıyoruz. Üzüntümüz biraz gecikmiş olması. Bu pa-
ket aslında 2008 başında açıklanması gereken bir paketti. Nitekim Ticaret
Kanunu ile Borçlar Kanunu işi amatör takip eden bir akademisyen olarak bi-
zim açımızdan da biran önce yasalaşmasını ümit ettiğimiz iki düzenleme ol-
du fakat mecliste heyecanla sürecin başlamasını bir anlamda bekliyoruz.
Bu çerçevede tabii bu iki yasal düzenleme Avrupa Birliği’ne uyum süreci dâ-
hil olmak üzere, Türkiye ekonomisindeki aktörlere ne getiriyor? Anadolu’ya
gittiğiniz zaman insanlar başka tür bir heyecan içinde bu iki tür yasal düzen-
leme ile ilgili olarak. Türkiye’de kurumsallaşmış şirketler ise bir başak açı-
dan heyecanla bu yasal sürecin bir an önce mecliste kabul edilmesini bek-
liyorlar. Dolayısıyla etkileri bu anlamda ne olacak önce çok kıymetli hocam
Prof. Dr. Atilla Altop’la başlayalım. Daha sonra Prof. Dr. Arslan Kaya ve
Prof. Dr. Tufan Öğüz’le devam edeceğiz. Buyurun hocam.
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PROF. DR. ATİLLA ALTOP
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

Teşekkürler Sayın Başkan. Bu ikinci oturumun konusu bildiğiniz üzere
“Borçlar Kanunu Taslağının Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkileri”. Ancak
biz hukukçuların böyle bir değerlendirme yapmasındaki zorlukları takdir
edersiniz. Bu nedenle bizler, doğal olarak Borçlar Kanunu Taslağı ile getiri-
len değişiklikleri öncelikle hukuki açıdan kısaca ele alıp, ondan sonra bu de-
ğişikliklerin ekonomiye muhtemel yansımalarına değinmeye çalışacağız.

Ben, Galatasaray Üniversitesi’nde bir doktora yeterlilik sınavında jüri
üyesi olarak görevli olduğumdan, ne yazık ki birinci oturuma katılamadım.
Ancak kahve molası sırasında, meslekdaşlarımdan ilk oturumda nelerden
söz edildiğine dair kısa açıklamalar aldım. Önce onlarla ilgili çok kısa bir iki
noktaya değinmek istiyorum. Anladığım kadarıyla en hararetli tartışma ko-
nularından bir tanesi genel işlem koşullarına ilişkin düzenleme olmuş. Ben
de öncelikle, Borçlar Kanunu’nda genel işlem koşullarına ilişkin böyle bir dü-
zenlemeye neden yer verildiğini, sonuçlarını ve ekonomimize etkilerinin ne
olabileceğini kısaca değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok
önemli bir düzenleme ve ekonomimize de kaçınılmaz olarak bir takım etki-
leri olacak. Daha önce de mutlaka değinilmiştir, Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun’a 2003 yılı Mart ayında yapılan bir değişiklik ile eklenen “Söz-
leşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı altıncı madde ve bu maddeye dayanı-
larak çıkarılan “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönet-
melik” ile bu konu bizim hukuk sistemimize girdi. Hatta Yönetmelik’in ekin-
de, -Avrupa Konseyi’nin “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Koşullar Hak-
kında 5 Nisan 1993 Tarihli Direktifi(Yönergesi)”nin ekinde yer alan listeden
esinlenerek hazırlanan- yol gösterici mahiyette ve sınırlayıcı olmamak üze-
re haksız olarak kabul edilebilecek şartlar listesine yer verildi. Peki o zaman
Borçlar Kanunu Taslağında neden aynı konuda bir düzenleme yapma ihti-
yacı duyduk? Çok açık bir sebebi var tabii. Malum Tüketicinin Korunması
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Hakkında Kanunun uygulama alanı sınırlı ve bu kanun hükümlerinin bir söz-
leşmeye uygulanabilmesi için, mutlaka sözleşmenin en azından bir tarafın
tüketici sıfatını taşıması lazım. Kanun’un 3/e maddesinde tüketici, bir mal
veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya
yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmış olup, örneğin tacirler
arasındaki ticari nitelikteki işlemlere bu kanun hükümlerinin uygulanması
mümkün değildir. Tüketici tanımına girmeyen iki kişi arasındaki işlemler ba-
kımından, onlar nasıl olsa belli bilince ulaşmışlardır, kendi işlerini kendi ara-
larında çözerler, onların korunmaya da ihtiyaçları yoktur, onlar eskiden ol-
duğu gibi Borçlar Kanunumuzdaki genel ilkeler çerçevesinde -tırnak içeri-
sinde ve altını özellikle çizerek söylüyorum- “serbest iradeleriyle” sözleşme-
nin içeriğini belirlesinler, biz karışmayalım denebilir. Ancak uygulamada bu
kişiler bakımından bile çoğu zaman gerçek anlamda serbest iradeden söz
edilemeyeceğini -acı tecrübeler sonucunda- çok iyi bildiğimizden, komis-
yonda bunu uygun görmedik ve -benzer hukuk sistemlerinin çoğunda oldu-
ğu gibi- hiçbir ayırım yapılmaksızın tüm kişiler arasındaki bu tür ilişkilerde
uygulanacak özel bir düzenlemeye Borçlar Kanunu Taslağı’nda yer verilme-
sinin uygun olacağına karar verdik. Bu şekilde bir düzenlemenin uygulama
alanı son derece geniş olacak ve örneğin -çok çarpıcı olduğu için söylüyo-
rum- iki tacir arasındaki işlemlere de bu hükümler uygulanacak. Çünkü ta-
cirler arasında kurulan işlemler bakımından da, “onlar gerçek anlamda eşit
iradelerle sözleşmeyi kuruyorlar, taraflardan biri daha güçlü konumda değil
ve bu nedenle de hiç kimsenin korunmaya ihtiyacı yoktur” diyemiyoruz ve
uygulamada da bunun böyle olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle Borçlar
Kanunu Taslağı’nda böyle bir düzenlemeye yer verilmesinin çok yerinde ol-
duğu ve önemli bir boşluğu dolduracağı kanısındayım. Ancak onun dışında,
komisyonda yer almış ve özellikle bu genel işlem şartları ile ilgili düzenle-
meyi hararetle desteklemiş bir kişi olarak, ben bile bugün hükümleri okudu-
ğum zaman, şurası şöyle olsaydı daha iyi olurmuş diyorum. O ayrı bir konu,
ama prensip olarak bu düzenlemenin son derece gerekli ve iyi olduğuna
inanıyorum. Bu düzenlemenin hiç şüphesiz ekonomimize yansımaları ola-
cak. Zira daha önce böyle bir düzenleme olmadığından, sosyal konumu,
ekonomik durumu, bilgi ve tecrübe düzeyi nedeni ile veya başka bir neden-
le daha iyi ve daha üstün durumda olan kişiler, kendi menfaatlerine olan hü-
kümlere yer verdikleri sözleşme metinlerini, önceden gayet kapsamlı bir şe-
kilde hazırlayıp veya uzmanlara hazırlatıp, kendi çıkarlarını çok daha rahat
koruyabiliyorlardı. Şimdi getirilen düzenlemede yer alan emredici hükümler-
de yer alan sınırlamalara uyulması zorunlu olduğundan, sanki hala geçerli
olacakmış gibi konulan hükümler, sonra mahkemeler tarafından geçersiz kı-
lındığı zaman, bunun bir takım beklenmedik etkileri oluşacak hiç şüphesiz.
Ama bunlara da bir şekilde alışmak ve baştan bu tür hükümlere yer verme-
meyi öğrenmek durumundayız. Ve unutmamalıyız ki, son tahlilde bu düzen-
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leme iyi uygulandığında ekonomimize olumlu yönde katkı sağlayacak ve
bizleri uygulamada arzu edilmeyen acı tecrübeleri yaşamaktan kurtaracak-
tır. Ancak özellikle uygulamayı takip eden hukukçuların çok iyi bildikleri üze-
re, sadece yasal düzenlemelerde bir takım değişiklikler yapmak, tek başına
istenilen sonuca ulaşmak için kesinlikle yeterli olmuyor. Yapılan değişiklikle-
rin bir şekilde tüm toplum tarafından benimsetilmesini sağlamak gerekiyor,
bunun için de ilk aşamada bu yeni düzenlemelerin tüm toplum kesimlerine
çok iyi bir şekilde duyurulması ve herkesin bu yeni düzenleme çerçevesin-
de haklarının bilincinde olarak hareket etmesinin ve gerektiğinde haklarını
korumak için yasal yollara müracaat etmekten kaçınmamasının gerekli ol-
duğu çok iyi anlatılması çok önemlidir. Zira ancak bu takdirde toplum bu ye-
ni düzenlemeleri benimseyecek ve aksi yönde hareket edenlere karşı hak-
kını arayabilecektir. Aksi takdirde arzu edilen suçlara ulaşmak mümkün ola-
mayacaktır. Şöyle ki; Borçlar Kanunu Taslağı’nın yasalaşmasından sonra
da yine sözleşmeler kurulurken, bizim tip sözleşme veya genel işlem koşul-
ları dediğimiz önceden hazırlanmış metinler yine kullanılacak. Tüm dünya-
da zaten bu yönde yaygın bir uygulama mevcut. Düzenlenecek tip sözleş-
melerde yer alan genel işlem koşulları, özellikle ilk başlarda büyük ölçüde
yeni düzenlemenin ruhuna, oradaki emredici hükümlere uygun olmayacak-
tır. Zira eski alışkanlıklardan, çoğunlukla hazırlayanı daha fazla koruyucu
hükümlere yer vermekten vazgeçmek, bir anda ve kolayca mümkün olama-
yacaktır. Bu noktada bir değişiklik olabilmesi ancak, toplumun tüm kesimle-
rinin yeni düzenlemenin varlığından haberdar olması ve bu düzenlemeye
aykırı bir hükmün altına imza attığı sözleşmede yer aldığını gördüğünde,
buna karşı gerekli yasal yollara başvurmaktan kaçınmaması ve sonuçta da
başarıya ulaşması durumunda mümkün olabilecektir. Zira ancak o zaman-
dır ki, eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam edenler, bir süre sonra “bizim
koyduğumuz hükümler sonuçta mahkemeler tarafından hep geçersiz sayı-
lıyor ve biz bu davranışımızdan bir yarar elde edemediğimiz gibi, aksine sü-
rekli zarar görüyoruz” diyerek, alışkanlıklarından kurtulacaklar ve yeni dü-
zenlemeye aykırı hükümler kullanmaktan vazgeçecekler. Ancak uygulama-
da çoğu kez gördüğümüz üzere, insanlar bu tür durumlarda bir takım hak-
larının olduğunu bilmezler ya da bilmelerine rağmen çeşitli nedenlerle yasal
yollara başvurmaktan kaçınırlarsa, güçlü konumdaki kişiler yasal düzenle-
melere aykırı hükümleri kullanmaya ve bundan yarar elde etmeye devam
edeceklerdir. Bu takdirde de yapılan yeni düzenleme amacına ulaşamamış
olacaktır. Hatırlarsanız Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe
girdikten sonra, tüketicilerin aydınlatılması amacıyla sayısız toplantılar ya-
pıldı, dernekler kuruldu, yazılı ve görsel basında devletin ve kurulan dernek-
lerin desteğiyle aydınlatıcı tanıtımlar, açıklamalar ve uyarılar yapıldı. Kanun
çıkalı 14 sene oldu ve ancak yavaş yavaş belirli bir noktaya gelindi. Borçlar
Kanunu Taslağı’nda yer alan genel işlem koşulları düzenlemesi bakımından
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da aynı zorlu ve uzun yoldan geçileceği kuşkusuz ve bu aşamada hepimi-
ze büyük görevler düştüğü de çok açık. Yoksa biz kanunu istediğimiz içerik-
te çıkardık, tamam her şey bitti, her şey güllük gülistanlık oldu diyemeyiz.
Bunu çok iyi bilmemiz ve yeni düzenlemenin toplum tarafından benimsen-
mesi, diğer bir ifadeyle toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için yapılacak
çok şeyin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aksi takdirde bu yeni düzen-
leme, kağıt üzerinde kalacak, hayata geçirilemeyecek ve kendisinden bek-
lenen olumlu sonuçlar elde edilemeyecektir.

Borçlar Kanunu Taslağı’nda ekonomik alanda çok etkisi olabilecek bir di-
ğer düzenleme de, kefalet ile ilgili yeni düzenlemedir. Kefalete ilişkin yeni
düzenlemede de çok önemli değişikliklere yer verildi ve bunların doğrudan
ticaret hayatına etkisi var. Zira ticaret hayatındaki işlemlerin çoğunda ala-
caklı olan kişilerin, haklarını güvence altına alabilmek için, karşı taraftaki
borçlulardan talep ettikleri teminatların başında, -ayni bir teminat olan ipo-
teğin yanında- kişisel bir teminat oluşturan kefalet yer almaktadır ve kefalet
sözleşmelerine ilişkin uygulamalardan kaynaklanan çok sayıda şikâyetlerle
karşılaşılmaktadır. Şikayetlerin başında, uygulamada kefalet sözleşmeleri
imzalanırken, kefiline sorumlu olacağı azami miktarın boş bırakılması ve
alacaklılar tarafından takibe geçildiği tarihte doldurulması gelmektedir. Mev-
cut kanun hükümlerine de açıkça aykırı bu uygulama sonucunda, kefil, ke-
falet sözleşmesini imzalarken ne miktarda bir azami sorumluluk üstlendiği-
ni bilememektedir. Bu ise kesinlikle kabul edilemez. Kaldı ki bugün yürürlük-
te olan düzenlemede de, BK.m.484 uyarınca, kefilin sorumlu olacağı azami
miktarın kefalet sözleşmesinde belirtilmesi zorunlu bir şekil şartı olarak ön-
görülmüştür. Zira kefil, bir kefalet sözleşmesinin altına imzayı atarken, yani
bir başkasının borcuna kefil olurken, ne miktarda bir risk aldığını bilmek zo-
rundadır ve bu miktar sözleşmenin kuruluşunda belli değilse, o kefalet söz-
leşmesi geçersizdir. Ancak yukarıda belirttiğim yaygın uygulamada, kefil,
kefalet sözleşmesini imzalarken ne miktarda bir risk altına girdiğini bilme-
mektedir ve takip aşamasında alacaklının insafına terk edilmiş olmaktadır.
Burada, üstlendiği azami riski bilmeden kefalet sözleşmesini imzalayan ke-
filin de kusurlu olduğu söylenebilirse de, kefilin buna karşı çıkması -bu mik-
tara mutlaka ihtiyacı olan borçlunun alacaklı karşısındaki zayıf durumu dik-
kate alındığında- pek de mümkün görünmemektedir. Ancak bu uygulama,
kefiller bakımından acı sürprizler ve önceden tahnim edilemeyen yükler ya-
ratmakta ve işin sonu intiharlara ve aile trajedilerine varmaktadır. Komisyon
çalışmaları sırasında, bu arzu edilmeyen uygulamanın önüne geçilebilmesi
için iki farklı öneri gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi, Taslak’ta yer verilen
düzenlemede olduğu gibi, kefalet borcu altına giren kefilin, sorumlu olacağı
azami miktarı kendi el yazısıyla yazması idi. İkinci öneri ise, kefalet sözleş-
mesinin noterde düzenleme şeklinde kurulması idi. Bu ikinci öneri aslında
daha kesin bir güvence öngörmekte idiyse de, getireceği mali yük ve her
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sözleşmede notere gitme zorunluluğu nedeniyle, fiilen uygulanma olasılığı
olmadığından, ikinci öneri kabul edildi. Böylece Komisyon, kefilin sorumlu
olacağı azami miktarı kendi el yazısıyla yazmasını öngörerek, alacaklının
bu miktarı sonradan kendi iradesine göre belirlemesine kesin olarak engel
olmak istemiştir. Aynı düzenlemede ayrıca kefalet tarihinin ve müteselsil ke-
falet ibaresinin de alacaklının el yazısı ile yazılması zorunlu kılınarak, ala-
caklının bu noktalarda da sonradan kefilin aleyhine değişiklikler yapmasına
engel olunmak istenmiştir. Bu düzenlemenin çok yerinde olduğu ve önemli
bir soruna çözüm getirebileceği kanısındayım.

Komisyonda kefalet sözleşmesi çerçevesinde gündeme gelen bir diğer
husus ise, evli çiftlerden birinin tek başına vereceği bir karar ile kefil olup,
daha sonra risk gerçekleştiğinde ortaya çıkan ödeme yükümlülüğü sonu-
cunda ailenin ekonomik dengesinin ve sonucunda aile içindeki mutluluğun
bozulmasına ve belki de evliliğin sona ermesine neden olmasının nasıl en-
gellenebileceği idi. Bu noktada, bir taraftan kefil olmak isteyen evli kişinin,
evlilik fiilen devam ettiği sürece eşinden kefalet sözleşmesinden önce veya
aynı anda yazılı izin alması zorunluluğu getirilirken, diğer taraftan ticaret ha-
yatındaki uygulamalar dikkate alınarak, kefaletin, ticaret siciline kayıtlı bir iş-
letmenin sahibi; bir kolektif ortaklığın ortağı, bir komandit ortaklığın sınırsız
sorumlu ortağı; bir anonim ortaklığın yöneticisi veya müdürü, bir sermayesi
paylara bölünmüş komandit ortaklığın müdürü veya bir limited ortaklığın yö-
netici ortağı tarafından işletmeyle ilgili olarak verilmesi durumunda, eşin rı-
zasının aranmayacağı öngörülmüş idi. Ancak daha sonraki aşamalarda, ai-
lenin mutluluğu ve birliği ön plana alınarak, ikinci bölümdeki muafiyet kaldı-
rılmış ve kefil olmak isteyen evli kişinin, evlilik fiilen devam ettiği sürece, her
durumda eşinden izin alması zorunluluğu istisnasız olarak öngörülmüştür.
Eşin izin vermemesi durumunda da aile birliğinin sarsılacağı ileri sürülerek,
bu düzenlemeye eleştiriler yöneltilmişse de, benzer hukuk sistemlerinde
mevcut bu düzenlemenin desteklenmesi gerektiği kanısındayım.

Kefalet sözleşmesiyle -belki de daha doğru bir ifadeyle şahsi teminat(ki-
şisel güvence) sağlamaya yönelik sözleşmelerle- ilgili olarak, bana göre çok
önemli ve gerekli bir düzenleme daha yapıldı. Taslağın kefalet sözleşmesi-
ne ilişkin bölümünün son maddesinde yer alan bir hüküm ile, kefaletin şek-
line, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümlerin, gerçek kişiler-
ce kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer
sözleşmelere de uygulanacağı açıkça düzenlenmiştir. Kefalet sözleşmeleri-
ne ilişkin hukuki uygulama ile fazla ilgisi olmayan kişiler, haklı olarak bu hü-
küm de nereden çıktı diyebilirler. Zira böyle bir düzenlemeye olan kaçınıl-
maz ihtiyaç, kefalet sözleşmelerine ilişkin hukuki uygulamadan kaynaklan-
maktadır. Şöyle ki; son zamanlarda -kefaletin şekline ilişkin emredici hü-
kümleri dolanabilmek amacıyla- alacaklıların “ben kefil istemem, garantör
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isterim” şeklinde talepleri sıkça gündeme gelmeye başlamıştır. Zira garanti
sözleşmeleri yasada düzenlenmemiş olduğundan, uyulması gereken ve ke-
filin haklarını belli ölçüde de olsa korumaya çalışan emredici hükümlerden
kesinlikle söz edilemez ve güçlü durumdaki alacaklılar, garanti sözleşmele-
rini, tamamen kendi menfaatlerini koruyacak şekilde diledikleri içerikte dü-
zenleyebilmektedirler. Bu durumda ikisi de kişisel güvence veren konumun-
daki kefil ile garantör arasında önemli farklılık yaratılmış olmaktadır ve bu-
nun kabul edilmesi mümkün değildir. Kanun koyucunun amacı, sözleşme-
nin güçsüz tarafındaki kişisel güvence verenin -hukuki adı ne olursa olsun-
haklarını belli bir ölçüde olsa da koruyabilmektir. İşte o amaçla, hangi ad al-
tında düzenlenirse düzenlensin kişisel güvence verilmesine yönelik tüm
sözleşmelere, kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin
hükümlerin uygulanacağına ilişkin hükme yer verilmiş ve böylece kişisel gü-
vence verenler arasındaki ayırıma da son verilmek istenmiştir. Bu düzenle-
menin ticaret hayatımıza bir takım yansımalarının olması kaçınılmazdır.
Çünkü kefaletin yanı sıra, teminat mektuplarını da kişisel güvence verilme-
sine yönelik işlemler olarak hesaba kattığımızda, ticaret hayatında çok kap-
samlı bir uygulama alanından söz ettiğimiz anlaşılacaktır. Yeni düzenleme-
nin öngördüğü emredici hükümler, serbest hareket etmeye alışmış alacak-
lılar bakımından bir miktar sıkıntı yaratacaksa da, bu yeni düzenlemenin pi-
yasası olumlu yönde etkileyeceğine ve daha sağlıklı ve adil bir kişisel gü-
vence sisteminin kurulmasını sağlayacağına inanıyorum. Sözlerime burada
son verirken, beni sabırla ve ilgiyle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyo-
rum ve tartışma bölümünde gerek burada değindiğim konular gerekse diğer
değişiklikler hakkında sorular gelirse cevaplamaya çalışacağımı belirtmek
istiyorum.
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PROF. DR. ARSLAN KAYA
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

Sayın Başkan teşekkür ederim.
Değerli Hazirunu da saygı ile selamlıyorum.
İşlemlerin düzgün ve doğru düzenlenmiş mevzuata uygun yürütülmesi-

nin ve hukukunda işlevsel olması durumunda bundan ekonominin olumlu
etkileneceği kuşkusuzdur.

Mevcut BTK şüphesiz yeni hükümleriyle uygulamada çıkan sorunları iş-
levsel ve amaca uygun düzenleme, mevcut müktesebatı aktarma amacı ile
ortaya çıkmıştır.

Acaba BTK tasarısı el attığı sorunlu alanlarla ilgili isabetli düzenlemeler
yapmış mıdır? Konuşmacılar içinde bir tek ben ticaret hukukçusu olduğum
için ve Ticaret Kanunu Tasarısı da aynen BTK gibi meclis gündeminde bu-
lunması sebebiyle, sanırım faydalı olması amacı ile TTK T ile bağlantılı ola-
rak sanırım bazı saptamalar da ve eleştirilerde bulunabiliriz. Eleştirilerim
şüphesiz BK’nın TK ile bağlantı içinde bulunduğu bazı noktalarla ilgili ola-
caktır.

BK ve TK ilişkisi şüphesiz herkesin malumudur. TK’nın TK asarısının 1
maddesinde de açıkça belirtildiği üzere TTK Türk Medeni Kanunu’nun ay-
rılmaz bir parçasıdır. BTK Tasarısının 646 ncı maddesine göre de BTK,
MK’nın 5 nci kitabıdır. Bu nasıl olmaktadır. Bilmiyorum Borçlar Hukukçuları
buna ne diyor. Bir hüküm Kitap olduğu takdirde şüphesiz numaraların tesel-
sül etmesi gerekir. Buradaki ise özgün ! bir yaklaşımdır.

Bu arada sayın Burcuoğlu Hocam, kendilerinin (Medeni Kanun ve Borç-
lar Kanunu’nu kastediyor İKV) asıl, TK’nın cüz olduğunu belirtti. Ancak, her-
kesin malumudur ki, bazen cüz ve istisnalar daha önemlidir ve aslın yerine
de geçer. Ticaret Kanunu ve hukukunun önemi hazirunun malumudur; öne-
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meni ve ağırlığını borçlar hukukçuları zaten bilir ve kıskanır. Hocama takıl-
mak için söylüyorum tabii.

Konuya dönecek olursak, ideal bir Kanun yapma tekniği dikkate alındı-
ğında BKT ve TTK T nın, bağlantılı oldukları noktalarda biri diğerini gözete-
rek düzenleme yaptığını söylemek güçtür. Buna ilişkin bazı örnekleri arz et-
mek isterim.

Buna bir örnek haksız rekabete ilişkin BKT m. 57 hükmüdür:
• Yürürlükteki Borçlar Kanunu da olduğu gibi, Borçlar Kanunu Tasarı-

sı’nda da, haksız rekabette ikili düzenlemeye ilişkin yanlışlığa devam
edildiğini görmekteyiz. Maddede ufak bir değişiklik yapılmış, “yanlış
ilanlar” ibaresi yerine “gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu
tür ilanların yapılması” ibaresi eklenmiştir. Nitekim gerekçede de sa-
dece bu husus yani, “yanlış ilanlar” ibaresi “gerçek olmayan haberle-
rin yayılması veya bu tür ilanların yapılması” şekline dönüştürülerek
hükmün kapsamının genişletildiği ifade edilmiştir

• Türk hukukunda haksız rekabetin hem BK hem TK’da düzenlenmesi
eleştirilip BK m. 48/57’nin kaldırılması görüşü ileri sürüldüğü gibi, bu-
nun kalması durumunda uygulama alanı konusunda da farklı görüş-
ler şüphesiz mevcuttur. Nitekim, yürülükteki TK’nun hazırlık sürecin-
de de BK m. 48’in çıkarılması kararlaştırılmış, ancak Tasarıyı gözden
geçiren Komisyon TK’daki haksız rekabet hükümlerinin ticari alan dı-
şındaki ekonomik hayatta uygulanamayacağı gerekçesi ile BK. 48 i
muhafaza etmiş, TatK m. 4 ile BK’ya ikinci fıkra yani “Ticari işlere ait
olan haksız rekabet hakkında TK hükümleri saklıdır “ ibaresini ekle-
miştir.

• Ben bir çok ticaret hukukçusu gibi aşağıdaki gerekçelerle BK. m.
48/BTK m.57/II hükmünün Tasarıdan çıkartılması gerektiğini düşünü-
yorum:

• (1) Bir defa genel kanının aksine TK’nın haksız rekabete ilişkin hü-
kümleri haksız rekabet bakımından genel hüküm niteliğindedir. BK m.
48/BTK m. 57/II uyarınca, ticari nitelikteki haksız rekabet eylemlerine
TK, buna karşılık öğretide verilen örnekte olduğu gibi, örneğin, bir
doktorun diğer meslektaşını kötülemesi durumunda (ticari olmayan
haksız rekabet) BK uygulanacağı düşünülebilirse de, TK. 57 ya da
TKT Tasarısı m. 54 hükümleri, hükümlerin genel ve kapsayıcı niteliği
göz önüne alındığında bu hükümlerin ticari olsun olmasın her türlü
haksız rekabete ilişkin genel hüküm olduğu açıkça görülür. Nitekim
TK m. 56’da dava açacaklara ilişkin hükme bakıldığında zarar gören
herkesin, esnafın dava açabileceğinin düzenlendiği görülmektedir.
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• (2) Diğer yandan belirtelim ki TK’da düzenlenen hükümlerin sadece
tacirlere uygulandığı da doğru değildir. Örneğin bir bonoyu, bir me-
mur, bir doktor ya da öğretim üyesi de düzenlese TK hükümleri uygu-
lanır. Kıymetli evrak hükümlerinin uygulanması için bunların tacir ol-
ması aranmaz. Dolayısıyla haksız rekabet hükümleri de bu türdendir.

• (3) TK ve özellikle TKT Tasarısı hükümleri incelendiğinde bu hüküm-
lerin sadece tacir veya iticari işletmelere ilişkin olmadığı da görülür.
Amaç, ekonomik ve haklı serbest rekabet düzenidir. Bunun tacir ol-
sun olmasın, KT/TKT da düzenlenen ayrıntılı hükümlerle korunabile-
ceği açıktır. Esasen BK m. 48 hükmü TK’nın yürülüğe girmesi ile zım-
nen kaldırılmıştır. Zamanı gelmiş iken BKT Tasarısı’ndan da kaldırıl-
malıdır.

• Zaten BKT Tasarısı madde gerekçesinin metni 56, oysa Tasarı’nın
son halinde madde numarası 57’dir. Önerimiz uyarınca 57 nci mad-
de kaldırılacak olursa böylece madde numarası da gerekçeye uygun
hale gelir; böylece Hoca’nın İyimaya ilavesi dediği bu madde teselsül
bozukluğu da giderilmiş olur. Bugün BK. 48 hükmüne giren kişi daha
az korumasız kalmaz.

• Netice itibariyle tümüyle kaldırılması gereken bir maddenin, kapsamı-
nın genişletilmesi - ki yapılan ilacede bir genişleme değildir- kanımız-
ca hatalı bir tutumdur.

2) Bu konuda üzerinde duracağım ikinci örnek ise Ticari Mümes-
sil’liği ilişkin hükümlerdir (BTK T 547 vd).

• Öncelikle belirtmek ve ifade etmek isterim ki, ticari mümessil yasada
düzenlenen şekli ile bir ticari işletmeye atanabilir. Hal böyle olunca,
müessese olarak aynen acentelik gibi TK’da tacir yardımcıları altında
düzenlenmesinde fayda vardır. Hali hazırda TTK ve TBK Tasarısı
Meclis’te eş zamanlı bulunduğuna göre, bu hükümler TTK Tasarısına
aktarılabilir.

• Bu ön açıklamadan sonra TBK Tasarısındaki düzenlemeye dönecek
olursak, BKT Tasarısı m. 547 ve devamında öğreti ve uygulamadaki
eleştiriler kısmen göz önüne alınmış, ancak bir bütün olarak bakıldı-
ğında düzenlemede uygulamadaki sorunları esas alan ve eleştiriler
önemli ölçüde göz ardı edilmiştir.

Şöyle ki,
• Eski metin yani BK m. 449’da, mümessilin ticari işletmeye atana-

bileceği hususu düzenlenirken TTK. m. 11’de olduğu gibi ticari iş-
letmenin tanımı yapılıyordu. Oysa, öğretide isabetle sadece ticari

77



işletme denilmesi yeterli olabileceği belirtiliyordu. Tasarı kaleme
alınırken bu eleştiriler dikkate alınmış, ancak bu defa da TBK Ta-
sarısı m. 547/I’de sadece “işletme” denilmiştir. Ancak buradaki iş-
letmenin ticari işletme olduğu TBK Tasarısı m. 547/II hükmünden
anlaşılmaktadır.

• Mer’i BK. m. 449 hükmüne öğretide yöneltilen bir eleştiri de ticari
mümessilin sadece işletme sahibi tarafından atanabileceği yönün-
de bir düzenleme içermesidir. Aynı yanlış burada da devam ettiril-
mektedir. Oysa bir ticari işletmeyi küçük ya da kısıtlı adına işleten,
ya da bir bir kolektif veya anonim şirket de mümessil atayabilece-
ğine göre, “sahibi” ifadesi değiştirilmelidir. Söz konusu ibare bura-
da muhafaza edilmeye devam edilmektedir.

• TBK Tasarısı m. 547 hükmünde isabetli bir düzenleme “müesse-
senin imzasını kullanarak bilvekale imza vaz” ibaresidir. Bunun
yerine isabetle işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında”
ibaresi eklenmiştir. Ancak burada “ticari temsil” ifadesi eleştiriye
açıktır.

• Tasarıya BK m. 449/3 hükmü alınmamıştır. Bu fıkra hükmünün
alınmamasının gerekçesi Tasarı’da yoktur. Şüphesiz hükmün
mevcut hali, daha doğrusu bu fıkra hükmü esnaf bakımından
eleştirilebilir; ancak, TK. m. 18/1 ve II de düzenlenen işletmeler
bakımından fıkra hükmünün bir anlamının olabileceği de açıktır.

3) Burada Simsarlık(BKT Tm. 520 ila 525)/Tellallık Sözleşmesi (TK
m. 100-115) üzerinde de ayrıca özellikle durmak isterim.

• TTK Tasarısına bakıldığında tellallık/simsarlık sözleşmesinin Borçlar
Kanunu’nda düzenlendiği ve tekrar düzenlenmesine gerek olmadığı,
eskidiği, uygulama alanı bulmadığı gerekçe gösterilerek Ticaret Ka-
nunu Tasarısına bu kurum alınmamıştır.

• Bilindiği üzere, simsarlık sözleşmesi Ticaret Kanunu’nda Borçlar Ka-
nunu’na nazaran daha ayrıntılı düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu Tasa-
rısının simsarlık sözleşmesine ilişkin hükümlerinin, mevcut Kanun
hükümlerinin(BK m.404 ila 409) dilinin sadeleştirilmesi suretiyle oluş-
turulduğu göz önüne alınırsa, mevcut düzenlemenin ihtiyaçlara ce-
vap vermeyeceği düşünülebilir.

Söz konusu ihtimalleri şöyle sıralamak mümkündür:
• Mevcut Ticaret Kanunu, simsarı daha ayrıntılı bir şekilde tanımla-

mış ve bağımsız olduğu hususu üzerinde durmuştur. Simsarlığın
arizi yapılması ile meslek olarak ve devamlı icrası arasında bir ay-
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rım yapılmasında ve bu bağlamda TK hükümlerinin aktarılmasın-
da fayda vardır.

• 6762 sayılı Kanun, ticari hayata uygun çözümler getirmiştir. Bun-
lardan ilk akla geleni, simsarın bordro verme mükellefiyetidir. Söz-
leşmenin koşullarını gösteren bir ispat aracı olan bordro önemli bir
işleve sahiptir. Borçlar Kanunu Tasarısı’nda bordro verme yüküm-
lülüğünden bahsedilmediği için, bordro verilmemesi uygulamada
birçok probleme neden olacak niteliktedir.

• 6762 sayılı Kanun’un ticari hayata uygun çözümlerinden bir diğe-
ri ise, yevmiye defteri tutma mecburiyetidir. Simsarın tutacağı yev-
miye defteri ile tacir niteliğine sahip kişilerin tutmak zorunda oldu-
ğu ticari defterlerden olan yevmiye defteri arasında fark vardır.
Simsarın tutacağı defter, simsarın faaliyeti sonucundan yapılan
sözleşmelerle ilgili olarak sonradan bu sözleşmenin tarafları ara-
sında çıkacak uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılır. Bu nedenle,
önemli bir işleve sahiptir. Ancak, Borçlar Kanunu Tasarısında bu
yönde bir hükme yer verilmemesi, davaların uzamasına ve adale-
tin tam olarak tecelli etmemesine neden olacaktır.

• Mevcut Ticaret Kanunu’nun 108 inci maddesi, simsarlık ücretini
hangi tarafın ödeyeceği sözleşmede belirtilmemişse, bunun kim
tarafından ödeneceğini düzenlemektedir. Buna ilişkin bir hüküm
Borçlar Kanunu Tasarısı’nda mevcut değildir.

• Simsarlığı meslek edinen kişi sözleşmenin kurulması amacıyla
bazı masraflar yapmışsa, ticari hayatın gereği olarak bu husus
sözleşmede yer alamasa dahi masrafların simsara ödenmesi Ti-
caret Kanunu’nun 109 uncu maddesinde öngörülmüştür. Ancak,
Borçlar Kanunu Tasarısı, bu masrafların karşılanabilmesini bu hu-
susun sözleşmede yer almasına bağlamıştır. Ancak, bu sonucun
ticari hayatın gerçeklerine ne kadar ters düştüğü ortadadır.

• Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, simsarlık sözleşmesi ticari iş-
lere özgü olarak Ticaret Kanunu Tasarısı’nda yer alması gerekir-
di. Mevcut sorunların çözülmesi adına oluşturulan Borçlar ve Tica-
ret Kanunu Tasarıları, Komisyonlar arasındaki uyumun sağlana-
maması nedeniyle simsarlık sözleşmesi alanındaki sorunları ço-
ğaltacaktır.
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SORU
Sayın Kaya, aracı diyebilir miyiz tellala? Şunun için söylüyorum. Bu üni-

versitenin çatısı altında İ.T.O ile birlikte belki duymuşsunuzdur gayrimenkul
danışmanlığı ile ilgili olarak sertifika programları eğitimleri yaptık uzun bir
süre. Bende bu programların yöneticisi oldum. O çerçevede gayrimenkul
sektöründeki profesyonel anlamda çalışan kesim, kendilerinin hukuksal açı-
dan böyle isimlendirilmesinden biraz muzdariptiler. Yani Osmanlı dönemin-
den kalan bir ifade olduğunu söylüyorlardı. Aslında belki de güzel ifadeleri
zaman içerisinde o ifadenin anlamını biraz zayıflatarak belki devam etmesi
gereken bir kelime olmasına rağmen herkeste böyle antipati yaratan bir ke-
limeye dönüşmüş oluyor.

CEVAP
Aracı diyebiliriz tabii ki ama tam ibare tellalı karşılar mı bu ayrı bir mev-

zu. Bazı kelimelerin tam karşılığını vermek mümkün olmuyor. Tellalığa gü-
nümüz Türkçesiyle belki aracılık diyebiliriz; ama bir takım kavramlar zaten
yerleşmiş hukukçular arasında veya belli bilim dallarının belli kavramları
var, bunun kaldırılması bilmiyorum ne denli uygun olur. Kaldı ki bir başka
adı da simsarlık sözleşmesi zaten. Simsarlıktan da rahatsız olurlar öyle tah-
min ediyorum. Simsar daha da itici herhalde tellaldan.

4) Üzerinde durmak istediğim diğer bir konu ise Faiz( BKT m.88) veTemerrüt Faizi’ne (BKT m. 120-121, 388) ilişkin hükümlerdir.
• Faize ilişkin temel hükümlerin şüphesiz Borçlar Kanunu’nda, ticari

faize ilişkin hükümlerin de Ticaret Kanununda yer alması gerekir. An-
cak, Borçlar Kanunu Tasarısında faize ilişkin temel hükümlerin pek
azına yer verilmiş, diğerleri 3095 sayılı Faiz Kanununda bırakılmıştır.
Faize ilişkin genel hükümlere Borçlar Kanunu tasarısında yer verile-
rek, 3095 sayılı Faiz Kanunu yürürlükten kaldırılabilir ve mevzuat kar-
gaşasına son verilebilirdi.

• Bilindiği üzere Faize ilişkin hükümler, Tasarının çeşitli bölümlerine da-
ğınık bir biçimde yer almaktadır. TBK T m.88’de genel olarak faizden
bahsedilmiş, 120 ve 121’de temerrüt faizine yer verilmiş ve nihayet
388. maddede ise tüketim ödüncüne ilişkin bölümde faize ilişkin bazı
hükümler öngörülmüştür. Tasarı, faize ilişkin hükümleri arda arda ve-
rerek ya da söz konusu düzenlemeleri bir madde içerisinde toplaya-
rak ilgili hükümleri bir sistematik ve uyum içerisine sokabilir.

• Tasarı da Mürekkep Faiz ile ilgili düzenlemede tutarsızlık mevcuttur.
Bir defa TBK Tasarısı 121/3 hükmü, eğer burada ilkeler düzenleniyor-
sa TBK Tasarısı 120 nci madde de yer almalıdır.
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• TBK T m. 120/3 ifade değiştirilerek 3095 sayılı Faiz Kanunu m. 2/3
hükmünden alınmıştır. Ancak, bu fıkrada atıf yapılan 3095 hükmü ti-
cari işlerde faizi düzenlemektedir. Ticari işlerde temerrüt faizi karar-
laştırılmış, avans faiz var, avans faizi bundan yüksek ise avans faiz
oranları istenir diye bir hüküm var, üçüncü fıkra da buraya atıf yapılı-
yor. Şimdi bu ticari işlere özgüdür bir faiz olayı, ticari işlerdeki faize
dair bir düzenlemedir benim kanaatimce. Bunun aynen adi işlerde fa-
iz bakımından da genel hüküm olacak biçimde buraya alınmasının
isabetli olup olmadığını, buradaki hazirunun dikkatine arz etmek isti-
yorum. BK bakımından temerrüt faiz oranını yükselten bu hükmün
genel hüküm gibi alınmasının isabeti tartışılmalıdır.

• Diğer yandan TBK T m. 121 de temerrüt faizi yürütülemez diye üçün-
cü fıkra hükmü var. Acaba bu fıkranın yeri burası mı olmalıdır yoksa
genel hükmü düzenlemesi itibariyle, genel olarak dediğimiz ilkelerin
yer aldığı kısma mı alınmalıdır ? Aynı hüküm biliyorsunuz faiz ve fa-
iz yürütülmesi meselesi yine 3095 sayılı kanunda tekerrür olacak bi-
çimde yer almaktadır. Bu hükme de huzurlarınızda dikkat çekmek is-
tiyorum.

• Faizin başlangıcı ve Mürekkep Faizle ilgili hükmün de esasen ilkesel
bazda TK’da yer alması ve farklı kanunlarda aynı hüküm defaten yer
almamalıdır.

• Netice itibariyle 3095 sadece faiz oranlarını ve oran belirleme ilkele-
rini belirleyen bir kanun olmalıdır.

• Faizin üst sınırının belirlenmesi de eski Murabaha Nizamnamesine
dönme anlamına gelir. Bunun yarattığı sakıncalar da göz önünde bu-
lundurulmalıdır.

5) Şüphesiz Ticaret Hukuku ile bağlantısı olan hükümler sadece bunlar
değil; birçok hüküm var ve içinde şüphesiz isabetli düzenlemeler de var. Ta-
bii üzerinde büyük tartışmalar yapılabilecek düzenlemelerden biri de genel
işlem şartları ile ilgili olanlardır. Bu hükümlerin, ticaret hayatına bir canlılık
mı getireceği veya ticaret hayatına etkisinin nasıl olacağı meselesi, ticari iş-
lerde uygulanıp uygulanmayacağı meselesi, özellikle katılmalı sözleşmeler-
de bu hükmün uygulanıp uygulanmayacağı meselesi veya bu hükmün Al-
man Kanunu’nda olduğu gibi ayrıntılı alınmayıp, ilkesel bazda alınmış olma-
sının, derde deva olup olmayacağı meselesi şüphesiz uygulamada ortaya
çıkacaktır.

Genel işlem şartları ile ilgili hükümlerin getirilmesi şüphesiz isabetlidir.
Ama ben genel işlem şartları ile ilgili hükümlerin çok genel olduğu kanaatin-
deyim. Zaten genel işlem şartları ile ilgili burada ifade edilen içerik kontrolü,
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şaşırtıcı klozların dikkate alınması vs. meseleleri çok genel ilkelerdir. Bun-
lar olmadan da Borçlar Hukuku hocalarımızın bize öğrettiğine göre MK2
üzerinden bunlarla ilgili çeşitli çareler üretiyorduk. Yetersiz olduğu şüphesiz
ama burada da ilkesel bazda ve genel olarak düzenlenmiş oysa şeytan ay-
rıntıda gizli benim bildiğim. Güzellik çirkinlik her şey ayrıntıda gizli belki bi-
raz ayrıntıya girmek gerekir miydi ayrı bir mesele. Ama tacirler arasında uy-
gulanır mı uygulanmaz mı meselesini herhalde tartışacağız burada.

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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PROF. DR. TUFAN ÖĞÜZ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dekan Yardımcısı

Teşekkür ederim Sayın Başkan,
Değerli Hocalarım, Değerli Katılımcılar... Türk Borçlar Kanunu Tasarısı-

nın değerlendirilmesine ilişkin seminerin ikinci bölümünde, Tasarının genel
ekonomiye etkileri başlığını taşıyan oturumun son konuşmacısı olarak söz
almışken, şu ifadelerle belki başlamak yerinde olacaktır.

Önceki konuşmacılar tarafından Tasarının genel işlem şartlarına, kira
sözleşmesine ilişkin düzenlemeleri üzerinde duruldu. Bunlarla birlikte, biraz
önce Sayın Prof. Altop’un, Sayın Prof. Kaya’nın üzerinde durduğu gibi ke-
falet sözleşmesine ilişkin ya da ticari hukuki müesseselere ilişkin düzenle-
melerin hepsinde yasa koyucunun taraf menfaatlerinden birini üstün tutma-
sı, beraberinde o kişi veya meslek grubu açısından olumlu ekonomik sonuç-
lar doğurmaya elverişlidir. Zaten hukukun, bu anlamda yasa koyucun temel
tercihlerinin ekonomi üzerinde taraf menfaatlerinden birini diğerine tercih et-
mesi bakımından etkili olduğunda şüphe yoktur. Elbette bu tercihlerin uzun
vadede ne gibi etkiler doğurmasının söz konusu olacağını konunun uzman-
ları değerlendirecektir.

Bu kapsamda Borçlar Kanunu Tasarısı bakımından yukarıda ifade etti-
ğim gibi, üzerinde durulan sözleşme ilişkileri dışında, farklı alanda birkaç
şey söylemek istiyorum. İlk olarak Türk hukukunda belirtilen hususların dı-
şında, aynı zamanda haksız fiiller yönünden de önemli yenilikler getirilmesi
söz konusudur Türk Borçlar Kanunu Tasarısında. Dolayısıyla, ben haksız fi-
il alanında Tasarının yürürlükteki hukuktan farklı olarak düzenlediği iki mü-
essese üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi, hükümetin önerdiği met-
nin, yani Tasarıyı hazırlayan komisyonun önerdiği metnin 70. maddesinde,
buna karşılık Adalet Komisyonunun kabul ettiği metinde bir madde ileriye gi-
derek 71. maddede düzenlemiş olan, kenar başlığında da tehlike sorumlu-
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luğu ve denkleştirme olarak ifade edilen hukuki kurum üzerinde birkaç söz
söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bugüne kadar Türk hukukunda tehlike
esasına dayanan kusursuz sorumluluk münferit bazı kanunlarda düzenle-
me alanı bulmuştur. Bunların en tanınmışı Karayolları Trafik Kanununun
motorlu araç işleteni için öngördüğü kusursuz sorumluluktur ve tehlike esa-
sına dayanır. Bunun yanında Borçlar Kanununda düzenlenen bazı kusursuz
sorumluluk hallerinin, tehlike esasına dayanıp dayanmadığı tartışma konu-
su olabilir. Ama şurası genel kabul ediliyor ki, Karayolları Trafik Kanunu ba-
kımından, Çevre Kanunu bakımından ve bir de Türk Sivil Havacılık Kanunu
düzenlediği sorumluluk bakımından tehlike esasına dayanan bir kusursuz
sorumluluk hali bulunmaktadır. Şu halde yürürlülükteki hukukumuzda tehli-
ke esasına dayanan münferit düzenlemeler mevcuttu. Fakat bunun dışında
genel olarak tehlike arz eden bazı faaliyetlerden meydana gelen zararlar
bakımından, genel bir kusursuz zorunluluk normu Türk hukukunda yoktu.
Dolayısıyla, Türk Borçlar Kanunu tasarısı bu anlamda bir yeniliği içeriyor.
Biraz evvel sözünü ettiğim, Meclis genel kurulunda değerlendirilecek metin
Adalet Komisyonu’nun metni olduğu için 71. madde olarak ifade edeceğim,
ancak komisyonun 70. madde olarak düzenlediği maddenin ilk fıkrasında
şöyle bir hükme yer verilerek, genel bir tehlike esasına dayanan kusursuz
sorumluluk normu oluşturulmuştur: Şöyle deniyor 71. maddenin hemen 1.
fıkrasında: “önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden za-
rar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten mütesel-
silen sorumludur”. Bu tarzda özellikle tehlike arz eden sına-
î teşebbüs bakımından, madde metninde öngörüldüğü gibi işletme sahibi-
nin veya işletenin müteselsil sorumluluğunun tehlike esasına göre kusura
bağlı olmaksızın genel bir normla düzenlenmesi isabetli midir; yoksa belirli
alanlarda münferit kusursuz sorumluluk düzenlemeleri mi öngörülmeliydi?
Doktrinde tehlike sorumluluğunun genel hükümle düzenlenmesinin lehinde
ve aleyhinde öne sürülen çeşitli fikirler var, ancak genel eğilimin genel bir
kusursuz sorumluluk normu olarak, bu biraz evvel bahsettiğimiz 71. madde
anlamında, tehlike esasına dayanan bir sorumluluk normunun bulunması
yönünde olduğu söylenebilir. Komisyon da bu yöndeki eğilime uygun olarak
Türk hukukunda tehlike arz eden faaliyetlerden dolayı kusursuz sorumluluk
prensibine biraz evvel ifade ettiğim gibi Borçlar Kanunu tasarısında yer ver-
miştir. Şimdi böyle bir hüküm bulunmadığı zaman, yürürlükteki hukukumuz
bakımından, kanun tarafından somut olarak düzenlenmiş kusursuz sorum-
lulukların yanında, bazen yargı kararlarıyla kusursuz sorumluluk ihdas edil-
mesi ya da belirli hususlarda yargı kararıyla bazı kişilerin ya da kurumların
kusursuz olarak sorumlu tutulması yönünde çözümler benimseniyordu ki,
bunun da en önemli örneğini, bilindiği gibi, işverenin iş kazası ve meslek
hastalığından doğan sorumluluğunun Yargıtay’ın yerleşmiş içtihadı çerçe-
vesinde, yasada doğrudan bir dayanağı bulunmamasına rağmen kusursuz
84



sorumluluk olarak kabul edilmesidir. Şimdi, Tasarıda yer verildiği gibi tehli-
ke esasına dayanan sorumluluk için genel bir norm öngörüldüğü zaman,
yargı kararıyla tehlike esasına dayanan sorumluluk yaratma yolunun da ka-
pandığını ya da buna ihtiyaç duyulmadığını söylemek mümkün olabilir.

Öte yandan, belirtilen nitelikteki bir düzenlenen önemli bir sonucu da,
bazı işletme faaliyetleri bakımından işletme faaliyetinin sebep olduğu zarar-
lardan kusursuz olarak sorumlu tutulma, bu teşebbüs sahipleri açısından
ciddi bir risk oluşturacaktır. O halde ekonomik yönden, bu müteşebbisler ba-
kımından, kusurun bulunmadığı hallerde dahi sorumlu tutulma yönündeki
normun, bu belirttiğim anlamda bir risk teşkil edeceğinde tereddüt yoktur.
Fakat, bununla birlikte, hukukumuzda başka kusursuz sorumluluklarda ol-
duğu gibi, yeni bir hukuki kurumun gelişmesi söz konusu olacaktır. O da,
tehlike esasına göre sorumlu tutulacak işletme sahiplerinin sorumluluk si-
gortası yaptırması, dolayısıyla söz konusu risklerin bir ölçüde sigorta şirke-
ti tarafından karşılanmasıdır. Bilindiği gibi, tehlike esasına dayanan sorum-
luluk olarak nitelendirdiğimiz, Karayolları Trafik Kanunu sisteminde de, zo-
runlu mali mesuliyet sigortası da, sorumluluk sigortası olarak varlığını koru-
maktadır. Tasarının anılan hükmü açısından şu hususunda eklenmesi ge-
rektiği söylenebilir: Bu tür sorumluluk sigortaları bakımından tabiî ki münfe-
rit sigorta sözleşmesinde sorumluluk sınırı belirlenecek, yani sigortacının sı-
nırsız bir sorumluluğu üstlenmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak diğer
alanlarda olduğu gibi, bu alanda da belirli bir limit öngörülmesi gerekecek-
tir. Dolayısıyla, Borçlar Kanunu tasarısında bir yandan, zorunlu sigorta ola-
rak sorumluluk sigortasının öngörülmesi, öte yandan sigortanın içeriğinin
Tasarının yasalaşmasından sonra genel düzenleyici işlemle düzenlenmesi-
nin yerinde olacağını söylemek mümkün olabilir.

Tehlike sorumluluğu tabi faaliyetin ne olduğunu 71. maddenin 2. fıkrası
oldukça geniş şekilde tanımlamıştır. Buna göre, bir işletmenin mahiyeti ve-
ya faaliyette kullanılan malzeme araçlar ya da güçler söz konusu tutuldu-
ğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi du-
rumunda bile sıkça ve ağır zararlar vermeye elverişli olduğu sonucuna va-
rılır ise, bunun önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olduğu kabul edi-
lecektir. O halde bu belirttiğimiz çerçevede önemli tehlike arz eden işletme-
ler bakımından, ifade ettiğim gibi, bir kusursuz sorumluluk söz konusu ola-
caktır. Bir hususu daha ekleyelim; tehlike esasına dayanan bir kusursuz so-
rumluluk düzenlendiği için, bu sorumluluktan kurtulmak, ancak söz konusu
işletme faaliyetiyle zarar arasındaki illiyet bağının kesilmesi sonucunu do-
ğuracak sebeplerle, yani mücbir sebep, zarar verenin ağır kusuru ya da
üçüncü kişinin ağır kusuru halinde söz konusu olabilecektir. O halde tehlike
sorumluluğunda diğer kusursuz sorumluluklarda olduğu gibi bir kurtuluş ka-
nıtı getirme imkanı bulunmadığına da işaret etmek gerekir. Bu düzenleme,
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tekrar ifade etmek gerekirse, Borçlar Kanunu sistemizde önemli bir yenilik
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Borçlar Kanunu tasarısının 71. maddesinde sorumlu tutulan kişiler açı-
sından müteselsil sorumluluk öngörülmüş, buna göre, işletme sahibi veya
işleten meydana gelen zarardan müteselsil olarak birlikte sorumlu olacaktır
denilmiştir. Bununla bağlantılı olarak, yürürlükteki Borçlar Kanununun müte-
selsil sorumluluğa ilişkin, özellikle de buradaki gibi haksız fillerden doğan
sorumluluklar bakımından sıkça uygulanan hükümlerine göz attığınız za-
man, Borçlar Kanunu tasarısında bu konuda da önemli değişiklikler yapıldı-
ğını görüyoruz. Tehlike sorumluluğu düzenleyen Tasarı hükmünde olduğu
gibi, bir zarardan birden fazla kişinin sorumlu tutulduğu durumlarda, hali ha-
zırdaki sistemimizde Borçlar Kanunu iki türlü müteselsil sorumluluk öngör-
müş durumdadır. Bunlardan bir tanesi, eğer birden fazla kişinin sorumlulu-
ğu aynı hukuki sebebe dayanıyorsa, tam teselsül olarak nitelendirilen so-
rumluluk, ikincisi, eğer bu birden çok kimsenin hukuki sorumluluğu, farklı
hukuki sebeplere dayanıyorsa eksik teselsül olarak nitelendirilen sorumlu-
luktur. Şu halde yürürlükteki Borçlar Kanunu bakımından Borçlar Kanu-
nu’nun 50. maddesi belirttiğim anlamda aynı hukuki sebebe dayanan so-
rumluluğu, yani tam teselsülü düzenlemekte, Borçlar Kanununun 51. mad-
desi de eksik teselsül adı altında farklı hukuki sebeplere dayanan sorumlu-
luğu düzenlemektedir. Tasarı bu ayrımı tamamen terk etmiştir. Bu tercihte,
esasen doktrinde de bu şekilde bir ayırımın gerekli olmadığı hususundaki
görüşlerin rolü olduğu görülüyor. Hemen ifade edeyim ki, Tasarının 60 ve
61. maddelerinde biraz evvel bahsettiğimiz tarzda iki tür teselsül öngörül-
müş değildir. Buna göre, birlikte zarara sebebiyet verenler, örnek olarak yol-
da arabayla yarışırken zararı meydana getirdiğinde söz konusu olan tam te-
selsüldür, buna karşı, , birden fazla kişinin sorumluluğu, birinin sözleşme-
den kaynaklanmakta, diğerinin haksız fiilden kusur sorumluluğu söz konu-
su olmakta, bir de yasa uyarınca sorumlu tutulan kişi bulunuyorsa, araların-
da eksik teselsül bulunmaktadır tarzındaki düzenleme tamamen terkedil-
miştir. Birden fazla kimse zarardan sorumluysa, bunlar zararın bütününden
sorumlu olacaktır. Her birinden zararın tamamı istenebilecektir. Bu husus,
müteselsil sorumluluk olarak Borçlar Kanunu Tasarısının Adalet Komisyo-
nunun kabul ettiği metin itibariyle, 61. maddesinde tek bir maddede düzen-
lenmiştir. O halde biraz önce üzerinde durduğumuz tehlike sorumluluğunda
işleten ve işletme sahibi birlikte sorumlu olduklarında ya da bunun dışında
farklı hukuki sebeplere dayanan kimselerin sorumlu olduğu söz konusu ol-
duğunda, örnek olarak sözünü ettiğimiz gibi zorunlu veya ihtiyari sorumlu-
luk sigortası sözleşmesi ile bunların yanına bir de sigortacının sorumluluğu-
nu eklediğinizde ya da kusur sorumluluğuna tabi olarak sorumlu olan kim-
selerin bu zarardan sorumlu tutulabileceği durumlarda, Borçlar Kanunu ta-
sarısının 61. ve devamı hükümleri çerçevesinde tek bir müteselsil sorumlu-
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luk sistemi söz konusu olacaktır. Bu düzenlemenin yürürlükteki Borçlar Ka-
nunumuzun 50 ve 51. maddelerine nazaran daha sade bir düzenleme oldu-
ğunu söylemek mümkündür.

Öte yandan, belirtmek gerekir ki, Adalet Komisyonu’nun kabul ettiği 61.
madde hükmünde yer almayan bir düzenleme tasarıyı hazırlayan komisyo-
nun önerdiği metinde yer alıyordu. Yukarıda belirttiğimiz esaslar, komisyo-
nun metninde 60. madde olarak öngörülen hükümde 1. fıkra olarak yer al-
maktaydı. Ancak, hemen arkasından 2. fırkada şu tarzda bir hükme yer ve-
rilmiştir komisyonun metninde. Tekrar ifade edelim ki, Adalet Komisyo-
nu’nun metninde yer almamaktadır bu hüküm. Düzenleme şöyleydi: Müte-
selsil sorumlu olan kişilerden her biri için sorumluluk, tek başına sorumlu ol-
salardı, yükümlü tutulacakları tazminat miktarı ile sınırlıdır. Bunun anlamı
şu; yürürlükteki Borçlar Kanunumuzun ifadesiyle gerek tam teselsül, gerek
eksik teselsül söz konusu olduğunda, diğer ifadeyle, gerek aynı hukuki se-
bebe dayanan sorumluluk, gerekse farklı hukuki sebebe dayanan sorumlu-
luk halinde, bu hüküm çerçevesinde sorumlu tutulan kişilerden her biri, bi-
zatihi kendisine ilişkin tazminatın tenkisine ilişkin sebeplerini, şu halde ku-
surunun hafifliğini, müzayakaya düşürebilecek olmasını ileri sürebilecekler-
di. Belirtilen bu düzenlemeye göre, komisyondan çıktığı haliyle, isabetli olup
olmaması bir yana, genelde eleştiri konusu oldu. Sebebi de şu; bu hususta
doktrinde farklı görüşler savunuluyordu. Bir grup yazar şu fikirdeydi; sorum-
lu tutulacak kişilerin bu şekilde şahsına ilişkin indirim sebeplerini, yani kusu-
runun hafifliğini veya müzayakaya düşecek olmasını ileri sürülebilmesi, sa-
dece eksik teselsüle ilişkin olmalı, diğer ifadeyle sorumluluk farklı hukuki se-
beplere dayandığında bu husus ileri sürülebilmelidir. Buna karşılık eğer tam
teselsül söz konusuysa, sorumlu tutulan kişiler birlikte zararı gerçekleştir-
mişlerse, bu kimseler bütünden sorumlu oldukları için, kendilerine ilişkin in-
dirim sebeplerini ileri sürememeleri gerekir. Bununla beraber, tam teselsül
halinde de şahsi indirim sebeplerinin ileri sürülebileceğini savunan yazarlar
da bulunmaktadır. Birinci görüş lehinde von Tuhr’dan başlayarak Oğuz-
man/Öz, Tunçomağ vd. anılabilir. Buna karşılık ikinci görüş bakımından Of-
tinger’den başlayarak burada da iki değerli yazarının bulunduğu Teki-
nay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eren, Hatemi isimlerini zikretmek mümkündür.
Söylemek istediğim, doktrinde bu tarzda farklı görüşler varken, komisyonun
bunlardan bir tanesini benimseyip yasa hükmü haline getirmesi doktrinde
ciddi bir tepkiye neden olmuştur. Tekrar ifade etmek isterim ki, Tasarıda be-
nimsenen çözümün isabetli olup olmaması ayrı bir tartışma konusudur. Be-
nim söylemek istediğim, yasa yapma tekniği bakımından acaba farklı görüş-
lerin çarpıştığı bir alanda bu görüşlerden birinin yasa koyucunun tercihi ola-
rak benimsenmesi isabetli olmamıştır. Bu konunun doktrine ve yargı karar-
larına bırakılması daha isabetli olurdu. Bu eleştirilerin ardından, Adalet Ko-
misyonu anılan hükmü Tasarıdan çıkarmıştır. Dolayısıyla Adalet Komisyo-
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nunun metninde söz konusu hüküm yer almamaktadır. O halde eski tartış-
ma yine varlığını koruyacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, Adalet Komisyo-
nu anılan hükmü Tasarıdan çıkarırken bu konudaki gerekçelerine belirten
bir komisyon raporu düzenlemiş. Raporda, hükmün kaldırılmasına gerekçe
olarak hükmedilecek tazminatın miktarı zarar göreni yoksulluğa düşürecek
boyutta ise, kusurun hafif olması ve hakkaniyetin gerekli kılması halinde bu
borçlu yönünden tazminatın indirilebileceği, dolayısıyla üzerinde durduğu-
muz hükmün kaldırılmasının bu hususta boşluk yaratmayacağı gösterilmiş.
Şüphesiz ki, bu gerekçe ile komisyonun Tasarıda yer verdiği 2. fıkrayı orta-
dan kaldırmak tutarlı değildir. Zira, esasen Tasarı’dan çıkarılan hüküm bu
hususu öngörüyordu. Bu sebeple, Adalet Komisyonu Tasarıda komisyonun
üzerinde durduğumuz düzenlemesini değiştirebilirdi, ancak belirttiği gerek-
çe ile söz konusu hükmü Tasarı’dan çıkarması yerinde olmamıştır.

Son bir hususa değinip tamamlamak istiyorum. Müteselsil sorumlu olan-
ların rücu ilişkisi açısından Tasarı’da yürürlükteki düzenlemeye nazaran
farklı bir esas yer almaktadır. Halihazırdaki düzenlemede rücu açısından
hâkime bir takdir yetkisi tanınması ve eksik teselsül halinde de rücu sırala-
ması öngörülmesi söz konusuydu. Buna göre, ilk planda kusur sorumluluğu
esaslarına göre sorumlu olan sonra sözleşme uyarınca ya da yasa uyarın-
ca sorumlu olan tarzında sıralama mevcutken Tasarı bu ayırımı kaldırmış-
tır. Tasarı düzenlemesinin işin esasını daha sade ifade ettiği söylenebilir. Ta-
sarının 62. maddesinde, yine Adalet komisyonunun kabul ettiği metindeki
madde numarası itibariyle deniyor ki; tazminatın aynı zarardan sorumlu mü-
teselsil borçlar arasında paylaştırılmasında bütün durum ve koşullar özellik-
leonlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlike-
nin yoğunluğu göz önünde tutulacaktır. Buna göre, yürürlükteki kanunun ön
gördüğü sistemin unsurlarının daha kısa olarak ifade edildiğini söylemek
mümkün. Son bir şey söylemek gerekirse, Borçlar Kanunu tasarısının çeşit-
li hükümleri yasalaşıncaya kadar hatta yasalaştıktan sonra dahi tartışılacak-
tır. Teşekkür ederim.
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SORU CEVAP

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU: Üç konuşmacıya da teşekkür ediyorum.
Son derece parlak ve özlü olarak deryayı anlattılar. Çok becerikli arkadaş-
lar şunu söylemek istiyorum. Özellikle Arslan Kaya kardeşime. Yanlış anla-
masın yine ticaret hukuku bilmem ne yapmayacağım. Ama şu söylediklerin
var ya bunların tamamını yalvardık. Allah aşkına alın bunları siz düzenleyin
diye. Yani adi şirket olsun, seyyar tüccar memurundan bana ne ticari mü-
messilden bana ne. Almadılar. Ticaret Kanunu tasarısını yapanlar hiç ilgi-
lenmedi. Dolayısıyla gelip bize bir şey söyleyemezler. Bunu özelikle söyle-
mek istedim bu bizim komisyonumuzun bizden başkası olmaz, biz yaparız
ancak falan değil tam tersine yalvarmamıza rağmen ciddiye alınmadı. İkin-
cisi söylediğinde yüzde yüz haklısın. Hani söyledin ya deminde fazla ilişki
kurulmadı falan diye. Fazla değil hiç ilişki bir kurulmadı. Yani Borçlar Kanu-
nu tasarısı komisyonu böyle gitti, Ünal hocamın başkanlık yaptığı komisyon
tasarısı böyle gitti. Biz yan yana bile gelmedik. İşin çok enteresan tarafı ge-
nelde mesela hâkim evine gittiğimiz zaman bizim komisyon bir tarafta ye-
mek yiyordu onların komisyonu başka tarafta. Bunu beceremedik. Adalet
komisyonunda çalışan arkadaşlar da farkında özellikle bakanlık mensubu
arkadaşlar. Hiç olması terim birliği sağlamaya çalışacaklar bırakın ötesini
yani bir tarafta ortaklık diğer tarafta şirket gibi laflar var. Hakikatten bunu
sağlayacak arkadaşlara da kolay gelsin diyorum gerçekten.

Prof. Dr. Nevzat KOÇ: Bende bir ek açıklama yapmak istiyorum bu ko-
nuda aslında Borçlar Kanunu Komisyonu ile Ticaret Kanunu Komisyo-
nu’nun bir araya gelip uyum çalışması yapması konusunda aldığımız bir ka-
rar vardı bizim Borçlar Kanunu Komisyonu olarak. Karardan haberdar olan
sayın hocamızı bakanlığa bir rapor sunmuş o raporunda demiş ki; Borçlar
Kanunu ile Ticaret Kanunu arasında hiyerarşik bir bağlantı yoktur. Borçlar
Kanunu tasarısının yasalaşması beklenirse b,ir buçuk sene daha geçer kre-
diler gelmez ülke mahvolur. Uyum sorunu olduğu konusundaki eleştiriler
hiçbir bilimsel gerekçeye dayanamamaktadır tarzında bir rapor sununca biz
Borçlar Kanunu Komisyonu olarak dedik ki madem böyle biz böyle bir ara-
ya gelelim diye karar aldık ama başkanı böyle rapor verirse nasıl bir araya
gelelim de uyum çalışması yapalım. Vazgeçtik bundan. Bunun üzerine biz
bir rapor hazırladık. 22 sayfalık bir rapor. Dedik ki; Türk Ticaret Kanunu ta-
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sarısıyla bizim tasarımız arasında şu şu noktalarda uyum sorunu var, bun-
ların düzeltilmesi gerekir, bunlar düzeltilmeden Ticaret Kanunu tasarısı ya-
sayacak olursa yasalaşır yasalaşmaz madde numaralarında tutun içeriğini
varana kadar birçok noktada problem yaşanır. Ya Borçlar Kanunu tasarısı-
nı önce yasalaştırın veya eş zamanlı yürürlüğe sokulmasını sağlayacak bir
formül üzerinde düşünün dedik ve memnuniyetle aradan uzun zaman geç-
tikten sonra gelinen nokta budur. Şu anda Türk Borçlar Kanunu tasarısının
öncelikle yasalaştırılmasını, Ticaret Kanunu tasarısının ise daha sonra ele
alınması ve bir uyum çalışması yapılarak birlikte yürürlüğe konulması nok-
tasına gelinmiştir. Teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Şükran ŞIPKI: İstanbul Ticaret Üniversitesi Medeni Hukuk öğ-
retim üyesiyim ama eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensubu
olarak arkadaşlarımı burada görmek çok gurur verdi bana hepsine teşekkür
ediyorum. Ben spesifik bir soru soracağım ve Atilla Altop arkadaşıma, sa-
yın meslektaşıma sormak istiyorum. Kefalette eşin rızası, bana göre eşittir
bu artık evli olanlar kefil olamaz. Çünkü kadınların eline büyük bir koz geç-
tiği kanaatindeyim. Biliyorsunuz aile konutunun da ipotek edilip edilmeyece-
ği mesele hala şu anda uygulamada gündemde ve aile konutunda diğer
eşin rızası olmadan yapılan işlemlerde özellikle bankaların yaptığı işlemler-
de mahkemelerimiz, hâkimlerimiz geçersiz sayıyor. Gerçekten çok yerinde
olarak ve çok olumlu olarak böyle bir uygulama başladı. Şimdi aynı şekilde
benim sorum oraya geçeceğim ama ben şöyle düşünüyorum çok da bekle-
diğim bir madde idi bu benim İsviçre’de bildiğim ve incelediğim 2002’den
beri bu maddeyi bekliyorum ben kefalette. Şimdi hiçbir erkek bana göre eşi-
nin rızasını alamayacağı için kefalet sözleşmelerinde %80 bir eksilme ola-
cağı kanaatindeyim. Bunun Türkiye ekonominse değil ama aile ekonomin-
se çok büyük katkıda bulunacağını biliyorum. Sonuç olarak ama hukuki açı-
dan maddeyi okuduğunuzda eşin rızasının alınmaması olumsuz açıdan
baktığımızda bir şekil eksikliği midir? Yoksa o işin fiil ehliyeti eksikliği midir?
Ya da biz hukukçular açısından yokluk mudur butlan mıdır? Ya da şöyle so-
mutlaştırayım eşinin rızasını almadan bir kefalet sözleşmesi yapılmış ve bu-
na dayanarak icra takipleri hacizler yapılmış, gayrimenkuller açık arttırma-
da satılmış ve sonradan da bu sözleşme de eşin rızasının alınmadığı orta-
ya çıkmış ne dersiniz?

Prof. Dr. Atilla ALTOP: Önce hassas olduğum bir konuda düzeltme ya-
parak başlamak istiyorum. Hiçbir erkek bundan sonra veremeyecek değil
hiçbir eş veremeyecek. Erkek de olabilir bu kadın da olabilir. Onun dışında-
ki soruya söyleyeceğim cevapta şöyle belki yanlış kişiye soruyu yönelttin
sadece şu nedenle söylüyorum ben Borçlar Hukuku açısından yokluk mu
butlan mı orda çok böyle tamamen şahsi olarak konuşuyorum. Bir takım
zorlama ayırımlara gidilmesine zaten baştan beri karşı olan bir kişiyim. Şu-
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nu çok net söylüyorum bu işlemler kesin olarak geçersizdir. Üstünden kaç
tane işlem daha yapılmış olursa olsun hepsi geçersizdir. Çünkü çok açık bu-
nu bilerek tersine hareket ediyorlar. Şimdi konuşurken bir taraftan da hük-
me bakıyorum tabii ben meclisteki görüşmeler sırasında orada olmadığım
için bir taraftan da bakarak kontrol etmeye çalışıyorum. Gördüğüm kadarıy-
la iyice genişlemiş rıza konusu bir takım istisnalar varken onlar da kaldırıl-
mış gördüğüm kadarıyla. O nedenle çok büyük yansıması olacağı konusun-
da yüzde yüz sizinle hem fikirim. Çünkü eskiden ben dikkat ederseniz hat-
ta burada da öyle söyledim. Yani işletme ile ilgili olarak ortaklıkla ilgili olarak
şimdi onların hepsi kalkmış eskiden ilk giden komisyondan tasarıda ticaret
siciline kayıtlı bir işletmenin sahibi bir kolektif ortaklığının ortaklığı işletme-
siyle ilgiliyle olarak verilmişse eşin rızası aranmaz diye bir madde vardı o da
kalkmış. Ama çok geniş bir uygulaması var çok etkileneceği kuşkusuz ama
dediğim gibi belirli bir geçiş süresi içerisinde çok etkili olacak hiç şüphesiz
bir kısımda açık söyleyeyim olumsuz etkisinin olacağına da katılıyor. Bu bir
geçiş sürecidir. Eğer biz bunun doğru olduğuna inanıyorsak ki bir takım
özellikle aile içinde bunun olumlu etkilerinin olacağını siz de belirttiniz. O za-
man bir dönem için buna katlanmak gerekecek. Şunu da söylemek lazım
zaman içerisinde bu maddenin varlığı hakkında bilgi sahibi olundukça, eş-
lerinde artık daha dikkatli değerlendirme yapmaları gerekiyor. Zaten biraz
önce söylediniz olumlu olacak dediniz ama ben bir şeyi daha ilave edeyim.
Biraz aile ilişkileri içerisinde olumsuz etkilerinin de olacağını ifade etmek is-
tiyorum. Çünkü bazı şeyleri söylerken çok kolay oluyor. Mesela sürekli eş-
lerden bir tanesi işi ile ilgili olarak kefalet vermesi gerekebilecek öbür taraf
sürekli hayır diyecek. Bu doğal olarak evlilik ilişkisini de olumsuz etkileye-
cek. Hatırlarsanız siz çok iyi bilirsiniz eski Medeni Kanunda da değişiklik ya-
pılmadan önce şöyle deniliyordu evli kadın çalışmak için izin alıyordu koca-
sından canım ne var bunda diyordu vermezse izin alır mahkemeden çalışır
yani şimdi biraz buna benziyor. Ne diyorduk buna karşı çıkarken hep bera-
ber eşlerden biri izin vermeyecek öbürü gidecek hâkime hâkimden izin ala-
cak bak ben çalışıyorum istemediğin yerde diyecek o evlilik nasıl yürüyecek
sonra. Şimdi burada da aynı şey sürekli olarak eşinin faaliyetlerini engelle-
meye kalkarsa olumsuz etkisi olmayacak mı olacak. Ama bu da zaman içe-
risinde birlikte bir mademki iki tarafında birlikte yürütülmesi gereken bir şey
o takdirde bunlara da alışmamamız lazım. Zaman içerisinde ümit ediyoruz
ki bu da normal bir süreç haline geçecektir.

Serdar SEMEN: Tufan hocama birinci sorum, ikinci sorumda Atilla ho-
cama. Ben hocam gibi düşünmüyorum. Ciddi mesele de şu kamuda mev-
cut borçlar kanununa göre bir sorumluluk statüsü var. Memurlar bakımından
soruyorum. Türk idaresinin mensuplarının bir sorumluluk seti var. Bu kanun
bunu nasıl değiştiriyor. Örneğin 20 milyar dolarlık bir santral açılıyor. Bunun
yol açabileceği zararlar için tehlikeden kaynaklanan sorumluluklar için bir
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set oluşturuluyor, teminatlar alınıyor. Diyeli ki yetmedi. Ben nereden alaca-
ğım hakkımı? Türk idaresinin yeni kanun setinde memur olarak kurum ola-
rak sorumluluk seti nasıl değişiyor sınırları nasıl etki ediyor? İkinci sorum ise
ben banka genel müdürüyüm veya bankanın hukuk işlerinden sorumlu mü-
dür yardımcısıyım. Şu kanun setine göre işleri yürütüyorum az çok. Yeni ka-
nun devreye girdiğinde Cuma günü akşam devreye girdi. Ben pazartesi ilk
iş olarak ne yapacağım? Neleri değiştireceğim? Kredide, mevduatta, şube
müdürlerine vereceğim talimnamede ilk neleri yapmalıyım teşekkür edeyim.

Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ: Bu öngörülen tehlike sorumluluğu tehlike yara-
tan işletmeler bakımından borçlar kanunu esasları çerçevesinde kamu ya
da özel mülkiyete tabi olması bakımından bir ayırım yapmış değil. Dolayı-
sıyla bunu yaratan işletme gerek bunu maliki devlet olsun ya da gerçek ya
da tüzel kişi söz konusu olsun bu esaslar esas itibariyle uygulanacak. So-
runuzun bir kısmı itibariyle yani işletmenin sahibi ya da diğer işleten varsa
bunun yanında biraz evvel zorunlu bir sigorta şirketinin kurulmasının yerin-
de olacağı, olmasa bile ihtiyarı sorumluluk sigortasının bulunacağını ifade
ettik. Bunların ötesinde, tabii bu kimselerin söz konusu zararları tanzim et-
me yükümlüğü kabiliyeti yoksa, bunun için alınmış başka güvenceler de ye-
terli değilse, diğer borçlar bakımından ödenememe halindeki tüm sonuçlar
burası içinde geçerlidir. Ama kamu görevlilerin sorumluluğu bakımından ya-
ni idare hukuku prensipleri çerçevesinde burasının ön gördüğü bir düzenle-
me yoktur.

Prof. Dr. Atilla ALTOP: Bana sorulan soruya cevap vermek biraz zor.
İkili bir ayırım yaparak cevap vereyim. Öncelikle ben olsam dediniz, soruyu
şöyle cevaplayayım. Ben olsam ne yaparım şeklinde düşündüğüm zaman,
iki konum fark etmez söylediğiniz her iki konumda da, yapacağım şey zaten
kanun yürürlüğe girdiği zaman ne yaparım sorusunu biraz değiştirip şimdi-
den bu kanunun neler getirdiğini ve neleri düzeltmem gerektiğini araştırıp,
ondan sonra da sadece bir cümle söyleyeceğim orada. Hukukun öngördü-
ğü kurallar çerçevesinde bütün işlemleri gözden geçirip, genel olarak söylü-
yorum, bu kanun yeni düzenleme çerçevesinde nasıl uygun hareket etmem
gerekir o prensipleri belirleyip, ondan sonra da tüm yetkili birimlerin başın-
dakilere, ona göre nasıl davranmaları gerektiğini söylemek lazım. Bunun da
tabi bir taraftan da şimdiden bunun ne gibi yükleri oluşturacağını da hesap-
lamak lazım ve bunları nasıl normal getirilecek sistemlerle yine söylediğiniz
için aynı lafı kullanıyorum, bankaya nasıl bir yük getirmeden, yani olumsuz
bir şey getirmeden, yeni sistem çerçevesinde aynen yürütülür, hukukun ön-
gördüğü sistem çerçevesinde onu araştırıp yapmak lazım. Çok fazla evrakı
hazırlanmış, bizim tip sözleşme dediğimiz bayağı bir gözden geçirilmesi ge-
rekecek tabii, değiştirilmesi gerekecek. Yasaya uygun hale getirilmesi gere-
kecek. İkinci bir yöntem daha var tabii her zaman için, şimdi yeni getirinle
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yasaları nasıl dolanmak araştırma yapmak mümkün hukuk sistemi içerisin-
de onu önermiyorum tabii hiçbir zaman için ama çok önemli bir faaliyet ge-
çirmesi gerektiği kesin yeni sisteme göre. Ama biraz önce bir şey daha söy-
ledim. Şu da olabilir halen onu da gözden kaçırmayın hemen her şeyi dü-
zenlemememiz lazım mı diye sorarsanız hayır tabii bunları uygun hale ge-
tirmekle bütün o belgeleri çok büyük yarar var ama getirmezseniz çok bü-
yük bir sıkıntı doğacak mı? Hayır, zaten onlar kendiliğinden gündem gele-
cek olması fazla bir şey değiştirmeyecek ama nelerin olabileceği bu neden-
le nelerin iptal edilebileceğini, nelerin geçersiz sayılabileceğini önceden
mutlaka sizin o konumda b,ir kişi olarak hesap etmeniz ve ona göre gerek-
li tedbirleri almanız lazım. Geçersiz olacak bir şeyler varsa onları mutlaka
geçerli kılmak lazım geçerli bir takım şeylerle değiştirmek lazım. Yoksa za-
ten bunlar kendiliğinden yürürlüğe girip gidecek ama arzu edilen dediğim gi-
bi kanun yürürlüğe girdiği zaman, bütün bu yeni düzenlemelere uygun hale
getirilmeli. Benim söyleyeceklerim bunlar.

Prof. Dr. Nevzat KOÇ: Ekleme yapmayı yaralı görüyorum. Elimde bir
metnim var Türk Borçlar Kanunun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında
kanun tasarısı da genel Kurulda görüşülecek bir tasarıdır bununla beraber.
Genel kurulun gündeminde Türk Borçlar Kanunu tasarısı 10. sırada da bu
var. Niye bunu söyledim. Çünkü bu tasarının yasalaşması halinde de Türk
Borçlar Kanunu tasarısının yasalaşıp yürürlüğe girmesinden önceki bütün
fiil ve işlemlere yürürlükte olduğu sıradaki kanun hükümleri uygulanacaktır.
Sadece kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin noktalarda geçmişe etkili ol-
ması söz konusu olacaktır. İçeriği doğrudan doğruya kanunla belirlenen iliş-
kilere fiil ve işlemlere tabiî ki Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girince hemen
uygulanacaktır. Bunun dışında adalet Komisyonunda çıkarılan bir 6 madde-
lik bir metin vardır. 7 ila 12. maddeler arasında orada da işçiyi, kiracıyı, ke-
fili ve alıcıyı koruyucu nitelikteki hükümlerin önceki tarihte yapılmış sözleş-
melere de uygulanacağı ön görülüyordu. Birçok itirazlar tabii bu arada Ban-
kalar Birliği’nin de itirazı vardı o konuda bu eski sözleşmelere müdahaledir
diye. Tartışmalardan sonra yok biz kredileri çekeriz dendi. Bizim değerlen-
dirmemiz açıkçası birazcık siyaseti etkilediler ve o hükümler metinden çı-
kartıldı. Ama komisyondaki açıklamalarımda da belirttim onların çıkmış ol-
ması Türk Borçlar Kanunu tasarısı hükümlerinin artık eski sözleşmelere hiç
uygulanmayacağı anlamına asla gelmez. Yine kamu düzenine ilişkinse yine
içeriği kanunla doğrudan doğruya düzenlenmiş hükümler ise uygulanacak-
tır. Aslında genel işlem koşullarına kanundaki esaslara uygun hale getirsin-
ler diye bu koşulları kullanan müesseselere 1 yıllık bir süre tanınmıştı. Bu
da ortadan kalkmış oldu dolayısıyla şimdi Sayın Altop’un da belirttiği gibi
herkes dürüstlük kurallarına aykırı hükümler var mı yok mu bunun bir öze-
leştirisini kendi içinde yapacak ona göre tutumunu belirleyecek. Teşekkür
ediyorum.
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İAV. GENEL SEKRETERİ: NAHİT ÖZEN
Değerli konuşmacılarımıza Vakfımız adına teşekkür ediyorum. Sabrınız

için sizlere, bizlere bu imkânı tanıyan Ticaret Üniversitesi rektörlüğüne ve
bizlere büyük katkısı olan Prof. Dr. Kerem Aklin beye huzurlarınızda teşek-
kür ediyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.

94


