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SUNUCU

Sayın Başkanlarım, Sayın Genel Müdürüm, Kıymetli misafirler ve bası-
nın değerli temsilcileri,

İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçeve-
sinde İktisadi Araştırmalar Vakfı ile Albaraka Türk Katılım Bankası’nın birlik-
te düzenlemiş olduğu “Yeni Borçlar Kanunu’nun Değerlendirilmesi ve
Değişikliklerin Uygulamaya Yansımaları” konulu seminere hoş geldiniz.

Programımız açılış konuşmaları ile başlayacak ve ardından tebliğ oturu-
mu ve kısa bir arayı takiben Panel oturumuna geçilecektir.

Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere İktisadi Araştırmalar Vakfı Baş-
kanı Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara’yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun
efendim.

7



8



İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI BAŞKANI
PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN

AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Genel Müdürüm ve Sayın Milletvekilim,

Çok Değerli Bilim Adamları ve Sayın Konuklar;

İktisadi Araştırmalar Vakfımızın bir seminer etkinliğine daha hepiniz hoş
geldiniz.

Seminere katıldığınız için sizlere, partnerimiz olan değerli Yönetim Kuru-
lu Üyemiz ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın Fahrettin
Yahşi’ye şahsım ve vakfım adına teşekkür eder, Albaraka Türk Katılım Ban-
kası’nın konferans salonunda sizleri ağırlamaktan son derece memnun ol-
duğumuzu, mutluluk duyduğumuzu belirterek söze başlamak istiyorum.

Efendim, İktisadi Araştırmalar Vakfı kurulalı 50 yıl oldu. Türkiye ekono-
misinin hemen her alanında ortaya çıkan ya da çıkabilecek ekonomik, ma-
li, hukuki, konuları, yani bugün yaptığımız borçlar kanunu gibi, ticaret kanu-
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nu gibi, leasing, faktoring konularıyla , bankacılık kanunu ile ilgili (çek ve se-
netler gibi) konularda, İktisadi Araştırmalar Vakfı, yaklaşık 50 yıldır bilimsel
olarak Türk kamuoyunu, bilim insanlarını ve sektörleri, bilgilendirmeye ça-
lıştırmaktadır.

Vakfımızın kurucu üyelerinin tüzükte yansıyan iradesi ve üyelerimizin de
katkısıyla, danışma/yönetim kurulumuzun, tüzükte belirtilen amaçlar doğrul-
tusunda belirlediği faaliyetleri yönetim olarak bizler de her sene elimizden
geldiği kadar yerine getirmeye ve bu amaçlara ulaşmaya çalışıyoruz.

Bu süreçte 50 yıl geçti. Bu 50 yılda yaklaşık 250’nin üzerinde bilimsel se-
miner faaliyeti yapmışız. Bizim seminer yaptığımız, ele aldığımız bütün konu-
lar bilim adamları tarafından değerlendirilir, bildiriler sunulur, tartışmalar yapı-
lır, sonunda bu çalışmalar mutlaka kitap haline getirilir. Vakfımızın seminer
yayınları artık kütüphaneler de uzunca bir süredir yer almaktadır. Son zaman-
larda özellikle bizler genç kuşak olarak, kurucu üyelerimize göre bizler daha
genç kuşak olarak bu faaliyetlere devam ediyoruz. Bizim kuşak hem bilimsel
faaliyetler hem de araştırma projelerine günümüzde daha fazla yer vermek-
tedir. Öne çıkan Avrupa Birliğinin , Kalkınma Bakanlığı’nın, TÜBİTAK’ın des-
teklediği projeleri üniversitelerin bilimsel araştırma süreçleri doğrultusunda,
onların da desteklerini alarak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Bilimsel konulara herhangi bir kurumun veya kişinin, sponsorluk yapma-
sı halinde bir seminer faaliyetini gerçekleştirmede hiç problem yok. Salon
bulmada sıkıntı çekmiyoruz.. Sağ olsunlar bilim adamları geliyorlar bildirile-
rini sunuyorlar ve sonunda kitap haline getirip , herkesin bilgisine sunuyo-
ruz, herkes takdir ediyor.

Ancak günümüzde bilimsel araştırma projeleri, ulusal veya uluslar arası
bilimsel faaliyetler olsun, üniversite çerçevesinde gerçekleştirilmektedir
Vakfımızın hiç kimseyle veya bir üniversite ile doğrudan bağlantısı yoktur..
Bir kurumla veya üniversiteyle direkt bağlantımız yok ama herkesle çalışı-
yoruz. Bizim İstanbul Üniversitesiyle, Ticaret Üniversitesiyle, Kadir Has Üni-
versitesiyle aklınıza gelecek bütün üniversitelerle hemen her konuda proje
bazında, seminer faaliyetlerinde , bilim insanlarının bulundukları üniversite-
lerle protokoller yaparak veya bilim insanlarını şahsi olarak davet ederek
birlikte çalışabiliyoruz. Kamuoyunu, ilgilileri aydınlatarak iyi güzel faydalı fa-
aliyetler yaptığımıza ilişkin insanların takdir ve teşekkür duyguları bize yan-
sıdıkça son derece mutlu oluyoruz.
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Bunun dışında sadece bilim adamlarının konuşmalarından bilim adam-
larının yaptıkları hazırlıklardan yararlanmıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi
projeci bilim insanı yetiştirmekte gerekiyor. Projeci bilim insanı ne demek?
Bir konuyu ele alarak belli bir süre içersinde yine bilimsel kriterler ile ve o
projeyi yürüttüğünüz kurumun kriterleriyle birlikte yürütecek, bitirecek kamu-
oyuna sunacak bilim insanıdır..

Proje yazmak ayrı bir sanattır, maharettir projeyi almak ise ayrı bir ma-
harettir. Avrupa Birliği projeleri için mutlaka üniversitelerden, sivil toplum ku-
ruluşlarından projenin çağrısının konusuna göre partner bulmak zorundası-
nız. Bizim ülkemizde de şimdi Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği kaynakla-
rını kullanarak AB nin yararlandırdığı konuları gündeme getirdiği ve destek-
lediği için aynı zorluktaki kriterleri yine bizden istiyorlar. Bilim insanları gü-
nümüzde İnternet, cep telefonu gibi iletişim kanallarıyla her yere ulaşabili-
yor. İnternet üzerinden her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Kimler ne söyle-
miş? İnternet kanallarında varsa bitti. Orada doğrusunu yanlışını her şeyini
ayırabilirsiniz. Vakfımız işte bu faaliyetlere büyük önem vererek çalışmala-
rını devam ettiriyor.

Bizim yaptığımız işi yapan kamuoyunda bir çok vakıf ve dernek var. Biz
daha iyisini yapmaya daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu sene 50. yıl
da özellikle ele aldığımız konular arasında hukuki konularda var. Çünkü
günümüzde ekonomik hayatınızı, kültürel, siyasi hayatımızı, düzenleyen
son derecede geniş kapsamlı temel yasalar değişti. Ticaret kanunu, borç-
lar kanunu, medeni kanun gibi kanunlar değişti. Ben artık değişikliklerin
hızına yetişemiyorum açık söyleyeyim. Bilim insanlarımız, borçlar kanunu
ve ticaret kanunun birbiriyle bağlantısı olduğu için aynı anda çıkması ge-
rektiğini ifade ediyorlardı. Beklediler çıkarıldı. Neler değişti? Ne değişme-
di ki, neler değişti? Ekonomik hayatımızı düzenleyen, etkileyen çok önem-
li değişiklikler oldu.. Bunların mutlaka gündeme getirilmesi lazım. Uygula-
ma ; bankadan, bilim insanlarına ve iş adamlarına kadar, çeklere, senet-
lere, alacağına, vereceğine, sözleşmesine kadar her şeyi etkiliyor, değiş-
tiriyor kimsenin derinlemesine bilgisi yok.O zaman bunların bilim insanla-
rı tarafından ele alınması, işlenmesi, değerlendirilmesi bu kanunlardaki
görev, yetki ve sorumlulukları yönüyle, her şeyi ile kamuoyuna, açıklan-
ması gerekiyor.

Umarım bu faaliyetleri Albaraka Türk Katılım Bankası gibi diğer arkadaş-
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larımızın diğer partnerlerimizin ve üyelerimizin de desteğiyle daha uzun yıl-
lar yapmayı düşünüyoruz ve yapmaya çalışacağız.

Vakfımız koordinatörlüğünde, henüz yasalar çıkmadan 4-5 sene önce
gerek ticaret kanunu gerekse borçlar kanunu, daha taslak halindeyken de-
ğerlendirilmesini başka bilim insanlarının katıldığı Ticaret Üniversitesinde
bir seminerde yapılmıştı. Taslak neler getiriyor? Taslakta daha neler olması
lazım? Nelerin olmaması lazım? Yasa çıktı, çıktıktan sonra da neresi fazla
neresi eksik kamuoyunda basında duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Türk Ticaret
Kanunu değişti. Ve bir çerçeve yasa olarak çıktı. Ne zaman ki çıktı kıyamet
koptu. Burası böyle, şu kadar madde değişmesi lazım diye, sonradan 55
madde değişti.

Şimdi Borçlar Kanunu gündemde. Ne değişecek? Diyorlar ki, bir iş ada-
mı eğer borçlanacaksa, ev alacaksa kimden izin alacak? Eşinden izin ala-
cak. Verir mi vermez mi? Bunlar bilinmiyor muydu? Taslak halinde, biliniyor-
du. Ne zaman çıktı o zaman daha dikkatli bakıyoruz. Kamuoyunda eleştiri-
len, kamuoyunda gündeme gelip de değiştirilmesi istenen, özellikle vurgu
yapılan maddeler var. Onlar değişse ne olur? Değişmese ne olur? Burada-
ki hukukçu arkadaşlarımız en iyi şekilde bilgiler verecekler. Umarım çok ya-
rarlı olacak.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Albaraka Türk Ka-
tılım Bankası A.Ş.’ye Sayın Genel Müdürü Fahrettin Yahşi bey’e, hem spon-
sorluk desteği için hem de bu güzel mekânı bize ayırdıkları için çok teşek-
kür ediyorum. Yararlı olması dileği ile saygılar sunuyorum.

SUNUCU

Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara’ya teşekkür ederiz.

Programımıza ev sahipliği yapan Albaraka Türk Katılım Bankası Genel
Müdürü Sayın Fahrettin Yahşi’yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet
ediyorum. Buyurun efendim.
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ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
FAHRETTİN YAHŞİ’NİN KONUŞMASI

Sayın Milletvekilim,

İktisadi Araştırmalar Vakfının Başkan ve Üyeleri,

Saygıdeğer Konuşmacılar,

Değerli Konuklar,

“Yeni Borçlar Kanunu’nun Değerlendirilmesi ve Değişikliklerin Uygula-
maya Yansımaları” seminerine hoş geldiniz.

Sağlıklı bir ekonomi için sık sık “üniversite - sanayi” işbirliğine vurgu ya-
pılır. Bu tespit, üniversite ile iş dünyası ilişkisinin sadece bir boyutuna, tek-
noloji geliştirme, teknolojik alanda yenilik yapma yanına işaret ediyor. Ger-
çekte üniversite ile iş dünyasının, yeniliklerle birlikte; yönetim süreçleri, hu-
kuk uygulamaları gibi çok daha geniş alanlarda işbirliğine ihtiyaç var. Bu iş-
birliğini elbette şirketlerin kendileri de geliştirebilirler. Ancak İktisadî Araştır-
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malar Vakfı gibi hem akademi dünyasının birikimini imkânlarını iyi bilen hem
de iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından tanıyan kuruluşların varlığı bu ilişki-
lerin kurulmasını daha da kolaylaştırmaktadır.

Şubat ayında bu salonda yine İktisadî Araştırmalar Vakfı ile birlikte, Türk
Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerine bir seminer gerçekleştir-
miştik. O zaman burada konuşulanlardan gerçekten yararlandık; konuyu
daha derinlemesine kavrama imkânı bulduk. O seminerde bilim adamları-
mızın ve uygulayıcıların Yeni Ticaret Kanunu ile ilgili olarak gündeme getir-
dikleri tereddütlerin, uygulamada aksaklıklara yol açacağını öngördükleri
hususların bir bölümünün, kanun daha yürürlüğe girmeden izale edildiğini
de memnuniyetle belirtelim.

Bugün burada Yeni Borçlar Kanunu ile ilgili değişikliklerin uygulamadaki
yansımalarını konuşacağız. Aynı şekilde bu toplantıdan da istifade edece-
ğimize, ufkumuzun açılacağına hiç kuşkum yok.

Kanunlar yasama organında yapılır, ancak hayatta test edilir; uygulama-
da aksaklıklara yol açan düzenlemeler bir şekilde yasama organında yeni-
den görüşülür. Bildiğiniz gibi, eski Borçlar Kanunumuz 1926 yılında yapıl-
mıştı. O günden bu yana ticari, ekonomik ve sosyal hayatta çok köklü deği-
şiklikler oldu. Dolayısıyla bu kanunun da, yeni ihtiyaçlara uyum sağlayacak
biçimde değiştirilmesi kaçınılmazdı. Borçlar Kanunu ile ilgili düzenlemenin
şöyle bir şanssızlığı oldu. Ticaret Kanunu ile ilgili tartışmalar ön planda ol-
duğu için Borçlar Kanunu ile ilgili düzenlemeler geri planda kaldı; hak ettiği
ölçüde tartışılamadı. Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler 1 Temmuz tarihi iti-
bariyle yürürlüğe girdiği için artık uygulamadaki aksaklıkları görme imkânı-
mız da var.

Ben burada uygulama açısından birkaç hususa işaret etmek istiyorum.
Bizde son dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerde büyük ölçüde Avrupa
Birliği standartlarını yakalama, onların müktesebatını kendimize uyarlama
motivasyonu belirleyici oldu. Doğrusu bu da hepimizin işini kolaylaştırdı. An-
cak Yeni Borçlar Kanununa baktığımız zaman, Avrupa Birliği müktesebatını
da aşan bir takım düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. Örneğin, Avrupa
Birliği düzenlemelerinde sadece tüketici kredileri için uygulanan Genel İş-
lem Koşulları, Ülkemizde tacirler için dahi uygulanır hale getirildi. Özelikle
banka ve finans sektörünün aleyhine çok ciddi ve ağır hükümler içeren bu
tür düzenlemelerin, uzun vadede Türk Bankaları/Finans Kuruluşları ile Av-
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rupa Birliği Bankaları/Finans Kuruluşları arasında ciddi haksız rekabeti ka-
çınılmaz kılacaktır. Ayrıca, kefalet ile ilgili hükümler de hızlılık ve güven içe-
risinde yürümesi gereken ticaret ve bankacılık faaliyetlerinin ciddi boyutta
gecikmesine, gereksiz masraf ve mesai sarfına ve ciddi kâr kayıplarına ne-
den olmaya başlamıştır.

Borçlar Kanununda yapılan değişiklikler daha çok “eşin rızası” gibi ma-
gazin boyutundaki düzenlemelerle sınırlı kaldı. Bu toplantıda işin özüne,
teorik boyutuna yönelik değerlendirmelerin de yapılmasını umuyorum.

Biz kurum olarak, Albaraka Türk olarak, üniversite ile iş dünyasını bir
araya getiren bu nitelikteki toplantıya bir kere daha ev sahipliği yapmaktan
mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile Vakıf başkanımız Sn. Prof. Dr. Ahmet İn-
cekara başta olmak üzere Vakıf yönetim kurulu üyelerine; toplantımızı teş-
rif eden, her birisi kendi alanında seçkin uzman olan değerli hocalarımız Sn.
Sami Karahan, Sn. Atilla Altop, Sn. Cumhur Özakman, Sn. Gülçin Elçin
Grassinger, Sn. Baki İlkay Engin, Sn. Av. Nihat Boz’a ve toplantımıza katı-
lan siz değerli konuklarımıza teşekkür ederim.

Yeniden hepinize hoş geldiniz diyor, verimli ve keyifli bir gün geçirmeni-
zi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
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SUNUCU

Sayın Fahrettin Yahşi’ye teşekkür ederiz.

Tebliğ Oturumuna Başkanlık yapacak olan; Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Sami Karahan’ı kürsüye davet edi-
yorum.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.
Dr. Atilla Altop’u kürsüye davet ediyorum.
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TEBLİĞ OTURUMU

Yeni Borçlar Kanunu’nun Değerlendirilmesi ve
Genel İşlem Koşulları

Başkan : Prof. Dr. Sami KARAHAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

Konuşmacı : Prof. Dr. Atilla ALTOP
İstanbul Kültür Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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PROF. DR. SAMİ KARAHAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Sayın Vekilim,
Sayın Genel Müdürüm,
Değerli Hocalarım,
Sevgili Konuklar,

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum. Fahret-
tin Beyin şahsında Albaraka Türk Katılım Bankası’na teşekkür ediyorum.
Ben Albaraka’yı bir banka olmanın ötesinde bir mektep gibi de görmeye
başladım. Her ne kadar ticaret kanunuyla ilgili bir toplantı yapılmış ise de Al-
baraka Türk Katılım Bankası önderliğinde daha çok büyüğünü binlerce kişi-
nin katıldığı bir sempozyumu üç gün boyunca üç ayrı salonda Marmara Üni-
versitesinde yaptık. Binlerce kişi katıldı. Albaraka Türk Katılım Bankası’nın
değerli avukatları da oradaydılar. Dolayısıyla ticaret kanunun değiştirilmesi
sürecindeki tartışmalarda Albaraka’nın böyle çok ciddi aktif bir katkısı oldu.
Dolayısıyla bu manada hem Fahrettin Bey’e ve Nihat bey’e çok teşekkür
ediyorum. Ahmet İncekara hocam aradı beni davet etti. Bu keyifli ortamda
sizlerle birlikte olmak için geldim.

Bu konunun bizim açımızdan bir önemi var. Önemi şurada; bir anekdot-
la başlamak istiyorum. Ticaret kanununu anlatırken çeşitli kurum ve kuruluş-
lara, bankalara epeyce seminere gitme imkânımız oldu. Genel işlem şartla-
rıyla ilgili ticaret kanunu bununla ilgili hükümler olduğu için sadece borçlar
kanununda değil bu düzenlemeler. Biraz genel işlem şartlarından bahsedin-
ce bu nezih topluluğu tenzih ediyorum. Bir bankanın genel müdür yardımcı-
sı dedi ki, hocam bunları anlatıyorsunuz ama biz bankalar zaten bir işlem
yaparken şunu düşünürüz dedi. Yüz kişiden sadece bunun on tanesi bu işe
itiraz eder, on kişiyle ilgili olanı da herhangi bir şekilde aramızda hallederiz,
görüşürüz ve konuşuruz. Doksan kişi açısından bu işten geçer dedi. Yani
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siz bu kadar önem verip anlatıyorsunuz ama buda böyle olacak bir şeydir
dedi. Sen istediğin kadar genel işlem şartlarını anlat. Bunun müeyyidesi hü-
kümsüzlüktür de, ne dersen de tazminatta bunların önemi yok. Doksan ki-
şiyle ilgili herhangi işlem zaten olmayacak. Onun için biz bir şekilde çözeriz
dedi. Bende şöyle bir cevap verdim; dedim ki, evet bu olay sadece borçlar
kanunu düzenlenmiş olsaydı ve oradaki müeyyidelerle müeyyidelendirilmiş
olsaydı dediğiniz doğruydu. Yüz kişiden doksan kişi kabullenir, itiraz etmez,
itiraz etmeyi düşünmez on kişiyle ilgili ise bunlar gündeme gelebilirdi. Ama
olayın birde ticaret kanunu boyutu var. Ticaret kanunu bu işi çok tehlikeli bir
yerde düzenlemiş. Haksız rekabetle ilgili bölümlerin içinde düzenlenmiş ve
bunun müeyyidesi kanuna bakarsanız çok net görülüyor. Bu maddedeki hü-
kümleri kasten ihlal edenler ki, bu sözleşmeleri hazırlayanlar, bankalar, ban-
ka yöneticileri, herkes giriyor bunun içersine, iki yıldan az olmamak üzere
hapis cezası ve adli para cezasından bahsediliyor. Ben döndüm dedim ki,
hangi bankanın yöneticisi doksan kişiyle ilgili işlemler sınıf bulsun para ka-
zanalım diye hapse girmeyi ister. Hiçbir yönetici böyle bir şey ister mi? İste-
mez. Bu yüzden bende bir ticaretçi olarak Atilla hocam bu konuyla ilgili ola-
rak muhakkak bilgiler verecek. Ama bu genel işlem şartları meselesi, Fah-
rettin beyinde üzerine önemle parmak bastığı üzere önümüzdeki dönem
içerisinde bankaların ve genel işlem şartlarıyla işlem yapan, çalışan bu mü-
esseselerin büyük kurumların başını ağrıtacak gibi görünüyor. Şöyle ara sı-
ra bakıyorum çeşitli müesseselerle ilgili uygulamaların içinde bir insanım
gözden geçirme imkânım oluyor bankaların kredi sözleşmelerini büyük
oranda dürüstlük kuralına ait hükümler, eski sözleşmeler için konuşuyorum.
Yenilerini hiç görmedim. Onlarla ilgili herhalde yavaş yavaş bir şekilde her-
kes üzerinde çalışıyordur. Öyle garip sözleşmeler, öyle garip hükümler kon-
muş ki, eğer bunlar devam edecek olur ise önümüzdeki süreç içerisinde cid-
di manada hukuki ve cezai boyutu var. Ben hukuki boyutundan çok cezai
boyutu üzerinde durma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü hukuki boyutu belli in-
sanları belli kurum ve kişileri korkutmuyor. Parayı veririz aynısını yapmaya
devam ederiz diyor. Ama cezai boyutu ihmal edilemeyecek hükümler içeri-
yor. Dolayısıyla böyle önemli bir konu şimdi gündeme geliyor ve bu günde-
me gelmesi dolayısıyla da tartışılacak. Sayın hocamın buna ilişkin bir tebli-
ğini Marmara Üniversitesinde keyifle dinleme imkânı bulmuştum. Sizlerinde
bu işten büyük keyif alacağınızı ve burada sağlıklı bir tartışma ortamı doğa-
cağını da ümit ediyorum.
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Fahrettin Bey konuşmasında bir şey söyledi. Ticaret kanunuyla ilgili tar-
tışmaları yaptık. Bu tartışmalar doğrultusunda ticaret kanunu değiştirildi iyi
oldu gibi bir şey söyledi. Ticaretçiler asla bunu kabul etmez. Bizim muhale-
fetimiz hala sürüyor esas itibarıyla akademisyenlerin muhalefeti sürüyor. Bi-
raz günü kurtardık gibi gözüküyor ama ilerde bununla ilgili çok daha ciddi
sorunlar çıkacak gibi görünüyor zira eskiden şirketlerde denetim vardı. Şim-
di hiç denetim yok. Ne olacak bilmiyoruz. Herkes birbirine bakıyor. İşin bu
noktasında Sayın Şükrü Kızılot bir yazı yazmış ne olacak bu şirketlerin ha-
li? Denetim kalmadı diyor. Tekrar gözden geçirilmesinde fayda olacak.
Borçlar kanununda da bu manada sorunlu olan maddeler olduğu görülüyor.
Genel işlem şartlarında bunlardan birisi gibi hem de ticaret kanununda borç-
lar kanunu arasında bir küçük fark gibi şeyler var. Sayın Prof. Dr. Atilla Al-
top hocama sözü bırakıyorum.
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Teşekkürler Sayın Başkan.

Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen İktisadi Araştırmalar Vakfına ve ev
sahipliği yapan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’ne teşekkür etmek isti-
yorum. Sayın başkanın da söylediği gibi ben tebliğimde, 11.01.2011 tarihin-
de kabul edilen ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni
Türk Borçlar Kanunu (TBK)’ndaki en önemli yeniliklerden bir tanesi olan ge-
nel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeyi kısaca değerlendirmek istiyorum.

Yalnız konuyla ilgili açıklamalara  geçmeden önce ben de bu komisyo-
nun oluşturulması ve çalışmasıyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Biraz
eleştirel olacak ama, bu kanunların hazırlanması için seçilen yöntemin çok
da sağlıklı olduğunu  düşünmüyorum. Şöyle ki, ilk tasarının ortaya çıkması
tam yedi sene sürünce, bizler işlerimizin yoğunluğu nedeniyle bazı toplantı-
lara katılamıyorduk ve son toplantılarda, baştaki maddelerde ne yazdığımı-
zı çoğu kez hatırlamıyorduk ve dönüp bakmak zorunda kalıyorduk. Ayrıca
her madde için 40 kişilik komisyonda oylama yapılması ve bir oy fazla çıkan
görüşün kabul edilmesi de her zaman arzu edilen sonucu doğurmuyordu.
Bu usulün yerine çok daha dar kapsamlı, hakikaten hazırlanacak kanun ala-
nında uzman  iki veya üç akademisyen, en fazla iki veya üç yüksek yargı
mensubu ve bir de o konuda tecrübeli Türkiye Barolar Birliği’nin belirleyece-
ği bir avukatın katılımı ile oluşan bir komisyonun kurulması, komisyon üye-
lerinin bir sene tüm işlerini bırakıp, sadece kanun çalışmaları ile uğraşma-
larının ve kendilerine gerekli tüm maddi ve lojistik olanakların sağlanması
halinde, çok daha kısa sürede çok daha iyi kanun tasarılarının ortaya çıka-
cağı kanısındayım. Bu açıklamalardan sonra, komisyonun hazırladığı ve
bazı değişikliklerle kabul edilen TBK iyi mi yoksa kötü mü diye sorarsanız,
cevabım TBK’nun halen yürürlükte olan Borçlar Kanunu’ndan kesinlikle da-
ha iyi olduğunda benim en ufak bir tereddüdüm yok. Daha iyisi olabilir miy-
di? Hiç şüphesiz, onda da hiç tereddüdüm yok. Her şeyden önce birinci ve
ikinci sınıflara arka arkaya ders verdiğiniz zaman, öğrencilerin birinci sınıf-
ta Türk Medeni Kanunu’ndaki maddeleri rahatlıkla anlarken, ikinci sınıfta şu
anda yürürlükte olan Borçlar Kanunu’nun maddelerinin büyük çoğunluğunu
hiçbir şekilde anlamadıklarını görüyorsunuz. Ben bile maddelerde geçen
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bazı kelimelerin anlamını bilmiyorum ve madde metninin gelişinden çıkarı-
yorum. Diğer taraftan Borçlar Kanunu tüm kişileri çok yakından ilgilendirdi-
ği için, herkes tarafından kolay anlaşılabilir olmasında büyük yarar var diye
düşünüyorum. Bu nedenle TBK’nun, herşeyden önce kullanılan Türkçenin
herkes tarafından anlaşılabilir olması bakımından, çok daha iyi olduğu ka-
nısındayım.  Çok daha iyisi de tabii ki olabilirdi. O nedenle de zaten göre-
ceksiniz, kanunda yer almasını çok istediğim ve de yapılmasında diğer
maddelere nazaran çok daha büyük emeğim olan genel işlem koşulları dü-
zenlemesini bile konuşmamda eleştireceğim. Zira daha iyi, iyinin düşmanı-
dır ve kusursuz kanun da yoktur.

Bu giriş konuşmasından sonra, TBK’ndaki genel işlem koşulları düzen-
lemesine ilişkin değerlendirmeme başlamadan önce, genel işlem koşulu
kavramına ve bu alanda bugüne kadar hangi hükümler aracılığıyla koruma
sağlanmaya çalışıldığına ilişkin kısa açıklamalar yapmak istiyorum.

I- Genel İşlem Koşulu Kavramı:

Çağımızın sosyal ve ekonomik gelişmeleri sonucunda, bankalar, sigorta
şirketleri, seyahat ve taşıma işletmeleri, dayanıklı tüketim malları üretimi ve
pazarlaması yapan girişimciler ve diğer birçok kişi veya kuruluş, iki taraf
arasında bireysel sözleşmenin kurulmasından önce soyut ve tek yanlı ola-
rak kaleme alınmış sözleşme koşulları hazırlamakta, bunlarla gelecekte ku-
rulacak belirsiz sayıda, ancak aynı şekil ve tipteki hukuki işlemleri düzenle-
mektedirler. Önceden hazırlanan tipik sözleşme koşulları için genel işlem
koşulları terimi kullanılmakta; bu tür sözleşmelere de “tip sözleşme” ya da
“formüler sözleşme” denilmektedir. Konunun uzmanı kişilerce bütün olası-
lıklar düşünülerek hazırlanan genel işlem koşulları, çoğu kez sadece kendi-
lerini hazırlatarak kullanan kişinin çıkarlarını kollamakta ve korumaktadır.
Buna karşılık sözleşmenin diğer tarafı, sözkonusu genel işlem koşullarının
varlığından ya da içeriğinden tam olarak haberdar değildir veya sözkonusu
genel işlem koşullarını tam olarak anlayıp, olası sonuçları ile birlikte değer-
lendirebilecek donanımda değildir ya da pazarlık gücüne sahip olmadığın-
dan zorunlu olarak kabul etmektedir.

Gerçekten de kitlelere yönelik bu tür sözleşmelerde, sözleşmenin kurul-
ması aşamasında görüşmeler veya pazarlıklar kesinlikle sözkonusu olama-
makta veya sadece son derece sınırlı bir iki noktada -fiyat, vade vb.-  olmak-
tadır. Bu nedenle, bu sözleşmeleri hazırlayan girişimler karşısında sözleş-
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menin diğer tarafı, ya kendisine dayatılan koşullarla sözleşmeyi kuracak ya
da sözkonusu sözleşmenin içerdiği edimi veya hizmeti almaktan vazgeç-
mek zorunda kalacaktır. Diğer söyleyişle birey önüne konan sözleşmeye ya
tümden evet ya da tümden hayır diyecek; “evet ama” diyemeyecek, bazı
hükümlerin değiştirilmesini isteyemeyecektir. Örneğin bir tacir ya bankanın
önüne koyduğu kredi sözleşmesini imzalayarak krediyi alacak ya da kredi
almaktan vazgeçecektir. Aynı şekilde birey ya imtiyaz sahibi şirket tarafın-
dan önüne konan abonmanlık sözleşmesini imzalayacak, ya da konutuna
elektrik ya da su almaktan vazgeçecektir. Birçok hizmet ya da edimden hiç
yararlanmamanın sözkonusu olmaması ve “evet ama” deme olanağının da
bulunmaması karşısında, bireyin zor durumda kaldığından istemeyerek
ama mecburen imzaladığı bu sözleşmelerin uygulanmasında yasanın em-
redici hükümleri ile korunması gerekmektedir.

Tüm Avrupa ülkelerinde uzun yıllardan beri mevcut bu tür özel koruyucu
hükümler, ülkemizde önce 2003 yılı Mart ayında 4077 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanuna (TKHK) eklenen “Sözleşmelerdeki Haksız Şart-
lar” başlıklı altıncı madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Tüketici
Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” ile sınırlı ölçüde
kendisine yer bulduktan sonra, şimdi 6098 sayılı yeni TBK ile daha yaygın
olarak uygulanma olanağına kavuşmuş olmaktadır.

II-TBK’ndan Önceki Dönem:

1- Mart 2003’e kadar olan dönem:

Bu dönemde genel işlem koşullarına ilişkin özel bir düzenlemeye -bazı
münferit hükümler dışında- hiç rastlanmadığından, öğretide ve uygulamada
ya sözkonusu istisnai münferit hükümlere ya da bazı Borçlar Kanunu (BK),
Medeni Kanun (MK) ve Ticaret Kanunu (TK) hükümlerine -bazen zorlayarak
da olsa- dayanılarak koruma sağlanmaya çalışılmaktaydı. Şöyle ki; daha zi-
yade emredici genel hükümlere, ahlaka, kişilik haklarına ve dürüstlük kura-
lına aykırılık çerçevesinde olmakta idi. Bu kapsamda örneğin;

a) TK.m.1266/II’de sigorta genel şartlarının zahmetsizce okunabilecek
bir tarzda basılmış olması gerektiği açıkça vurgulanmış ve bu şarta
uyulmadığı takdirde, genel şartlardan sigorta ettirenin zararına olan-
lar yerine kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu hükmün,
örnekseme yolu ile, bütün genel işlem şartları için uygulanabilecek bir
temel ilke niteliğinde görülmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

27



b) Bazen emredici genel hükümlere aykırılık yardımıyla koruma sağla-
nıyordu. Örneğin BK.m.99/II, III ve m.100/III, TK.m.766 çerçevesinde
sorumluluğu sınırlandırmaya veya tamamen kaldırmaya yönelik ka-
yıtlara (sorumsuzluk kayıtlarına), TK.m.1264 çerçevesinde sigorta
sözleşmelerindeki özel şartlara getirilen emredici sınırlamalar, genel
işlem koşulları bakımından da uygulanma olanağı bulmakta idiler.
Keza özellikle tekel durumunun kötüye kullanılması suretiyle konulan
tek taraflı genel işlem koşulunun diğer tarafın ekonomik açıdan çökü-
şüne neden olduğu durumlarda, BK.m.20/I uyarınca ahlaka aykırılı-
ğın varlığı kabul edilerek koruma gerçekleştiriliyordu.

c) Bazı Yargıtay kararlarında MK.m.2 çerçevesinde hakkın kötüye kul-
lanılmasından ya da dürüstlük kuralına aykırılıktan söz edilerek koru-
ma gerçekleştiriliyordu.

d) Öğretide, BK.m.70/2’de yer alan ve bir nevi borcunu ifa etmekle yü-
kümlü borçlunun, orta kalite ve nitelikten aşağı bir mal sunamayaca-
ğını belirten hükmün temelinde yatan düşünceden hareketle, sözleş-
menin içeriğinin sözleşenlerden sadece biri tarafından tek yönlü ola-
rak belirlendiği durumlarda, bu belirlemenin ancak belirli sınırlar için-
de yapılabileceği ve bu sınırların dürüstlük kuralına, adalete ve hak-
kaniyete uygunluk ibaret olduğu kabul edilmek suretiyle, formüler
sözleşmelerdeki genel işlem koşullarının içeriğinin denetlenmesinin
mümkün olabileceği ileri sürülmüştür.

e) Öğretide ekonomik ya da entellektüel açıdan sahip bulunulan üstün
durumun kötüye kulanılmasının, gabin (BK.m.21) olarak değerlendi-
rilebileceği; hukuki işlemin kuruluşu anında genel işlem şartları ile
karşılaşan, kendisine kısıtlı zaman verilen ve psikolojik baskı altında
bulunan ve bu nedenle de bu şartların anlam ve önemini bütün so-
nuçlarıyla kavrayamayan müşterinin içinde bulunduğu durumun,
BK.m.21 anlamında gabinin sübjektif şartı olan ‘tecrübesizlik’ olarak
nitelendirilebileceği ve bu yolla da genel işlem koşullarının içeriğinin
denetlenmesinin mümkün olabileceği ileri sürülmüştür.

f) Keza Anayasa hükümlerinin yargı organlarını bağladığını ve yargıcın
öncelikle Anayasaya göre hüküm verdiğini gözönüne alan bazı hu-
kukçular, T.C.Anayasası’nda yer alan sosyal devlet ve eşitlik ilkeleri-
nin, yargıcı, sosyo-ekonomik bakımdan güçsüz, korunmaya muhtaç
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kişiyi sözleşmenin güçlü tarafına karşı koruyucu tedbirleri almaya ve
sadece bir tarafın çıkarlarını kollayan tek yanlı kayıtları geçersiz say-
maya mecbur kılacağını ileri sürmüşlerdir. 

2- Mart 2003’de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu-
na (TKHK) eklenen “Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı al-
tıncı madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Tüketici Söz-
leşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” ile getirilen
düzenleme:

14.03.2003 tarihli ve 25048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4822
sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile 4077 sayılı TKHK’a eklenen “Sözleşmelerdeki Haksız Şart-
lar” başlıklı altıncı maddede, haksız şart, “satıcı veya sağlayıcının tüketiciy-
le müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların
sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşe-
cek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları”
olarak tanımlanmıştır. 13.06.2003 tarihli ve 25137 sayılı “Tüketici Sözleş-
melerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik”(kısaca “Yönetmelik”)in
“Kapsam” başlıklı 2.maddesinde ise haksız şart, tüketici sözleşmelerinde
satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tek taraflı olarak ve dürüstlük
kuralına aykırı biçimde konulmuş her türlü şart olarak tanımlanmıştır. 

Yönetmelik’in 6.maddesinde, bir sözleşme şartının haksızlığı değerlen-
dirilirken, sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliğinin, sözleşmenin
yapılmasını sağlayan şartların ve/veya onun bağlı olduğu sözleşmelerin
tüm şartlarının dikkate alınacağı vurgulanmış; buna karşılık  şartların hak-
sızlığının takdirinde, gerek sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri
arasındaki, gerekse mal veya hizmetin gerçek değeri ile sözleşmede belir-
lenen fiyatı arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirmenin yapılamayaca-
ğı ilave edilmiştir.

TKHK.m.6/II uyarınca, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her söz-
leşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. İlk okunuşta
tek taraflı bağlamazlık akla gelmekle beraber, Yönetmelik’in 7.maddesinde,
satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici sözleşmelerine konulan
haksız şartların batıl olacağı vurgulanmış ve devamında yok sayılan hü-
kümler olmadan da sözleşme ayakta tutulabiliyorsa, sözleşmenin geri kala-
nının varlığını koruyacağı vurgulanmıştır. 
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Yönetmelik’in ekinde, -Avrupa Konseyi’nin “Tüketici Sözleşmelerindeki
Haksız Koşullar Hakkında 5 Nisan 1993 Tarihli Direktifi (Yönergesi)”nin
ekinde yer alan listeden esinlenerek hazırlanan- yol gösterici mahiyette ve
sınırlayıcı olmamak üzere haksız olarak kabul edilebilecek şartlar listesine
yer verilmiştir.

Bu konu üzerinde daha fazla konuşmak istemiyorum. Ancak sadece şu-
nu vurgulamakta yarar görüyorum ki, bu düzenlemeden sadece
TKHK.m.3’deki tüketici tanımına dahil olanlar yararlandığı ve TKHK anla-
mında tüketici sayılmayan kişilerin de genel işlem koşullarına karşı korun-
maya ihiyaç duydukları dikkate alındığında, bu düzenleme ile sağlanan ko-
rumanın eksik kaldığı ve bu eksikliğin de ancak herkesi kapsayacak genel
bir düzenleme ile sağlanabileceği anlaşılmakta idi.

III- TBK’ndaki Düzenleme:

1- Genel olarak:

TBK’nda genel işlem koşulları, “Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlem-
ler” başlıklı 19.maddeden sonra “Genel İşlem Koşulları” üst başlığı altında
6 maddede düzenlenmiştir. Alman Hukukunda olduğu gibi (BGB Pr.305-
310), genel işlem şartlarının TBK’nda bir bütün olarak düzenlenmesinin ye-
rinde olduğu, sadece “Sözleşmenin İçeriği” üst başlığı altında 26-29.mad-
delerden sonra yer almasının daha uygun olabileceği kanısındayım.

Bu düzenleme öncelikle, sözleşmenin -kullanan dışındaki- diğer tarafı-
nın tüketici olup olmamasına bakmaksızın, her türlü sözleşmede kullanılan
genel işlem koşulunun denetlenmesine olanak sağlamaktadır. Kanun koyu-
cu, genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeyi -Almanya, Avusturya, İtalya,
Hollanda gibi ülkelerde olduğu gibi- Borçlar Kanunu içine alarak, tüketici/ta-
cir ayırımı yapmaksızın koruyucu hükümlerden herkesin yararlanmasını
sağlamayı tercih etmiştir.

Diğer taraftan, günümüzde yaygın olarak kabul edildiği üzere, genel iş-
lem şartlarının denetiminde üç aşama bulunmaktadır. Bunlardan ilki, genel
işlem şartının sözleşmenin içeriğine dahil olup olmadığının belirlenmesi
aşamasıdır (yürürlük denetimi). İkincisi, sözleşmenin içeriğine dahil olduğu
belirlenen genel işlem şartının yorum yoluyla denetlenmesidi r(yorum dene-
timi). Nihayet bunların işe yaramadığı durumlarda son aşamada genel işlem
şartının geçerliliğinin denetlenmesi sözkonusudur (geçerlik denetimi).
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TBK’ndaki düzenlemede, 20.maddede genel işlem koşulunun tanımına ve
uygulama alanına ilişkin açıklamalara yer verildikten sonra, 21-22.madde-
lerde yürürlük denetiminin, 23.maddede yorum denetiminin, 24-25.madde-
lerde ise geçerlik denetiminin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

2- Tanım ve uygulama alanı (TBK m.20):

a) Maddenin birinci fıkrasında genel işlem koşulları, “bir sözleşme yapı-
lırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullan-
mak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sundu-
ğu sözleşme hükümleri” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım genel itiba-
riyle BGB Pr.305/I,1’de yer alan ve öğretide yapılan tanımlara uygun
olmakla birlikte,

] Genel işlem koşulları çoğu kez bizzat kullanan tarafından hazır-
lanmadığından, bazen başkalarının hazırladığı metinler kullanıldı-
ğından, bu durumlarda “düzenleyen” ve “tek başına hazırlayarak”
kelimelerinin yaratabileceği sıkıntı ve/veya duraksamaya  engel
olabilmek, 

] Tanımda aynı anlamı veren “önceden” ve “ileride” kelimelerinin bir
arada kullanılmasının gereksizliğini ortadan kaldırabilmek ve

] TBK’nun 1., 2., 6. ve 11.maddelerinde sürekli olarak “sözleşmenin
kurulması” ifadesi kullanılırken maddede “sözleşme yapılırken”
ifadesinin kullanılmasının dil uyumu açısından yarattığı sakıncayı
giderebilmek için

BGB.m.305/I,1’deki tanımı da dikkate alarak, genel işlem koşullarını,
“çok sayıda benzer sözleşmede kullanılmak üzere önceden düzenlenmiş
olan ve sözleşmenin taraflarından birinin (kullanan) diğer tarafa sözleşme
yapılırken sunduğu sözleşme hükümleri” olarak tanımlamak daha doğru
olurdu kanısındayım.

Maddenin 1.fıkrasının ikinci cümlesinde göre “bu koşulların, sözleşme
metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli nitelendirme-
de önem taşımaz.” BGB.m.305/I,2 hükmü ile tamamen örtüşen bu hüküm,
madde gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere, genel işlem koşullarının ta-
mamının veya bir kısmının sözleşme metninde ya da ekinde değişik karak-
terlerle yazılmak suretiyle, emredici yasal düzenleme kapsamı dışına çıka-
rılmasını önlemek amacıyla konulmuş olup, çok yerindedir.
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b) Maddenin ikinci fıkrasına göre, “aynı amaçla düzenlenen sözleşme-
lerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hüküm-
lerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez”. Madde gerekçe-
sinde açıkça belirtildiği üzere, bu düzenlemenin amacı, genel işlem
koşullarını kullanan tarafın, hazırladığı/hazırlattığı tip sözleşmelerde,
çağımızın teknolojik imkanlarından da yararlanarak, farklı yöntemler
kullanarak, bunların tip sözleşme olmaktan çıkarak bireysel sözleş-
meye dönüştüğünü ileri sürmesini engellemektir. Diğer bir ifadeyle,
sözleşme metinlerinde yaratılan önemsiz, yapay farklılıklar, -madde-
nin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki tanım kapsamında olmaları
kaydıyla- sözleşme hükümlerinin genel işlem koşulu sayılmalarını ke-
sinlikle engellemez. Örneğin delil sözleşmelerine ilişkin bir genel iş-
lem koşulunun, sözleşmenin asıl metnine veya ekine alınması, yeri-
nin (madde numarasının) değiştirilmesi, öze dokunmayan ifade fark-
lılıkları yaratılması, uygulama farklılığı doğurmayacaktır. Aynı şekil-
de, tip sözleşme yöntemine başvuran tarafın (kullananın), çok sayıda
farklı tipte sözleşme hazırlayarak, müşterileri ile ilişkilerinde, genel iş-
lem koşulları düzenlemesindeki hükümleri dolanması yolu da kapatıl-
mıştır. BGB Pr.306a’da yer alan -ve genel bir hüküm olarak TBK’na
alınmayan- genel işlem koşulları düzenlemesindeki  hükümleri dolan-
ma yasağının somut bir görünüm biçimini oluşturduğunu düşündü-
ğüm bu hükmün çok yerinde olduğu kanısındayım.  

c) Maddenin üçüncü fıkrasına göre “genel işlem koşulları içeren sözleş-
meye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tar-
tışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, onları genel işlem koşulu ol-
maktan çıkarmaz.” Türk uygulamasını dikkate alan Kanun koyucu, bu
hüküm ile, BGB Pr.305/I,3 hükmünün tam aksini benimseyerek, Ta-
sarı m.20/I,1’deki tanıma uyan bir genel işlem koşulunun, sözleşme-
nin kuruluşu sırasında sözleşmenin tarafları arasında özel olarak tar-
tışılsa bile, genel işlem koşulu olmaktan çıkmayacağını benimsediği-
ni ifade etmiştir. Gerçekten de uygulamada, tip sözleşmelerin büyük
çoğunluğunda, sözleşmenin -genel işlem koşulu niteliğindeki- tüm
hükümlerinin tek tek okunduğu, tartışıldığı ve bu şekilde kabul edildi-
ğine ilişkin hükümler yer almaktadır. TBK’ndaki bu hüküm sayesinde,
tüm bu durumlarda, tip sözleşmelerin tüm hükümleri emredici nitelik-
teki genel işlem koşulları düzenlemesine tabi olacaktır. Çok zor ispat
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olaylarına girilmesine izin vermemesi ve uygulamada karşılaşılan çok
fazla sayıdaki yasayı dolanma girişimlerini sonuçsuz bırakması bakı-
mından genel işlem koşulları düzenlemesinin amacına hizmet ettiği-
ne inandığım ve çok yerinde bulduğum bu hükmün de, BGB
Pr.306a’da yer alan -ve genel bir hüküm olarak TBK’na alınmayan-
genel işlem koşulları düzenlemesindeki hükümleri dolanma yasağı-
nın somut bir görünüm biçimini oluşturduğu kanısındayım.

d)Maddenin dördüncü fıkrasına göre “genel işlem koşullarıyla ilgili hü-
kümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından veri-
len izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere
de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır.” Bu suretle, sundukları hizmetleri
kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve
kuruluşların hazırladıkları sözleşmelerde yer alan tüm hükümler,
TBK.m.20/I,1’deki tanıma uymasalar bile, genel işlem koşulu olarak kabul
edilmekte ve emredici nitelikteki genel işlem koşulları düzenlemesine tabi
olmaktadırlar. Bu sözleşmeleri ve içerisindeki genel işlem koşullarını hazır-
layan tarafın kamu tüzel kişisi olmasının, durumu değiştirmeyeceği ve uy-
gulama farklılığı doğurmayacağı da madde gerekçesinde açıkça vurgulan-
mıştır. Uygulamayı da dikkate aldığımızda, sözleşmenin diğer tarafının en
fazla korunmaya muhtaç olduğu sözleşmeler, hükümde belirtilen kişi ve ku-
ruluşlarca hazırlanan/hazırlatılan sözleşmeler olduğundan, hükmün çok ye-
rinde olduğu kanısındayım. Zira kamuda bazı alanlarda yasal tekel durumu
var ve tüketicinin başka türlü davranma olanağı teorik olarak da yok.

3- Yazılmamış sayılma (sözleşme kapsamına girme) (TBK.m.21):

a) Maddenin 1.fıkrasının birinci cümlesine göre, “karşı tarafın menfaati-
ne aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi,
sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşul-
ların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme
olanağı sağlanmasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine
bağlıdır”. Genel işlem koşullarının hangi koşullarda sözleşmenin kap-
samına gireceğini (yürürlük denetimini) düzenleyen hükümde, önce-
likle “düzenleyen” yerine “kullanan” ifadesinin, “sözleşmenin yapılma-
sı” yerine de “sözleşmenin kurulması” ifadesinin kullanılması daha
yerinde olurdu kanısındayım.

Maddenin 1.fıkrasının ikinci cümlesine göre, “aksi takdirde genel işlem
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koşulları yazılmamış sayılır”. Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, İs-
viçre Borçlar Kanunu’nun (OR) kıymetli evraka ilişkin çeşitli maddelerinde
yer almakla beraber, Türk hukukunda mevcut olmayan bu yaptırım türü ye-
rine, 1.cümledeki ifade ile BGB Pr.305c/I’de kullanılan “werden nicht Ver-
tragsbestandteil” ifadesini dikkate alarak, hükmü “aksi takdirde genel işlem
koşulları sözleşmenin kapsamına dahil sayılmazlar” şeklinde düzenlemek
daha uygun olurdu kanısındayım.

b) Maddenin 2.fıkrasına göre “sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine
yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır”. Bu suretle,
BGB Pr.305c/I’de olduğu gibi, şaşırtıcı koşullar olarak nitelendirilen
bu tür genel işlem koşullarının da, -yukarıdaki açıklamalarımız doğ-
rultusunda-, sözleşmenin kapsamına dahil sayılmayacakları ilkesi ka-
bul edilmiştir. Nitekim madde gerekçesinde de aynen “şaşırtıcı kural-
ların sözleşmenin içeriğinden sayılmaması ilkesi benimsenmiştir” ifa-
desine yer verilmiştir. Çok yerinde bulduğum bu hüküm sayesinde,
örneğin Türk uygulamasında kredi sözleşmelerinde neredeyse istis-
nasız olarak yer verilen, kredi kurumunun dilediği anda hiçbir gerek-
çe göstermeksizin hesabı kat edeceği, ilişkiye son vereceğine ilişkin
hükümler sözleşmenin niteliğine yabancı şaşırtıcı hüküm oldukların-
dan yazılmamış sayılacaktır.  

4- Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi (TBK.m.22):

Madde hükmüne göre, “sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem ko-
şulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda düzenleyen, ya-
zılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapma-
yacak olduğunu ileri süremez”.

Madde gerekçesinde, diğer açıklamaların yanısıra, özellikle Kanun ko-
yucunun BGB Pr.306/III hükmünü bilinçli olarak madde metnine almadığı ve
bu suretle kullananın TBK.m.27/II,2 deki istisna hükmünden, kıyas yoluyla
yararlanmasına engel olmak istediği açıkça vurgulanmıştır. Bu da bence
çok önemli bir hüküm. Zira genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemede
amaç hiçbir zaman, sözleşmede karşı tarafa dürüstlük kuralına aykırı ola-
rak zarar verici bir hüküm olduğu zaman, o sözleşmeyi tamamen geçersiz
saymak değildir; tam tersine öyle bir sonuca gidilirse, asıl o zaman “zayıf”
tarafın menfaatleri çok daha büyük zarara uğrayabilir. Çok basit bir örnek
vermem gerekirse, ev almak için bir kredi kuruluşundan konut kredisi alır-
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ken imzaladığım kredi sözleşmesinde bana çok dürüstlük kuralına aykırı
olarak zarar verici ve benim durumumu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler oldu-
ğunu varsayalım. Bu durumda  kredi sözleşmesini tamamen geçersiz sa-
yarsak, benim aldığım konut kredisini geri ödemem gerekecek. Ben krediyi
ev alırken satıcıya ödediğim için, aldığım krediyi geri ödemem mümkün de-
ğil; ancak evi satarsam krediyi geri ödeyebilirim ki, bu benim hiç istemedi-
ğim ve bana büyük zarar verecek bir  durum. Burada en uygun çözüm,
TBK.m.22’nin öngördüğü şekilde, bana zarar verici ve durumumu ağırlaştı-
rıcı hükümlerin iptali ve geri kalan hükümlerle kredi sözleşmesinin geçerli
tutulmasıdır.

5- Yorumlanması (TBK.m.23):

Madde hükmüne göre, “genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm,
açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin
aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır”. Roma Hukuku’ndan gelen “in
dubio contra stipulatorem” (sözleşme, şüphe halinde düzenleyen aleyhine
yorumlanır) genel ilkesinin bir uygulamasından ibaret olan ve BGB
Pr.305c/II’deki düzenleme ile de uyumlu olan bu hükmün, çok yerinde oldu-
ğu kanısındayım.

6- Değiştirme yasağı (TBK.m.24):

Madde hükmüne göre “genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşme-
de veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı
taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiş-
tirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamış sayı-
lır.” Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in, hak-
sız şartların örnek olarak sayıldığı Ek’inde yer alan benzer düzenlemede,
satıcı, sağlayıcı veya kredi verenin sözleşme şartlarını tek taraflı olarak ve
sözleşmede belirlenmiş olan önemli sebeplerden biri olmaksızın değiştire-
bileceğine ilişkin şartlar haksız şart olarak kabul edilmekte ve batıl sayıl-
maktadır.  Böylece örneğin kredi sözleşmelerinin hemen hepsinde yer alan
ve kredi kuruluşuna faiz oranlarını tek taraflı değiştirme yetkisi tanıyan ka-
yıtlar artık geçersiz sayılacaktır.

Türk uygulamasında çok rastlanılan bu tür genel işlem koşullarının ge-
çersiz sayılmasını son derece yerinde bulduğumu ve bu hükmün,
TBK.m.25’deki içerik denetimine ilişkin genel hükmün bir somut uygulama
biçimi olduğunu belirtmek istiyorum.
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7- İçerik denetimi (TBK.m.25):

Madde metnine göre “genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına ay-
kırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte
hükümler konulamaz”. TKHK’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı
6.maddesinin 1.fıkrasında da batıl sayılacağı belirtilen haksız şartlar, -ben-
zer bir ifade kullanılarak- tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülük-
lerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesiz-
liğe neden olan sözleşme koşulları olarak tanımlanmıştır.

Komisyonumuz ve kanun koyucu, BGB Pr.307/II’de olduğu gibi dürüst-
lük kuralına aykırı mağduriyetin varlığının kabulü konusunda yargıca yol
gösterecek genel kriterler koymayı veya BGB Pr.308 ve 309’da ya da Tüke-
tici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde oldu-
ğu gibi haksız şart olarak nitelendirilerek geçersiz sayılacak bazı genel iş-
lem koşullarını örnek olarak saymayı tercih etmemiş; bir genel hüküm koy-
mayı yeterli görmüş ve uygulamada mahkemelerde görev alan sayın yar-
gıçlarımızın, her somut olayda, somut olayın tüm koşullarını değerlendirip,
bu genel hükmü en uygun şekilde uygulayacağına olan güvenini göstermiş-
tir. Komisyondaki yüksek yargı mensupları da, konuyu ve gereksinimi çok
iyi bildiklerini ve genel hükmü her somut olaya en iyi şekilde uygulayabile-
ceklerini, genel hükmün yeterli olduğunu açıkça vurguladılar. Kendilerine
olan güvenimizin boşa çıkmayacağını, genel hükmü her somut olayda en iyi
şekilde uygulayacaklarını ümit ediyoruz.

Son olarak, TBK’nun yasalaşması ile yürürlüğe girmesi arasında geçen
dönemde, başta finans sektörü olmak üzere birçok sektörde birçok şirketin
genel işlem koşulları içeren sözleşmelerini gözden geçirip, TBK’ndaki dü-
zenlemeye uygun hale getirmeye çalıştıklarını memnuniyetle gözlemlediği-
mi belirtmek istiyorum.

Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
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PROF. DR. SAMİ KARAHAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Sayın Prof. Dr. Atilla Altop hocama son derece akıcı keyifli konuşması
için teşekkür ediyorum.

Bir ticaretçi olarak işin ticari boyutundan bir iki ekleme yapmak istiyorum.
Bununla ilgili maddelerin düzenlendiği yer bizim 55. maddemiz. Dürüstlük
kuralına aykırılık konusu sorularla da açabilir. Hangi tip genel işlem şartları
dürüstlük kuralına aykırıdır? Yani orada dürüstlük kuralına aykırılığın ölçü-
sü nedir? Neye göre değerlendireceğiz? Bu genel işlem şartlarını hazırla-
yan hukukçular bu manada nelere dikkat edecekler? Borçlar kanunu buna
ilişkin bir kural vermiyor. Borçlar kanunu biraz bunu soyut geçiyor. Oysa ti-
caret kanunu bu manada daha somut hükümlere sahip. Biraz onlardan bah-
sedeyim. Haksız rekabet oluşturan halleri sayarken 55. maddenin f bendin-
de;

Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak, özellikle yanıltıcı bir
şekilde diğer taraf aleyhine, dürüstlük kuralına aykırı olduğu kabul edilen 2
örnek var.

1- “Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden
önemli ölçüde ayrılan bir genel işlem şartı varsa işte bu dürüstlük kuralına
aykırıdır” diyor. Burada şunu ilave etmek lazım, bu genel işlem şartları za-
ten onun yanında yedek kanun hükümleri duruyor. Yedek kanun hükümleri-
ne biz emredici kanun hükümlerini aleyhine zaten böyle bir düzenleme ge-
tiremezsiniz. Yedek hükümler değil de onun yerine şu hükümler uygulansın
diye belirlenmiş olan düzenlemeler, işte kanun diyor ki, sizin getirdiğiniz ye-
dek hükümler, genel işlem şartları, bunlar olmasaydı onların yerine uygula-
nacak olan yedek kanun hükümlerinden önemli ölçüde ayrılıyorsa ve bu ay-
rılık diğer tarafın aleyhine bir durum oluşturuyorsa, dürüstlük kuralına aykı-
rılık vardır diyor. Bunu şöyle özetlemek mümkün; bu sözleşmeyi hazırlaya-
cak olan arkadaşlarım bu genel işlem şartını hazırlarken o maddeleri koyar-
ken bu olmasaydı bunun yerine alternatif olarak uygulanacak olan yedek
kanun hükmü ne idi? Bunu bilmesi ve bunları mukayese edip gerçekten di-
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ğer taraf aleyhine bir durum oluşuyor mu? Oluşmuyor mu? Bunu takip et-
mesi lazım.

2- Sözleşmeyi yaptınız, gerek hükümlerle ilgili herhangi bir problem yok
ama öyle bir haklar ve menfaatler dengesini bozdunuz ki, iki tarafın arasın-
da, kanununda “sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borç-
lar dağılımını öngören önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar
dürüstlük kuralına aykırı davranmış sayılırlar” diyor. Yani bizi bir şeye zorlu-
yor. Diyor ki, evet yedek kanun hükümlerinden bu manada bir problem gö-
rünüyor diye kendini savma tarafların haklarına ve menfaatlerine bak. Bu
menfaat bir tarafın aleyhine ki karşı tarafın aleyhine çünkü güçlü olan dü-
zenliyor zaten bunu, oluşmuş ise yine dürüstlük kuralına aykırılık vardır di-
yor. Yani ticaret kanunu bu manada borçlar kanunundan Sayın hocam ma-
zur görsünler bir adım önde iki örnekle önde. Verdiği örneklerle somut ve
yön gösterici örnekler yani nedir dürüstlük kuralına aykırılık? Dürüstlük ku-
ralına ayrılık maddesi belki bütün kanun hükümlerin içinden çıktığı bir mad-
dedir ama çok fazla yoruma muhtaç her olayda farklı farklı şeyler olabilir.
Somutlaştırmak lazım işte ticaret kanunu somutlaştırıyor. Ama şurada da al-
danmamak lazım bundan ibaret değil bu iki net örnektir, zira yukarıda özel-
likle diye başlıyor. Yani bunun dışında da getirilen düzenlemeler diğer tara-
fın aleyhine olacak ise bu manada dürüstlük kuralını ihlal edecek tarzda yi-
ne hem hocamın bahsettiği hükümsüzlük müeyyidesi hem de ticaret kanu-
nunda düzenlenmiş şekliyle bir haksız rekabet hali ve bundan mütevelli ce-
zai müeyyidelerin uygulanması söz konusu olabilecektir.

Sayın konuklar son derece keyifli bir oturum oldu. Katkılarınız için teşek-
kür ediyor ve saygılar sunuyorum.
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SUNUCU

Sayın konuklar, programımızın bu bölümünde “Yeni Borçlar Kanunu ile
Getirilen Değişikliklerin Uygulamaya Yansımaları” konulu panel oturumuna
geçiyoruz.

Panel oturumuna başkanlık yapacak olan;

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. H. Cum-
hur Özakman beyi kürsüye davet ediyorum.

Panel oturumunun konuşmacıları;

] İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül-
çin ELÇİN GRASSINGER

] İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ba-
ki İlkay ENGİN

] Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve
Hukuk Başmüşaviri Nihat BOZ’u

kürsüye davet ediyorum
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PANEL OTURUMU

Yeni Borçlar Kanunu ile Getirilen Değişikliklerin
Uygulamaya Yansımaları

Başkan : Prof. Dr. H. Cumhur ÖZAKMAN
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Katılımcılar : “Kefalet İşlemleri”
Prof. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSINGER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
“Borç İlişkisinde Taraf Değişiklikleri 
(AlacağınTemliki, Borcun Nakli, 

Sözleşmenin Devri); Özellik Arzeden 
Borç İlişkileri”
Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
“Yeni Borçlar Kanunundaki 
Değişikliklerin Uygulamadaki 
Somut Örnekleri”
Nihat BOZ
Albaraka Türk Katılım Bankası
Genel Müdür Yardımcısı ve 
Hukuk Başmüşaviri
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Prof. Dr. H. Cumhur ÖZAKMAN
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Sayın Başkanım, değerli konuşmacılar ve değerli katılımcılar,

Meslektaşım Sayın Prof. Dr. Atilla Altop, Borçlar Kanunu’nda üzerinde
en çok tartışılan bir konu, genel işlem şartları hakkında ayrıntılı açıklamalar
yaptı. Bu oturumda Borçlar Kanunu’nun bir düzenlemelerinden, Kefalet
Sözleşmesi ve alacağım temliki, borcun nakli, sözleşmede taraf değişiklik-
leri ve borca katılma incelenecektir. Kefalet Sözleşmeleri hemen herkesi ya-
kından ilgilendiren bir konudur. Kefalet Sözleşmelerine ilişkin açıklamaların
yanı sıra, uygulamada karşılaşılan sorunlar, değerli konuşmacı Sayın Nihat
Boz tarafından bizlere aktarılacak, çözümleri tartışılacaktır. Sözü, tebliğini
sunması için Sayın Prof. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSINGER’e bırakıyorum.
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Prof. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSINGER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni-Borçlar Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA
KEFALET SÖZLEŞMESİNDEKİ ESASLI DEĞİŞİKLİKLER

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiş olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanu-
nu’nda getirilmiş olan pek çok yenilik içerisinde kefalet sözleşmesi önemli
bir yer tutmuştur. Kefilin korunmaya değer menfaatini dikkate alarak hazır-
lanmış olan kefalet sözleşmesinin hükümleri, 1942 tarihli İsviçre Borçlar Ka-
nunu’ndan ilham alınarak düzenlenmiştir.

Başlık olarak tebliğin konusunun çok kapsamlı olması sebebiyle, sade-
ce kefalet sözleşmesindeki en önemli ve çarpıcı yeniliklere değinilmiştir.

1-TBK md.583 Şekil Şartı

“Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu ola-
cağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, so-
rumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması duru-
munda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük
altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.”

Kefalet sözleşmesinin esaslı unsurları olan;

] kefilin, kefil olma iradesi,

] tekeffül edilmiş asıl borç,

] alacaklı ve borçlu sıfatları,

] kefilin sorumlu olacağı en üst tutarın,

45



] kefilin sorumluluğunu genişleten kayıtların kefalet senedinde yer al-
ması gerekmektedir.

Kefilin sorumlu olduğu azami meblağ, kefalet tarihi ve müteselsil kefil ol-
ma iradesi el yazısı ile olacak, bunun dışında kalan diğer esaslı unsurlar adi
yazılı şekil şartına uygun surette yer alacaklardır.

2- TBK md. 583/ II Vekâleten Kefalet

“Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa
veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşul-
larına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun be-
lirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler.”

Vekâleten kefalette, vekâlet sözleşmesin için özel yetki aranmaktadır
ama vekaletin kapsamında nelerin yer alması gerektiğinden açıkca söz edil-
memiştir. Kanun koyucunun maksadı, 583/II hükmünden de anlaşıldığı üze-
re vekaleten kefalette, kefalet sözleşmesinin şekil şartının bertaraf edilme-
mesidir. Bu itibarla vekaletnamenin içeriğinden vekilin, kimin adına ve hesa-
bına, kiminle, ne tür kefaleti, kefilin sorumlu olacağı en üst miktar da yazıl-
mak suretiyle anlaşılır olmalıdır. Hatta müvekkil vekalet verirken el ile yazıl-
ması gereken kısımları da bizzat eli ile doldurmalıdır.

3- TBK md.583/son hükmü

“Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artı-
ran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğur-
maz.”

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artı-
ran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğur-
maz.

Kefil ile alacaklının yaptığı ve kefilin sorumluluğunu arttıran anlaşmalar
ister kefalet sözleşmesi kurulurken yapılmış olsun ya da sözleşmenin kurul-
masından sonra olsun, adi yazılı şekil kapsamında kefalet senedinde yer al-
maları gerekir. Bu sebeple örneğin kefilin sorumluluğunun kapsamının ge-
nişletilmesi; müteselsil birlikte kefalette bölme def’inden feragat, kefilin ke-
falet sözleşmesinin kurulduğu andan evvel de mevcut olan borcu tekeffül et-
miş olduğuna ilişkin beyanı gibi sorumluluğu arttıran koşullar, kefalet söz-
leşmesinde şekil şartına uygun olarak yer alacaklardır.
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4- TBK md. 584 Eşin Rızası

“Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya ya-
sal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla
kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç ku-
rulması anında verilmiş olması şarttır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı mik-
tarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da
kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan
değişiklikler için eşin rızası gerekmez.”

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal
olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil
olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulma-
sı anında verilmiş olması şarttır.

Eş kefil oluyor, alacaklı ve borçlular ise üçüncü kişilerdir. Bu takdirde, di-
ğer eşin bu kefalete rıza göstermesi, kefalet sözleşmesinin geçerliliği için
şarttır. Ancak belirtelim ki, koca karısı için veya karı kocası için kefil oluyor-
sa, diğer ifade ile örneğin koca borçlu, karısı kocası için kefil oluyorsa veya
kadın eş borçlu, kocası ona kefil oluyorsa kefil olmayan eşin rızasını arama-
nın bir anlamı olmaz. Madde hükmünün kefil olmayan eşin korunması ama-
cını sağlamaz. Zira borçlu kişinin, kendisi için kefil olan eşine rıza göster-
memesi çok olağan bir durum değildir. İşte bu hususu dikkate alan kaynak
İsviçre Borçlar Kanunu md.494/ son fıkrasına göre, kadın eşin kocası lehi-
ne yani kocası borçlu olduğunda, üçüncü kişiye karşı üstlenmiş olduğu ke-
falet sözleşmesinin geçerliliği, İsviçre Medeni Kanunu md.177/III ve 494/IV
gereği eşin rızası dışında bir de vesayet makamının onayına ihtiyaç göste-
rir. Oysa Türk Hukukunda bu durum mevcut değildir.

TBK md. 584/I genel olarak, evlilik sürdüğü sürece eşlerden birinin kefa-
let altına girmesi diğerinin yazılı onay vermesine bağlı olduğunu kabul et-
mektedir.

Eşin rızasının olmaması, kefalet altına giren eş bakımından fiil ehliyet-
sizliği sebebiyle kefalet sözleşmesinin geçersizliğine sebep vereceğinden,
rızanın alacaklının kefalet sözleşmesini onayladığı ana kadar yani kefalet
sözleşmesinin kurulması anına kadar verilmesi gereklidir. İcazet mümkün
değildir. Bu açıdan kefalet sözleşmesinin kurulması bakımından evli eşlerin
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fiil ehliyetlerinin sınırlandığı ifade olunmaktadır. Bunun sonucunda İsviçre
Hukukuna göre eşin rızası olmaksızın yapılmış olan kefalet sözleşmesi, fiil
ehliyetinin olmaması sebebiyle geçersizdir. Benzer sonuç Türk Hukuku ba-
kımından da söz konusu olacaktır.

Eşin rızası her bir münferid kefalet sözleşmesi için aranacaktır. Eşin, ge-
nel olarak gelecekte doğacak tüm borçlara kefil olacağına dair taahhüdü ge-
çerli değildir. Eşin rızasına ilişkin hüküm, vekaleten kefalette, kefalet vaadi
sözleşmesinde de geçerli olacaktır.

Eşin rızasının aranmayacağı durumlar, maddede belirtilmiş olduğu üze-
re eşlerin mahkeme kararı ile (ayrılık hükmü) ayrı yaşamakta olmaları veya
yasal olarak ayrı yaşama haklarının doğmasıdır.

Yasal olarak ayrı yaşama hakkı ile kast olunan nedir?

TBK md.584’ün gerekçesinde hiçbir açıklık yoktur. Ancak bundan anla-
şılması gereken TMK md.197 hükmü gereği hakimin, koruma tedbirleri çer-
çevesinde eşlerin birlikte yaşamalarına ara vermesi veya keza TMK md.170
gereği ayrılık kararının verilmiş olması gibi eşlerin mahkeme kararı ile hu-
kuken ayrı yaşama haklarının doğduğu durumlardır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu arttı-
ran veya başta adi kefalet söz konusu olup da sonradan bu kefaletin müte-
selsil kefalete dönmesi yönündeki ya da kefil yararına olan güvencelerin
esaslı ölçüde azalmasına ilişkin değişikliklerde, yine eşin rızası aranacaktır.
Kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalması kavramı geniş şe-
kilde yorumlanacaktır. Kefilin hukuki durumunun ağırlaştığı ve eşin, böyle
bir değişiklik başlangıçta olmuş olsa idi rızasını vermeyeceğinin kabul edil-
diği durumlarda, güvencenin esaslı ölçüde azaldığından söz edilebilecektir.

5- TBK md.586 / I

“Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadey-
le yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden
veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun
için borçlunun, ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça
ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir.”

Bu hükümden anlaşıldığı üzere kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu an-
lama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse
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alacaklı, asıl borçlunun, ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya
açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması halinde asıl borçluyu takip etme-
den veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir.

Buna karşılık asıl borçlu, ifada gecikmemiş veya ifada gecikmiş ama ala-
caklının çektiği ihtar sonuçsuz kalmamış yani ihtardan sonra asıl borçlu bor-
cunu ödemişse ya da asıl borçlu açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde değilse,
alacaklı önce asıl borçluyu takip edecek veya taşınmaz rehnini paraya çe-
virerek alacağını almaya çalışacaktır. Alacaklı asıl borçluyu takip edip ala-
cağın bir kısmını alabilmiş ama kalan kısmı için asıl borçlunun ifa imkânı
kalmamış ve bu hal, 586/I’deki açık ödeme güçsüzlüğü içinde olma koşulu-
nu gerçekleştiriyorsa o zaman müteselsil kefile gidilebilecektir.

Alacaklı müteselsil kefile gitmeden evvel ipoteği paraya çevirebilir ama
ipoteği paraya çevirmeden müteselsil kefile gitmek isterse, o zaman TBK
md. 586/I fıkranın son cümlesinde yer alan koşulların gerçekleşmiş olması
aranacaktır.

Dolayısıyla ilk derecede asıl borçlu veya taşınmaz rehni veren sorumlu
olacak, müteselsil kefile başvuru tali nitelikte olacaktır. Alacaklı, madde
586/I son c.’deki koşullar gerçekleşmeden müteselsil kefile gitmek isterse
kefil, madde 586/I’de kendisine tanınmış olan geçici def’i hakkını kullanarak
kendisine yapılan takibi sonuçsuz bırakabilecektir.

Müteselsil kefalette kefile gidilmesi için borçlunun temerrüde düşürülme-
si aranmaz. Bu sebeple örneğin BK md.101 göre kesin vadede borçlunun
temerrüde düşürülmesi için ihtara gerek olmasa bile, müteselsil kefile gidi-
lebilmesi için borçluya ihtar çekilmiş olması ve ihtara rağmen borçlunun
ödememiş olması gerekir. Karz sözleşmesine müteselsil kefalet olunmuş
ise asıl borçluya 6 hafta evvelden yapılmış muacceliyet ihbarı ile asıl borç
muaccel olmuş olsa bile, müteselsil kefile gidebilmek için asıl borçluya TBK
md.586 gereği ihtar çekilmesi gereklidir. Zira böylelikle müteselsil kefilin bir-
den bire / ansızın takip edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Madde hükmünde sözü edilen “Asıl borçlunun açıkça ödeme güçsüzlü-
ğü içinde olması” ile kastolunan nedir?

Bununla kast olunan sadece asıl borçlu hakkında iflas açılmış veya kon-
kordato mehli verilmiş olması değil, başka bir borcundan olsa bile, asıl borç-
lu hakkında aciz vesikası alınmış ya da asıl borçlu konkordato mehli talep
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etmiş ise, asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğü içinde olduğu kabul edilecektir.
Bu takdirde müteselsil kefili takip etmek için artık BK md.586 göre ihtara ge-
rek yoktur

TBK md. 586/I hükmü emredici bir hükümdür. Bu hükmün emrediciliği
TBK md. 582/son’a getirilmiş olan “Kanundan aksi anlaşılmadıkça kefil, bu
bölümde kendisine tanınan haklardan önceden feragat edemez” hükmü ile
açıkça ortaya konulmuştur.

Alacak, teslime bağlı taşınır rehni veya alacak rehni ile güvenceye alın-
mışsa, rehnin paraya çevrilmesinden önce kefile başvurulamaz. Ancak, ala-
cağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağının ön-
ceden hâkim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflas etmesi ya da kon-
kordato mehli verilmesi hâllerinde, rehnin paraya çevrilmesinden önce de
kefile başvurulabilir.

Hâkimin, rehinlerin, alacağın tamamını karşılayamayacağına dair kararı
bir tespit kararı niteliğinde olacaktır.

Belirttiğimiz gibi kanunen müteselsil kefilin tekeffül ettiği asıl borç için
teslim şartlı menkul rehni veya alacak rehni varsa alacaklı önce müteselsil
kefile gidemez. Rehinleri paraya çevirecektir.

Burada müteselsil kefile gidilmeden evvel asıl borçluya gidilmesinin de
gerektiği belirtilmediğinden sadece kefilin teslim şartlı menkul veya alacak
rehninin paraya çevrilmesi def’i vardır.

Eğer alacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanama-
yacağının önceden hâkim tarafından belirlenmişse veya borçlu iflas etmiş
ya da konkordato mehli verilmiş ise, rehnin paraya çevrilmesinden önce de
kefile başvurulabilir

6- TBK md.587/II Müteselsil Birlikte Kefalette Bölme Def’i

“Borçluyla birlikte veya kendi aralarında müteselsil kefil olarak yükümlü-
lük altına giren kefillerden her biri, borcun tamamından sorumlu olur. Ancak,
bir kefil, kendisiyle birlikte daha önce veya aynı zamanda müteselsilen yü-
kümlü bulunan ve Türkiye’de takip edilebilen bütün kefillere karşı takibe gi-
rişilmiş olmadıkça, kendi payından fazlasını ödemekten kaçınabilir. Bir ke-
fil, bu hakkı, diğer kefillerin kendi paylarını ödemiş veya ayni güvence sağ-
lamış olmaları durumunda da kullanabilir. Aksine anlaşmalar saklı kalmak
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kaydıyla, borcu ödeyen kefil, kendi paylarını daha önce ödememiş olmala-
rı ölçüsünde, diğer kefillere karşı rücu hakkına sahiptir. Bu hak, borçluya rü-
cudan önce de kullanılabilir.”

Bu hükümde gerçek birlikte kefalet söz konusudur. Gerçek birlikte kefa-
let asıl borç ve asıl borçlunun aynı kişi olup, bu borca birden çok kefilin bir-
birlerinin varlığını bilere kefalet etmesidir

Türkiye’de takibi mümkün müteselsil birlikte kefillere takip başlatılmamı-
şa / ödeme talebinde bulunulmamışsa ya da bunlar kendi paylarını zaten
evvelce ödemişlerse ya da aynî teminat vermişlerse, müteselsil birlikte ke-
fillerden biri sadece kendi payı için takip edilemez

Birlikte müteselsil kefalette birlikte müteselsil kefil, asıl borçlunun takibi
ve rehinlerin paraya çevrilmesinden sonra takip edilecektir. Her bir mütesel-
sil birlikte kefiller borcun tamamından mesuldür.

Gerçek Müteselsil Birlikte Kefalette

Müteselsil birlikte kefillerin asıl borçlu ile teselsül halinde olmaları duru-
munda, peşin dava def’i ve rehnin paraya çevrilmesi def’i mevcut değildir.
Bölme def’i ise kısmidir

Eğer müteselsil birlikte kefiller sadece kendi aralarında teselsülü kabul
etmiş iseler, bu takdirde müteselsil birlikte kefillerin bölme def’i hakları yok-
tur ama TBK md.586’dan doğan “peşin dava def’i” ve “rehnin paraya çevril-
mesi” def’ileri vardır.

7- TBK md.587/ III

“Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya
olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu var-
sayımın sonradan gerçekleşmemesi veya kefillerden birinin alacaklı tarafın-
dan kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletinin hükümsüz olduğuna
karar verilmesi durumunda kefil, kefalet borcundan kurtulur.”

Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya
olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu var-
sayımın sonradan gerçekleşmemesi veya kefillerden birinin alacaklı tarafın-
dan kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletinin hükümsüz olduğuna
karar verilmesi durumunda kefil, kefalet borcundan kurtulur.
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Söz konusu üçüncü fıkra mevcut BK md.488/son c. cümlenin, Türk Hu-
kukunda doktrinde kabul edilmiş olan şeklidir. Hüküm değişikliği yoktur. An-
cak İsviçre Borçlar kanunu’nda kefalet borcundan kurtulma yanında hakim
hakkaniyet gerektiriyorsa kefilin sorumluluktan tamamen kurtulmasına de-
ğil, kefalet sorumluluğunun indirilmesine de karar verebilir. Türk Hukukuna
neden İsviçre Borçlar Kanunu md. 497/III son c. alınmamış, belli değildir.
Oysa iki tarafın menfaat dengelerinin gözetilmesi ve hâkime, vereceği ka-
rarda buna göre ya tamamen kefilin kurtulması ya da kısmen kefalet bor-
cundan kurtulması imkânının tanınması uygun olurdu.

8- TBK md.587/IV Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet

“Birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan her biri, ke-
falet borcunun tamamından sorumlu olur. Ancak, borcu ödeyen kefil aksine
anlaşma olmadıkça, diğerlerine toplam kefalet miktarındaki payı oranında
rücu hakkına sahiptir.”

Birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan her biri, ke-
falet borcunun tamamından sorumlu olur. Ancak, borcu ödeyen kefil aksine
anlaşma olmadıkça, diğerlerine toplam kefalet miktarındaki payı oranında
rücu hakkına sahiptir.

Gerçek olmayan birlikte kefalet için düzenlenmiş olan bu hükümde bir-
den fazla kefil birbirlerinden bağımsız olarak aynı asıl borç için kefalet altı-
na girmişlerse, her bir münferit kefil, asıl borç için tekeffül etmiş olduğu tu-
tarın tamamından mesul olacaktır. Mamafih ödeyen, aksine anlaşma yapıl-
mamışsa, payına göre diğerlerine rücu eder. Bununla kast olunan şudur;

Her bir gerçek olmayan birlikte kefil, kendi kefalet borcunu ödedikten
sonra kural olarak diğer var olan kefillere rücu edecektir. Öyle ki, sonuç ola-
rak her bir kefil, aynı miktarda borç ödemiş olacaklardır. Bu bakımdan han-
gi kefilin diğerinden önce veya sonra kefil olduğunun önemi yoktur.

Gerçek olmayan birlikte kefalete ilişkin fıkra hükmünde kefilin, diğer
münferid kefillere rücu edebilmesi için, bu rücu hakkından feragat etmemiş
olması gereklidir.

9- TBK md. 590/II

“Bütün kefalet türlerinde kefil, ayni güvence karşılığında hâkimden, mev-
cut rehinler paraya çevrilinceye ve borçlu aleyhine yapılan takip sonucunda
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kesin aciz belgesi alınıncaya veya konkordato kararına kadar kendisine kar-
şı yöneltilen takibin durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir.”

Bütün kefalet türlerinde kefil, aynî güvence karşılığında hâkimden, mev-
cut rehinler paraya çevrilinceye ve borçlu aleyhine yapılan takip sonucunda
kesin aciz belgesi alınıncaya veya konkordato kararına kadar kendisine kar-
şı yöneltilen takibin durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir.

Bu hükümdeki kefile tanınmış talep hakkını “takibin durdurulması def’i”
olarak nitelendirebiliriz. Bu def’i ile kefil, alacaklının zararını engelleyebile-
ceği ölçüde aynî teminat vermek suretiyle, alacaklının diğer rehin hakkın-
dan, asıl borçludan alacağını alabilmesi için yapacağı takip sonuna kadar
kendisine karşı başlamış takibin durması için hakime başvurabilecektir. Bu-
rada kefil aynî teminat dışında başka bir teminat veremez

Alacaklı kefile karşı takibin durması nedeniyle zarara uğramamalıdır. Bu
sebeple verilecek teminatın, kefalet altına alınmış miktar kadar olması ge-
rekir

Kefilin bu talepte bulunabilmesi için, kefil hakkında takibin başlamış ol-
ması ve kendisine ödeme talebinde bulunulmuş olması gerekir Kefilin sun-
duğu aynî teminatın yeterli olup olmadığına hakim karar verecektir. Teminat
verildikten sonra teminatın yetersizliği anlaşılacak olursa, hakim eksik kalan
teminatı tamamlattırabilecektir

Takibin Durmasının Sonuçları

Takibin mahkemece durdurulması üzerine kefil, adeta zarara kefil gibi
bütün rehinler paraya çevrilinceye, asıl borçlu hakkında kesin aciz vesikası
alınıncaya kadar ya da konkordato kararına kadar takip edilmeyip, bu takip-
lerden sonra hala daha borç varsa, bundan mesul olacaktır. Ancak alacak-
lı dilerse bu aşamada kefile başlamış ve durmuş olan takibatını devam etti-
rebileceği gibi, kefilin gösterdiği aynî teminata /lara da başvurabilir

Aynî teminat sonucu takibin durmasından sonra tekrar kefile gidilebilme-
si için ya rehinlerin paraya çevrilmesi ve borçlu hakkında aciz vesikası alın-
ması koşullarının ikisinin de gerçekleşmesi ya da asıl borçlu hakkında kon-
kordato kararı verilmiş olması şarttır.

Bu nedenle eğer borçlunun başka teminatları varsa, borçlunun borcunu
ödeme imkânı varsa aynî teminatın miktarının belirlenmesinde bunlar dik-
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kate alınacaktır. Benzer sebeple kefilin, kendisine karşı takibin durduruldu-
ğu dönemde iktisadi durumunun kötüleşebilme imkânı da teminatın belirlen-
mesinde ölçü olarak alınabilecektir.

Aynî teminat verilerek kefile karşı takibe ara verilmesi kefaletin sona er-
me sebebi değildir. Kefil, alacaklının uzun süre takibe ara vermesi durumun-
da kıyasen belirsiz süreli kefalette kefilin kefaletten kurtulmasına ilişkin hü-
kümden yararlanabilecektir.

10- TBK md.589

“Kefil, her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azamî miktara ka-
dar sorumludur.

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa kefil, belirtilen azamî miktarla sı-
nırlı olmak üzere, aşağıdakilerden sorumludur:

1. Asıl borç ile borçlunun kusur veya temerrüdünün yasal sonuçları.

2. Alacaklının, kefile, onun borcu ödeyerek yapılmalarını önleyebileceği
uygun bir zaman önce bildirmesi koşuluyla, borçluya karşı yönelttiği
takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde rehinlerin kefile teslimi-
nin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflar.

3. İşlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait akdî faizler ile gerektiğinde
tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işle-
mekte olan yıla ait faizleri.

Sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa kefil, borçlunun sadece kefalet
sözleşmesinin kurulmasından sonrakiborçlarından sorumludur.

Kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz hâle gelmesinin sebep olduğu za-
rardan ve ceza koşulundan sorumlu olacağına ilişkin anlaşmalar kesin ola-
rak hükümsüzdür.”

Kefil, TBK md. 589/I hükmü gereği “Kefil, her durumda kefalet sözleşme-
sinde belirtilen azami miktara kadar sorumludur”. Bu hüküm emredicidir.

Ancak kefilin sorumluluğunun kapsamı (den sorumluluğunun kapsamı)
TBK md.589/II fıkrada açıkça yer almaktadır. Ancak belirtelim ki, ikinci fık-
ranın ilk cümlesinden de anlaşıldığı üzere, md.589/II, b.1- 3 kalemleri tüke-
tici olarak sayılmamıştır. Kefil, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa
md.589/II, b.1-3 kalemlerinden mesul olacak ama tarafların anlaşması ha-
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linde maddede yer almayan diğer kalemlerden de sorumlu tutulacaktır. Bu
itibarla kefilin sorumlu olacağı kalemler, kefalet sözleşmesinin şekil şartına
uygun olarak genişletilebilecek, farklı kalemler sözleşmenin başında ekle-
nebilecektir. Kanımızca kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra da kefil
ve alacaklı anlaşarak sorumluluk kalemlerini arttırabilirler. Bu halde eklene-
cek kalemlerin kefalet sözleşmesinin şekil şartına (adi yazılı şekil) uygun ol-
ması ayrıca eşin de rızasına ihtiyaç duyulacaktır. Zira sorumlu olunacak ka-
lemlerin artışı kefilin sorumluluğunu genişletecek, arttıracaktır. Hemen vur-
gulamak gerekir ki, her ne kadar kefil, kefalet senedinde yer alan en üst
meblağa kadar sorumlu ise de, md.589/II’de yer alan kalemlerin toplamının
mutlaka en üst meblağa ulaşması gerekmez. Kefilin sorumlu olduğu üst
meblağ örneğin 25 birim olsa da, md.589/II de yer alan kalemlerin toplamı
22 birim ise, kefil sadece 22 birimden mesul olacaktır. Yoksa 25 birim yaz-
ması sebebiyle sorumlu olduğu kalemlerin tutarı daha az olsa bile 25 birim-
den kefil mesul tutulamayacaktır.

İşte bu sebeple kefil açısından sorumlu olduğu kalemlere yapılacak son-
raki eklemeler, kefilin sorumluluğunu arttıran bir durum olarak karşımıza çı-
kacaktır.

Kaynak kanundan farklı olarak, TBK md.589/IV hükmüne göre kefilin so-
rumlu olacağı kalemler içine asıl borç ilişkisinin hükümsüz hale gelmesinin
sebep olduğu zarardan ve ceza koşulundan (cezai şarttan) sorumlu olaca-
ğına ilişkin anlaşma yapılamayacaktır. Bu son fıkra hükmü, maddeden an-
laşıldığı üzere emredicidir.

11- TBK md. 590/ son

“Yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan borçlunun borcunu ödemesi, dö-
viz işlemleri veya havale ile ilgili yasaklargibi sebeplerle, o yabancı ülkenin
yasal düzenlemeleri gereği imkânsız hâle gelmiş veya sınırlandırılmışsa,
yerleşim yeri Türkiye’de olan kefil, takibe bu sebeple itiraz edebilir.”

Yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan borçlunun borcunu ödemesi, döviz
işlemleri veya havale ile ilgili yasaklar gibi sebeplerle, o yabancı ülkenin ya-
sal düzenlemeleri gereği imkânsız hâle gelmiş veya sınırlandırılmışsa, yer-
leşim yeri Türkiye’de olan kefil, takibe bu sebeple itiraz edebilir.

Hükme göre yerleşim yeri Türkiye’de olan kefile bir kolaylık sağlanmak
istenmiş ve yerleşim yeri yurtdışında olan asıl borçlunun, yabancı ülkedeki
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kanunların asıl borçluya sağladıkları kolaylıklardan kefilin de yararlanması-
nı öngörmüştür. Böylelikle yurtdışında yerleşim yeri olan asıl borçluya kefil
olan kişi, asıl borçlunun borcunu zamanında ve tam olarak ödemesi, yaban-
cı ülkedeki kanunlar gereği hukuken kısmen veya tamamen imkansızlaş-
ması sebebiyle ödemekten kurtulması halinde kefil de kefalet borcunu öde-
mekten muaf olacaktır.

Kefilin, yerleşim yeri yurtdışında olan asıl borçlunun borcunu ödemesi-
ne, yaşadığı ülkedeki hukuki mevzuat gereği engeller çıktığında kefilin bu
engellere rağmen alacaklıya bu riskleri üzerine alarak ödeyeceğine dair bir
teminat vermediği yönünde bir karine kabul etmektedir.

Kefil asıl borçlunun kendi malvarlığı ile ilgili olarak, mali durumunun el
vermemesi sebebiyle borcunu ifa edememesini tekeffül etmektedir. Yoksa
kefil, asıl borçlunun malvarlığın bağımsız olarak, devletler arası ilişkiler se-
bebiyle veya hükümet politikası yüzünden ödeme engellerini de, objektif im-
kansızlığı da kural olarak üstlenmemektedir.

Bu fıkra hükmü emredici değildir. Kefil, aksine bu riskleri üstleneceğini
bildirmişse sorumlu olacaktır.

12- TBK md.593/II Kefalette Kısmi İfa Ve Alacaklı Temerrüdü

“Alacaklı haklı bir sebep olmaksızın ödemeyi kabul etmekten kaçınırsa,
kefil borcundan kurtulur; birlikte müteselsil kefalette ise, kefillerin sorumlu-
luğu kendilerine düşen pay miktarınca azalır.”

Alacaklı temerrüdü

Alacaklı temerrüdüne ilişkin olarak madde hükmünde değişiklik yoktur.

Asıl borcun muaccel olması üzerine kefilin kefalet borcunu ifa edebilme
imkânı kefili koruma düşüncesi ile tanınmıştır. Zira bu imkân sayesinde ke-
fil, henüz asıl borçlunun mali gücü yerinde iken ona karşı rücu edebilme
hakkına kavuşacaktır. Ayrıca asıl borçlunun borcunu ifa edememesi sebe-
biyle doğabilecek takip masraflarından da kurtulacaktır. Asıl borç muaccel
olduktan sonra, kefalet borcu henüz muaccel olmamış olsa bile kefil, her an
alacaklıya kefalet borcunu ifa edebilecektir. Önemli olan asıl borcun alacak-
lı tarafından takip edilebilir olma anının gelmiş olmasıdır.

Kefil asıl borç muaccel olduktan sonra kefalet sözleşmesi henüz muac-
cel olmasa bile her an kefalet borcunu ifa etmek suretiyle borcundan kurtu-
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labilecektir. Alacaklının, kefilin ifasını haklı sebep olmaksızın reddetmesi
halinde ise kefil, kefalet borcunun sona erdiği itirazında bulunabilecektir.
Kefil, alacaklı temerrüdüne ilişkin TBK md. 106 vd. den farklı olarak, tevdi
yükümlülüğünde olmadan kefalet borcundan kurtulacaktır.

TBK md.593/ I ve II Kısmi İfanın Kabul Zorunluluğu

“Borçlunun iflası sebebiyle olsa bile, borç muaccel olduğu takdirde kefil,
alacaklıdan yapacağı ödemeyi kabul etmesini her zaman isteyebilir. Bir bor-
ca birden çok kişinin kefil olması durumunda alacaklı, kefillerden biri tara-
fından yapılacak kısmi ödemeyi, bunu öneren kefile düşen paydan az olma-
mak koşuluyla, kabul etmek zorundadır.

Alacaklı haklı bir sebep olmaksızın ödemeyi kabul etmekten kaçınırsa,
kefil borcundan kurtulur; birlikte müteselsil kefalette ise, kefillerin sorumlu-
luğu kendilerine düşen pay miktarınca azalır.”

Bu hüküm yenidir. Hüküm, TBK md. 593 /I, c.2, kısmî ifaya olanak veren
bir durumu açıklamaktadır. Buna göre birlikte kefalette, alacaklı kefillerden
biri tarafından yapılacak kısmi ödeme, en az kefilin payına düşen miktar ka-
dar ise, alacaklı kısmı ifayı kabule zorunludur.

TBK 593/I, c.2’nin paralel hükmü olan kaynak İBK 504/I hükmünün ko-
nulma gerekçesi şudur; Genel pensiplere göre alacaklının kısmi ifayı kabul
zorunluluğu yoktur. Benzer şekilde kefalet borcunun tamamı mevcut ve mu-
accel ise, alacaklı kısmı ifayı kabul zorunluluğunda değildir. Ancak özellikle
müteselsil birlikte kefalette (İBK md.497/II) yapılan yenilik dikkate alınarak -
müteselsil birlikte kefalette belli koşullarda müteselsil birlikte kefilin bölme
def’i söz konusudur- hükümle benzer bir sonuç kabul edilmek istemiştir.

TBK md. 593’de açıkça birlikte kefalet denmese de, kastolunanın birlik-
te kefalet olduğu kaynak kanundan anlaşılmaktadır.

Alacaklı, gerçek birlikte kefalette, kefillerden biri tarafından yapılacak
kısmi ödeme, en az kefilin payına düşen miktar kadar ise, alacaklı kısmı ifa-
yı kabule zorunludur. Eğer alacaklı sözü edilen ifayı kabul etmezse birlikte
müteselsil kefalette alacaklı temerrüdüne düşmüş olur ve ödemeyi teklif
eden birlikte kefil kefalet borcundan kendiliğinden kurtulur. İşte bu durumda
TBK md. 593/II c.2 göre, kısmı ödeme teklifinde bulunan kefil kefaletinden
kurtulacaktır. Ancak onun birlikte müteselsil kefalet ilişkisinden çıkması, ge-
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ride kalan birlikte kefillerin durumunu ağırlaştıramayacağından, geride ka-
lanların sorumluluğu, kefaleti sona eren kefilin payına düşen miktara göre
azalacaktır.

13- TBK md.598 Göre Kefaletin Sona Erme Halleri

a- TBK md. 598/II Borçlu ve kefil sıfatının Aynı Kişide Birleşmiş Ol-
ması

“Borçlu ve kefil sıfatı aynı kişide birleşmiş olursa, alacaklı için kefaletten
doğan özel yararlar saklı kalır.”

Kefil ile asıl borçlunun sıfatlarının aynı kişide birleşmesi durumunda (ki
bu asıl borçlu mirasçı kefil miras bırakan olduğunda gerçekleşir) BK md.
116 anlamında alacaklı borçlunun birleşmesi gibi borç sona ermez. Zira bu-
rada karşılıklı alacaklılık ve borçluluk olarak sona erme söz konusu olmayıp
iki borç aynı içerikte birbirinin içine girerler. Adeta borçların yarışması duru-
mu söz konusu olur. İki ayrı borç birbirini karşıladığı / örttüğü ölçüde biri di-
ğerine karışır. Karışan kefalet borcu olur zira kefalet borcu asıl borcun fer’i
olduğundan, kefalet asıl borcun içinde kaybolur. Buna göre kefalet borcu
için yani asıl borç için değil de kefil yararına verilmiş rehin hakkı varsa ve-
ya kefile kefalet söz konusu ise, ortaya çıkan bu birleşmeye rağmen, ala-
caklı bu haklardan yararlanabilecektir.

b- TBK md.598/III = On Yıllık Süre

“Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin söz-
leşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden orta-
dan kalkar.”

Madde fıkrasına göre bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü ke-
falet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçme-
siyle kendiliğinden ortadan kalkar.

Azami kefalet süresine ilişkin bu 598.madde hükmü emredici bir hüküm-
dür. Gerçek kişi kefil, ilk başta kefil olurken, 10 yıldan fazla bir süre için ke-
falet altına giremez.

Madde hükmü sadece gerçek kişileri düzenlediğinden, tüzel kişilikler
açısında bir süre sınırlaması yoktur. Türk Hukukunda, İsviçre Hukukunda
olduğu gibi, kamu kurumlarına karşı kamu hukukuna ilişkin borçlara kefalet-
te bu anlamda gümrük, vergi gibi işlemler için verilmiş kefaletlerde keza pe-
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riyodik dönemsel edimlere ilişkin kefalette süre sınırı olmamasına olanak ta-
nınmamıştır.

On yıllık sürenin başlangıcı, kefalet sözleşmesinin kurulması anıdır. On
yıllık süre, tarafların yazılı anlaşması ile bir on yıl daha uzayabilir.

Madde hükmünden açıkça anlaşıldığı üzere, gerçek kişi tarafından ya-
pılmış kefalet sözleşmesi, en erken on yıllık sürenin sona ermesinden bir yıl
önce, yani en erken dokuzuncu yılın dolmasından itibaren uzatılabilecektir.
Sözleşmenin uzatılması, kefilin sorumluluğunun artması olarak kabul edildi-
ğinden hem adi yazılı şekilde olacak, hem de kefilin eşinin de rızası gere-
kecektir.

Kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya ye-
ni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefil, ancak on yıllık süre doluncaya kadar
takip edilebilir.

Eğer kefil başlangıçta On - 10 yıl üzerinde bir kefalet sözleşmesi imza-
lamış ise, kefalet sözleşmesi geçersiz olmaz, sadece on sene sonra kefalet
kendiliğinden kanun hükmü gereği sona ermiş olur.

Süre sona ermeden kısa zaman evvel kefilin takibine girişilmiş olması
halinde de, 10 yıl dolsa bile kefilin takibine devam edileceği, ancak bu tak-
dirde alacaklının takibine uzun süre ara vermemesi gerektiği İsviçre doktri-
ninde ileri sürülmektedir.

Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak
kaydıyla, kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla,
azamî on yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir.

İlk on yıllık süre henüz işlemeye başlamadan evvel kefilin bu ilk on yıllık
süreyi uzatacağına dair taahhüdü geçerli değildir. Zira kanun koyucu çok
açık olarak kefilin onay vermesini zaman açısından sınırlandırmıştır. Kefil,
en erken dokuzuncu yılda uzatabilir. Bu zamandan evvel, kefilin kefalet söz-
leşmesinin uzatılacağına dair vereceği onay, emredici hükme aykırılık sebe-
biyle geçersizdir. Zira kefil, on yıllık süre işlemeye başlar başlamaz, daha
açık ifade ile kefalet sözleşmesinin imzalanıp kurulması anında, kefaletinin
uzayacağını kabul ettiği takdirde, md.589/son hükmü bertaraf edilmiş, ka-
nun koyucunun kefilin en erken dokuzuncu uzatma hakkını kullanmasına
ilişkin emredici hüküm dolanılmış olacaktır.
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Bu itibarla kredi sözleşmelerinde, bu sözleşmeyi tekeffül eden gerçek ki-
şi kefilin, dokuz yıl dolmadan evvel, - ister sözleşme kurulduğu anda, ister
beşinci yılda olsun, vereceği uzatma onayı geçersizdir.

c- Kefaletten Dönme

TBK md. 599 hükmüne göre “Gelecekte doğacak bir borca kefalette,
borçlunun borcun doğumundan önceki mali durumu, kefalet sözleşmesinin
yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuşsa veya mali durumunun, ke-
falet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu ortaya
çıkmışsa, kefil alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak, borç doğmadığı sü-
rece her zaman kefalet sözleşmesinden dönebilir.

Kefil, alacaklının kefalete güvenmesi sebebiyle uğradığı zararı gider-
mekle yükümlüdür”.

d- Süreli Kefalet

TBK md. 600 göre” Süreli kefalette kefil, sürenin sonunda borcundan
kurtulur. 818 sayılı Borçlar Kanunu md.493 hükmü, TBK md.600 hükmüne
göre gerek alacaklının, gerekse kefilin menfaatlerini daha fazla korumakta
idi. Üstelik kaynak İsviçre Borçlar Kanunu md.493’ün benzeri olan hükmü
kefili koruduğu gerekçesi ile hâlâ muhafaza edilmektedir. Türk Borçlar Ka-
nunu değişikliğinde 493. maddenin değişmesi kanımızca isabetli olmamış-
tır.

e- Süreli Olmayan Kefalet

TBK md. 601’de, mevcut BK md.494’deki hükme benzer bir hüküm dü-
zenlenmiştir. Hüküm, adi kefalet ve özellikle müteselsil kefaletteki değişik-
likler dikkate alınarak düzenlenmiş fakat esaslı bir değişikliğe gidilememiş-
tir.

f- TBK md.603

“Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler,
gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında
yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır.”

Hükümde gerçek kişilerce şahsi güvence verilmesine ilişkin olarak baş-
ka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de kefalet şekli, ehliyeti ve eşin rı-
zası gerekir. Bu madde gerekçesine göre Tasarının tek fıkradan oluşan 603
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üncü maddesinde, kefalet hükümlerinin uygulama alanının genişletilmesi
düzenlenmektedir.

Madde kefili koruyucu hükümlerden kurtulmak amacıyla, başka adlar al-
tında yaptıkları sözleşmelere de kefalet hükümlerinin uygulanacağı belirt-
mektedir. Böylece, meselâ kefalet sözleşmesi yerine, üçüncü kişinin fiilini
üstlenme sözleşmesi yapılmasında olduğu gibi, alacaklıların kefili koruyucu
hükümlerden kurtulmalarının ve bunları dolanmalarının önlenmesi amaç-
lanmıştır.

Madde gerekçesi dikkate alındığın Ticaret kanunu veya sair kanunlarda
yer alan teminat maksadı güden işlemler de, md.603’ün kapsamında değer-
lendirilecektir.
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Son derece kapsamlı düzenlemeleri, kısa sürede, çok net bir şekilde bi-
ze aktardığı için Sayın Elçin’e teşekkür ediyorum.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda, alacağın temliki, borç ilişkilerinde
taraf değişiklikleri, borcun nakli ve borca katılma konularında düzenlemeler
mevcuttur. Bunlardan bir kısmı, 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda bulun-
mayan, yeni Kanunda yer alan bazı müesseselerdir. Söz konusu hükümle-
rin incelenmesi sırasında, şekil açısından da tartışmalara girileceğini tah-
min ediyorum. Bu konularda açıklamalarını yapması için sözü Prof. Dr. Ba-
ki İlkay Engin’e sözü bırakıyorum.
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yeni Borçlar Kanununun
Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliklerine Dair

Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Değerli konuklar 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanu-
nun 5. Bölümünde “Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri” başlığı altında üç
ayrı kuruma yer verilmiştir: Alacağın Devri, Borcun Üstlenilmesi ve Sözleş-
menin Devri ile Sözleşmeye Katılma. Bunlardan ilk ikisi yani alacağın devri
ve borcun üstlenilmesi, önceki Borçlar Kanunumuzda da alacağın temliki ve
borcun nakli başlıkları altında zaten düzenlenmişti. Üçüncü ayırımdaki söz-
leşmenin devri ve sözleşmeye katılma kurumları ise Yeni Borçlar Kanunu ile
düzenleme altına alınmıştır.

Alacağın devri ve borcun üstlenilmesine ilişkin kurallar incelendiğinde,
bu kurumların isimlerinin değiştirilmesi ve bazı ifade değişiklikleri dışında
önceki düzenlemenin temel yapısının korunmuş olduğu görülmektedir. Esa-
sa ilişkin olarak ise, alacağın devrinde devredenin garanti sorumluluğuna
ilişkin hükümlerde yapılan değişiklikler dikkati çekmektedir. Borcun üstlenil-
mesi bakımından getirilen yenilik ise, bu ayırım altında borca katılma kuru-
muna da yer verilmiş olması ve böylece borca katılmanın da düzenleme al-
tına alınmış olmasıdır.

Alacağın devri alanında esasa ilişkin olarak çok önemli bir değişikliğe gi-
dilmiştir: TBK 191 hükmüne göre, bir alacağın edim (ivaz) karşılığında dev-
redildiği hallerde, devreden, devralana karşı alacağın varlığı ile birlikte borç-
lunun ödeme gücünü de garanti etmiştir. Oysa bu hükmün karşılığını oluş-
turan önceki BK 169 hükmüne göre ivazlı temliklerde, devreden alacağın
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varlığını garanti etmiş sayılırken, borçlunun ödeme gücünü özel olarak va-
at etmiş olmadıkça üstlenmiş sayılmıyordu. Borçlunun ödeme gücüne sahip
olmamasından kaynaklanan riski, bu durumdan habersiz olan, bu hususta
bir kusuru bulunmayan devredene yükleyen bu değişikliğin isabeti tartışma
götürür niteliktedir. Ancak isabetli bulunsun veya bulunmasın, 1 Temmuz
2012 gününden itibaren yürürlüğe giren TBK’daki bu değişiklik neticesinde,
artık alacağın varlığı ile borçlunun ödeme güçsüzlüğünden kaynaklanan en-
geller arasında bir ayırım yapılmayacak ve ivazlı alacak devirlerinde, ister
alacağın varlığına ilişkin bir engel yüzünden isterse de borçlunun ödeme
güçsüzlüğü yüzünden alacak tahsil edilememişse, devredenin kusursuz
(garanti) sorumluluğuna başvurabilecektir.

Bu sorumluluğun özelliği bir kusursuz sorumluluk hali olmasıdır. Dolayı-
sıyla alacağı devreden, devir konusu alacağın mevcut olmadığını bilmiyor
ve bu hususta da bir kusuru bulunmuyor olsa bile, devredene karşı kanun
gereği sorumlu sayılacaktır. Hükümde yapılan değişiklik neticesinde, aynı
sonuç borçlunun ödeme güçsüzlüğü yüzünden tahsil edilemeyen alacaktan
sorumluluk açısından da geçerlidir. Devrettiği alacağın borçlusunun ödeme
güçsüzlüğünü bilmeyen ve bu hususta da kendisine bir kusur izafe edilme-
si mümkün olmayana devreden de, kanun gereği devredene karşı sorumlu-
luk altındadır.

Bu kusursuz, garanti sorumluluğunun doğması, devralanın devredene
başvurabilmesi için, devredenin alacağın var olduğunu veya borçlunun öde-
me gücünün bulunduğunu beyan etmiş olmasına gerek yoktur. Devredenin
alacağın mevcut olmadığını veya alacak mevcut olmakla birlikte borçlunun
ödeme gücüne sahip olmadığını ispatlaması yeterlidir.

Acaba maddede öngörülmüş olan bu garanti sorumluluğu hangi ana iliş-
kindir? Hükmün ilk fıkrasında, ivazlı devirlerde devredenin, devir sırasında
alacağın varlığını ve borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu garanti et-
miş olacağı ifade edilmiştir. Şu halde, alacağın devir anından sonra ortadan
kalkması veya azalması hallerinde garanti sorumluluğuna ilişkin bu hüküm
uygulanmayacaktır. Mesela devir anında mevcut bir alacağı geçerli bir şe-
kilde devreden eski alacaklı, devirden habersiz iyiniyetli borçludan tahsilat-
ta bulunarak onu borçtan kurtarmışsa durum böyledir. Bu gibi, temlik anın-
dan sonra alacağın varlığına son verildiği hallerde, devreden sözleşmeyi
kusurlu olarak ihlal etmiş olması sebebiyle (TBK 112) sorumlu sayılacaktır.
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Hükmün ilk fıkrasındaki “devir sırasında” ibaresinin borçlunun ödeme gücü-
nün garanti edilmiş sayılacağı ana da ilişkin olduğu görülmektedir.

Diğer yandan hiç şüphesiz ki, hüküm emredici nitelikte olmayıp tarafla-
rın hükmün tamamen veya kısmen aksini kararlaştırmaları mümkündür.
Böylece mesela gerek alacağın varlığından ötürü gerekse borçlunun öde-
me güçsüzlüğünden ötürü alacağın tahsil edilememesinin riski alacağı dev-
ralana yüklenmiş olabilir. Keza tarafların yapacağı anlaşmayla, alacağın sa-
dece varlığının garanti edilip, borçlunun ödeme güçsüzlüğünün bu garanti
dışında bırakılması da mümkün sayılmalıdır.

Alacağın devrinin bir ivaz karşılığında yapılmadığı hallerdeyse hükümde
bir değişiklik yapılmamıştır. Eskiden olduğu gibi, aksi sözleşmeyle kararlaş-
tırılmadıkça devreden alacağın varlığından ötürü sorumlu olmadığı gibi
borçlusunun ödeme gücünden de sorumlu değildir. Alacağın kanun gereği
intikal ettiği yasal devirlerde de aynı çözüm geçerlidir (Önceki BK 171 II’de
olduğu gibi).

Devralan bu sebeplerden ötürü alacağı tahsil edemeyince, alacağı dev-
redenin kusursuz garanti sorumluluğuna dayanarak kendisine başvurabile-
cektir. Devredenin garanti sorumluluğunun kapsamına, önceki düzenleme-
de olduğu gibi, devir karşılığında aldığı para ve faizi ile birlikte devir için ya-
pılan giderler ve sonuçsuz kalan tahsil masrafları girer. Tüm bu zarar ka-
lemlerini, devreden hiçbir kusuru olmasa bile devralana ödemekle mükellef-
tir.

Acaba devralan diğer zararlarının tazminini, mesela yoksun kaldığı ka-
rın ödenmesini isteyebilir mi? Bu mesele önceki kanunda açıkça düzenlen-
memişti. TBK 193 bent 4 hükmündeyse, devralanın başkaca zararlarının da
bulunduğunu ispatlamak şartıyla, bunları da devredenden isteyebileceği
ancak devredenin de kusursuzluğunu ispatlamak suretiyle bu sorumluluk-
tan kendisini kurtarabileceği açıkça düzenlenmiştir.

Borcun üstlenilmesi bahsinde rastladığımız esasa ilişkin bir yenilik TBK
198 II kuralında yer almaktadır: Devredilen borç için, üçüncü kişiler tarafın-
dan rehin veya kefalet verilmişse, bu teminatların devamı için, rehin veren
veya kefilin de borcun nakline razı olması gerekmektedir. Aksi takdirde, ala-
cağa bağlı olan bu feri haklar son bulur. Mevcut düzenlemede bu rıza için
bir şekil şartı aranmamıştır (BK 176 II). Ancak öğretide haklı olarak, kefilin
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rızasının yazılı şekilde açıklanması gerektiği kabul ediliyordu. Yeni düzenle-
mede hem kefil, hem de rehin vereni kapsayacak şekilde, borcun üstlenil-
mesine “yazılı olarak rıza gösterilmesi halinde” rehin veren üçüncü kişinin
veya kefilin sorumluluğunun devam edeceği açık bir şekilde hükme bağlan-
mıştır.

Borcun üstlenilmesi hükümlerinin sonuna, yeni bir madde olarak, borca
katılmaya dair bir düzenleme eklenmiştir (TBK.201). Borca katılma kurumu
önceki kanunumuzda özel olarak düzenmiş değildi. Bununla birlikte, sözleş-
me özgürlüğü prensibi uyarınca, borca katılma sözleşmesinin yapılmasına
bir engel görülmediği gibi, uygulamada da özellikle teminat amacıyla borca
katılma sözleşmesinin kullanıldığı bilinmekteydi. TBK ile bu konudaki söz-
leşmeler açıkça düzenlenmiş olmaktadır.

Borca katılan üçüncü kişi ile alacaklı arasında kurulan ve borca katılanın
mevcut borçlu ile birlikte alacaklıya karşı sorumlu olacağının kararlaştırıldı-
ğı bu sözleşmelerin geçerliği için asıl borçlunun rızasına ihtiyaç yoktur. Bu
açıdan durum kefalet sözleşmesine benzemektedir. Ne de olsa, mevcut
borçlunun durumu bundan ağırlaşmamaktadır.

Dikkat edilirse, borcun üstlenilmesinden farklı olarak, borca katılmada,
mevcut borçlu borçtan kurtulmamakta, mevcut borçlunun da borcu da de-
vam etmektedir. Bu bakımdan, konunun borçlu şahsın değişmesine ilişkin
borcun nakline (üstlenilmesine) ilişkin bahis içinde düzenlenmesi isabetli ol-
mamıştır.

Borca katılmaya genellikle teminat amaçlı olarak başvurulur; bu gibi du-
rumlarda borca katılma bir şahsi teminat sözleşmesidir. Katılan, ilk borçluy-
la birlikte, onun yanında, müteselsilen sorumlu olmaktadır. Borca katılanın,
alacaklıya karşı, mevcut borçlu ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağı hu-
susu TBK 201 II’de açıkça düzenlenmiştir.

Kefaletten farklı olarak, katılanın borcu, ilk borçtan (en azından devamı
itibarıyla) bağımsızdır. Ancak başlangıçta ilk borç geçerli olmalı ki, katılanın
borcu da geçerli olsun. Yani kuruluş anı itibarıyla bir bağımlılık mevcuttur.
TBK 201’de bu sözleşmenin geçerliği için bir şekil şartı aranmamışsa da, bir
gerçek kişi tarafından, teminat sağlama amacıyla yapılan borca katılma
sözleşmelerinin geçerliği, TBK 603 hükmüne uyulmasına bağlı olacaktır. Bu
hükme göre, kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin
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hükümler, gerçek kişilerce kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka
ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır.

Sözleşmenin devri, önceki Borçlar Kanununuzda açıkça düzenlenmiş
değildi. Buna rağmen, sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde, bu tür bir
sözleşmenin yapılabileceği kabul ediliyordu. Münferid bir alacağın devrin-
den, keza münferid bir borcun üstlenilmesinden farklı olarak, burada borç
ilişkisinin tarafı, sözleşmedeki taraf olma durumu değişmektedir.

Bu kuruma açıkça yer vermeyen önceki Borçlar Kanunu döneminde,
sözleşmenin devrinin ancak üç tarafın da katılımıyla gerçekleşecek bir söz-
leşmenin kurulmasına bağlı olduğu ifade ediliyordu. Buna paralel olarak,
TBK 205’de sözleşmenin devri üç taraflı bir sözleşme olarak düzenlenmiş-
tir. Ancak üç tarafın birlikte, aynı anda bu sözleşmeyi kurması gerekmez.
Devredenle devralan arasında yapılan bir anlaşmaya, sözleşmede kalan ta-
rafın önceden izni veya sonradan onayı ile de devir sözleşmesi geçerli ola-
rak tamamlanmış olur. Sözleşmenin devri anlaşmasının geçerliliği, devredi-
len sözleşmenin şekline bağlanmıştır.

Sözleşmeye katılma ise sözleşen taraflardan birinin yanında yer almak
üzere, bir üçüncü kişinin sözleşme ilişkisine girmesidir. Böylece, sözleşme-
ye katılan, yanına katıldığı taraf ile aynı durumda olacaktır. Sözleşmeye ka-
tılan kural olarak, diğer tarafa karşı müteselsilen borçlu ve müteselsilen ala-
caklı olur. Sözleşmeye katılmanın geçerliliği de, katılma konusu sözleşme-
nin şekline bağlanmıştır.
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Prof. Dr. H. Cumhur ÖZAKMAN

Uygulama açısından da büyük önem arz eden konularda bize verdiği
kapsamlı bilgiler için Sayın Engin’e teşekkür ediyorum. Çalışmanın soru,
cevap kısmında Sayın Engin’in incelediği hususlarda da uygulamayı ilgilen-
diren soruların geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi, uygulamada karşılaşılan
sorunlar ile ilgili olarak sözü, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür
Yardımcısı ve Hukuk Başmüşaviri Sayın Nihat BOZ’a bırakıyorum.
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Nihat BOZ
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Başmüşaviri

YENİ BORÇLAR KONUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN
UYGULAMADAKİ SOMUT ÖRNEKLERİ

Hazirunu saygı ile selamlıyorum.

- Sayın Başkan, müsaade ederseniz Sunumum’u ekrana yansımak
sureti ile arzetmek istiyorum.

- Sunumum’un konusunu Sayın Başkan’ın ifada ettikleri üzere, “YENİ
BORÇLAR KONUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULAMADAKİ
SOMUT ÖRNEKLERİ” oluşturmaktadır.

- Hukuk yaşamı ve doğrudan ve dolaylı olarak da sosyal yaşamın ner-
de ise tamamını etkileyen TÜRK BORÇLAR KANUNU düzenlemele-
rinin nedeni ile uygulamada karşılaşılan sorunların tamamının örnek-
lendirilmesinin imkansızlığını açıklamaya dahi gerek bulunmamakta-
dır.

- Bu gerçeği nazara alarak, öncelikle genel olarak ticari işletmelerin ve
özellikle de bankacılık ve finans sektörünün sundukları hizmetler ile
gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeni ile köklü değişiklikler yapan
önemli düzenlemeleri, TÜRK BORÇLAR KANUNU sistematiğine, ya-
ni madde sırasına göre aktaracak şekilde sunumumu hazırladım.

- Ancak, şimdiye kadarki süreci ve son konuşmacı olmamı da nazara
alarak, hazırladığım sunumumun tamamının özetlenmesinin dahi im-
kansızlığını sonucuna ulaştığım için sunum şeklimi şu anda değiştir-
meye karar verdim.
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- Biraz önce Değerli Hocalarım’ın yaptıkları sunumları ile bir bütünlük
arzetmesi için Hocalarım’ın sunumlarındaki konulara öncelik vererek
Sunum’a başlamayı uygun gördüm. Biraz da galiba bu konular popü-
ler ve rating alan konular olduğu için bu yöntemi tercih ediliyor. Şaka
bir yana, kısaca sunumu,

• Öncelikle kefalet işlemleri ve bu çerçevede eş rızası,

• Kefalet ile bağlantılı gibi görünmekle birlikte daha kapsamlı olan
kısaca kişisel güvenceler ve kişisel güvencelerin (teminatların)
azaltılması,

• Bundan sonra kısaca GİŞ olarak ifade edeceğimiz genel işlem
şartı taşıyan belgeler ile uygulamaya yansıyan sonuçları, 

• GİŞ, kefalet ve diğer kişisel güvenceler ile ilgili düzenlemelerin ka-
nuni takip işlemlerine ilişkin sorunları,

• Değerli Hocalarımın sunumlarında yer alan alacak temliki, borcun
nakli, sözleşmenin devri gibi konulara ilişkin örnekler,

• Zamanımızın kalması halinde ise yine bankacılık uygulamasında
yoğunlukla karşılaşılan diğer özel borç ilişkileri ve sair hususlar
(yabancı para borçlarının ödenmesi, faiz - akdi faiz, ticari faiz-, kâr
payı, gecikme tazminatı, vekalet, ibra, gibi konulara ) değinmeye
çalışacağım.

- Sunumumun konusu, “Uygulamadaki Somut Örnekler” olması nede-
ni ile hukuki düzenlemelerden çok hukuki düzenlemelerin ortaya çı-
kardığı bazı hukuki ve fiili sorunlar ile aslında hukuki düzenlemelerin
bir gereği olmamakla birlikte fiilen ortaya çıkan sorunlara ilişkin ör-
nekleri vermeye çalışacağım.

- Gerçekten de karşılaşılan sorunlar ve verilen örneklerin bir kısmının,
hukuki dayanağı ve hatta hukuki yönü olmamasına karşın daha önce
olmayan bir kısım fiili sorunlar yaşanmaya başlanılmıştır.

- Konunun hukuki yönlerini Değerli Hocalarım en iyi şekilde aktardıkla-
rı için mümkün olduğu kadarı ile teorik hukuki tartışmalara girmeden,
hukuki düzenleme ve görüşlerin neden olduğu fiili sorunları aktar-
makla yetinmeye çalışacağım.
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- Hiç kuşkusuz teorik hukuki tartışmaların uygulamaya yansıyan so-
nuçları ile teorik bu tartışmalara ilişkin hukuki bazı görüşlerimizi de bu
vesile ile aktarmış olacağız.

- Aslında bu açıklamam ile birlikte TÜRK BORÇLAR KANUNU’nun uy-
gulamada neden olduğu somut sorunları da anlatmaya da başlamış
bulunmaktayız. Zira, TÜRK BORÇLAR KANUNU düzenlemelerinin
neden olduğu en önemli somut fiili sorun; gerek ticari işletmelerin, ge-
rek tüketicilerin ve gerekse bireylerin ve hatta tüm kamu kurum ve ku-
ruluşlarının yüzyıla yaklaşan uygulamalarının yeniden gözden geçiril-
mesi sonucun doğurmuş, bir çok alışkanlığı ve uygulamayı alt üst et-
miş, bu da fiili veya hukuki bir çok sorunun ortaya çıkmasına neden
olmuştur.

- Bazen sahifelerce yazı veya saatlerce konuşma ile anlatmak müm-
kün olmayan bir olayı veya olguyu bir atasözü, bir karikatür veya her-
hangi bir görüntü çok daha kolay bir şekilde anlatmaktadır.

- TÜRK BORÇLAR KANUNU ile ilgili süreci çok iyi ifade ettiğini düşün-
düğüm üç görseli örnek olarak göstererek Sunumum’un ayrıntılarına
girmek istiyorum.
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- ARTIK BEN DE HERŞEYİ ÖĞRENDİM

- HAKLARIMI BİLİYORUM

- NE ETİMİ YEDİRİRİM

- NE DE SÜTÜMÜ İÇİRİRİM.
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- Şimdi biraz önce belirttiğim üzere “Kefalet” konusu ile Sunumum’a
başlamak istiyorum.

73



KEFALET İLE İLGİLİ KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR

• TBK.’nın içerdiği en önemli değişikliklerden bir kısmı hiç kuşku-
suz “KEFALET” hakkındaki düzenlemelere ilişkin hükümlerdir.

KEFALET SÖZLEŞMESİ
TBK.m.581- 603
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KEFALET KONUSU ALACAK (BORÇ)
(TBK.m.582, 589)

• Kefalet ilişkisi, doğmuş ve doğacak borçlar için geçerli olmak
üzere kurulabilir. Buna göre:
- Kural, kefalet sözleşmesinin, mevcut ve geçerli borçlar için yapılabil-

mesidir (TBK.m.582/1).
- “Ancak gelecekte doğacak borçlar” için de kefalet sözleşmesi kurula-

bilir. Gelecekte doğacak borçlar, borç doğduğunda kefalet hüküm ifa-
de eder (TBK.m.582/1).

- Kefalet sözleşmesi, koşula bağlı borç için geçerli olmak üzere de ya-
pılabilir. Bu takdirde, kefalet, koşul gerçekleştiği takdirde hüküm ifade
eder (TBK.m.582/1).

• Kefalet sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmamışsa, kefil, kefalet
sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçlardan (“doğacak
borçlar”dan) da sorumludur (TBK.m.589/3).

KEFALET HÜKÜMLERİ DİĞER HUKUKİ İLİŞKİLERİ DE
KAPSAR İÇERİK VE KAPSAMDADIR

• Kefalet işlemleri ile ilgili en önemli hukuki ve fiili sorun, TBK’nın
kefalet ile ilgili hukuki düzenlemelerinin, kefalet işlemleri ile sınır-
lı kalmayacak kapsamda düzenlenmiş olmasıdır.

• Kefaletin uygulama alanı ile ilgili bölümde ayrıca ifade edilecek
olmakla birlikte, kefalet ile ilgili açıklamaların sadece kefalet söz-
leşmesi, daha geniş ifade ile kefalet ilişkisi için değil kefalet dışın-
daki bazı borç ilişkilerini (gerçek kişiler tarafından verilen kişisel
güvenceleri) de kapsayacak biçim ve içerikte düzenlenmiş oldu-
ğunu, kefalet ile ilgili açıklamaların öneminin daha iye anlaşılma-
sı için öncelikle belirtilmek istiyoruz.
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YAZILI ŞEKİL ZORUNLULUĞU
(TBK.m.583)

• TBK, kefalet için “özel ağırlaştırılmış şekil” zorunluluğu öngörmüştür.
Şöyle ki:
- Kefaletin geçerliliği için “kefalet miktarı”, “kefalet tarihi “ve “müteselsil kefalet durumu”nun

mutlaka kefilin “kendi el yazısıyla“ yazılması zorunluluğu bulunmaktadır.
- “Kefil imzası”nın da kefilin kendi eli ile atılmasına ilişkin açık ve özel düzenleme TBK’da yer

almamış olmamakla birlikte, bunun da sözkonusu düzenlemenin zorunlu bir sonucu olduğu
açıktır.

• Kefalet için öngörülen geçerlilik şartları, kefil olmayı büyük ölçüde güç-
leştirmiştir. Buna göre:
- Okuma - yazma bilmeyen kişiler kefil olamayacaklardır.
- Yazı yazamayan kişiler de kefil olamayacaklardır. Bir başka anlatımla okuma ve yazma bil-

mesine karşın, sağlık ve sair nedenlerle kefaletin geçerliliği için zorunlu olan unsurları “kendi
el yazısıyla” yazamayan kişiler kefil olamayacaktır.

- Gerek okuma yazma bilmediği için gerekse fiilen imza atamadığı için kendi el yazısı ile imza
atamayan kişiler de kefil olamayacaklardır.

- Görme engellilerin okuma - yazma bilmeleri ve kendi el yazıları ile yazı yazabilmeleri ve im-
za atabilmeleri kaydı ile görme engellileri ilişkin hükümlere uygun olmak kaydı ile kefil olabil-
meleri mümkündür.

KEFALET KONUSU ALACAK (BORÇ)
(TBK.m.582, 589)

• Kefaletin, “doğmuş, doğacak ve şarta bağlı borçlar” için kurulabileceğine
ilişkin açık bu yasal düzenlemelere karşın, uygulamada özellikle noter,
konsolosluklar nezdinde düzenlenen kefalet sözleşmeleri/taahhütleri ve-
ya bu amaçla düzenlenen vekaletname ve yetki belgeleri ile kefalet için
ipotek tesis edilmesi aşamasında noter, konsolosluk ve tapu müdürlükle-
ri nezdinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Gerçekten bu merciler; “kefalet
somut ve belli bir borç ilişkisine dayalı olarak verilebilir, somut bir borcun
olmaması halinde kefil olunamaz, gelecekte yapılacak sözleşmeler, do-
ğup doğmayacağı belirsiz olan borçlar için kefil olunamaz” gerekçesi ile
kefalet ile ilgili işlemleri gerçekleştirmemek istemektedirler. Örneğin;
“Müşteri’nin bankadan kullandığı ve kullanacağı her türlü kredilerden do-
layı doğmuş ve doğacak borçlar için…..........… TL miktarına kadar azami
meblağlı olarak kefil oldum” gibi ifadeleri içeren kefalet sözleşmesi veya
vekaletname düzenleme, ipotek tesisi gibi işlemler, noter-konsolosluk-ta-
pu gibi merciler tarafından ancak doğmuş ve mevcut, belirli borçlar için
kefaletin sözkonusu olabileceği gerekçesi ile gerçekleştirilmek istenilme-
mektedir.
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YAZILI ŞEKİL ZORUNLULUĞU
(TBK.m.583)

- Yine kefaletin geçerliliği için gerekli ve zorunlu görünen unsurların “kendi el yazısıyla” yazılma-
sı hükmü karşısında “noter, icra veya iflas memuru veya hatta mahkeme huzurunda dahi ke-
fil olamayacağını düşünmekteyiz. Kefaletin; noter huzurunda düzenleme şeklinde, mahkeme
huzurunda sulh olunması veya icra -iflas müdürlüğünde icra kefili olunması hallerinde kendi el
yazısı ile kefalet miktarı, kefalet tarihi ve müteselsil kefalet hükümlerinin yazılmaması halinde
kefalet yine geçersiz olacaktır. Amacın bu olmadığı ileri sürülebilecek ise de TBK’nın “kendi el
yazısıyla” şeklindeki düzenlemesi karşısında “kendi el yazısı ile yazılması” geçerlilik şartıdır.

- Bir kişi sırf okuma -yazma bilmediği veya sağlık-kaza ve sair nedenlerle ile “kendi el yazısıyla
yazı yazamadığı” veya “ imza atamadığı” için düzenleme şeklindeki kefalet sözleşmesi ile ve-
ya vekaletname vererek kefil olamayacaktır. Zira, kefil bu unsurları kendi el yazısı ile yazama-
mış olacak ve yine TBK.m. 583/2 gereği, kefalet için özel yetki verilmesinin de kefaletin şekil
şartlarına tabi olması nedeni ile vekaletname ve sair yetki belgeleri ile de kefil olamayacaktır.

- Uygulamada yaşanılan diğer önemli bir sorun da yabancı uyruklu bir kişinin hangi dilde veya
hangi alfabe ile bu ifadeleri (kefalet miktarı, kefalet tarihi ve müteselsil kefalet ifadelerini ) ya-
zacağı hususudur. Örneğin, bir Çin Vatandaşı Çince ve Çin Alfabesi ile mi bu ifadeleri yaza-
caktır? Bu konuda da TBK’da bir düzenleme bulunmamaktadır. Kefilin kendi dilindeki ifadeler
ve kendi alfabesi ile kefalet miktarını, kefalet tarihini ve müteselsil kefalet beyanını yazması
gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim, şekil şartlarını geçerlilik şartı olarak düzenleyen TTK’ da da
(m.671/1-a, 776,/1-a, 780,/1-a) poliçe, bono, çek kelimeler““..Türkçe’den başka bir dil ile yazıl-
mış ise o dilde “poliçe/bono/çek” karşılığı olarak kullanılan kelime”yi içermesi gerektiği yönün-
de açık düzenleme bulunmaktadır.

YAZILI ŞEKİL ZORUNLULUĞU
(TBK.m.583)

• Kefalet, TBK’nın bu düzenlemesi ile Türk Hukuku’nun en önemli,
en değerli, en zor hukuki işlemi haline gelmiştir. Bu düzenleme bi-
çimi, uygulamada fiili güçlükler ve hukuku ciddi tartışmalara ve ih-
tilaflara neden olan ve olacak niteliktedir. Şöyle ki:
- Örneğin, milyonlarca TL değerinde malvarlığı olan, TTK gereği tek başına şirketler

kurabilen, alım-satım, bağış, trampa, vasiyet, miras sözleşmesi ve sair her türlü hu-
kuki işlemleri yapabilen bir kişinin, doğum, kaza, ağır hastalık veya savaş -terörle
mücadeledeki gazilik gibi nedenlerle sakat olmasının sonucu olarak kendi el yazısıy-
la “ kefalet miktarını, kefalet tarihini ve müteselsil kefelet ifadesini” yazamamasından
dolayı, yüzde yüz sahibi (paydaşı olduğu) şirketlerinin borcu için dahi kefil olamaya-
caktır. Halbuki, ayni, kişi malvarlığının tamamını bağışlayabilecek, malvarlığının ta-
mamını satabilecek ve sair tüm tasarruflarda bulunabilecek ve hatta vasiyette bulu-
nabilecektir. Kısaca, okuma yazma bilmeyen, el yazısı ile yazı yazamayan veya im-
za atamayan bir kişinin yapamayacağı tek işlem kefalet olmuştur.

- “Kendi el yazısıyla” düzenlemesi karşısında acaba “ayak” veya “ ağız” ile kefaletin
geçerliliği için zorunlu unsurların yazılması mümkün olabilecek midir? Gerçek ya-
şamda bu tür durumların az rastlanır durumlar olmadığı tartışmasızdır.
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KEFALET AYRI BİR SÖZLEŞME İLE VEYA
BORÇ SÖZLEŞMESE İÇİNDE VERİLEBİLİR

• Kefalet sözleşmesinin asıl borç sözleşmesinden bağımsız olması halin-
de bir sorun bulunmamaktadır. Yeter ki, kefil olunan borç ilişkisi belirle-
nebilir, doğmuş ve doğacak bir borç ilişkisi olsun.

• Asıl borç ilişkisi (satım, kira, ödünç gibi sözleşmeler) içerisinde yer alan
kefalet hükümleri de kefalet sözleşmesi hükmündedir. Ancak bu düzen-
leme biçimi uygulamada bazı tereddütlerin oluşumuna neden olmuştur:
- Kefalet ile ilgili hükümlerin kredi sözleşmeleri gibi karma sözleşmeler içerisinde yer al-

mış olması özellikle genel işlem koşullara düzenlemeleri nedeni ile tereddütlere neden
olmuştur.

- Ayrıca, kredi sözleşmeleri gibi karma sözleşmelerin mevcut veya muhtemel birden çok
hukuki işlemlerin yapılmasına imkan vermesi, kefaletin dayanağının kefalet sözleşme-
si anında mevcut/doğmuş somut/kesin bir hukuki işlemin/borcun olmaması, daha çok
ileride gerçekleşmesi muhtemel hukuki işlemler veya doğacak borçlar için imzalanmış
olunması bu tereddütlerin kaynağını oluşturmaktadır. Örneğin; kefalet hükmünü de içe-
ren bir kredi sözleşmesi gereği, ileride nakit kredi, teminat mektubu, kabul/aval, akre-
ditif, çek gibi gayrınakdi kredi ve hatta bankacılık işlemi sözkonusu olabilecek ve tüm
bu borç ilişkileri nedeni ile doğmuş ve doğacak borçlar için kefalet yapılmış olmaktadır.

YAZILI ŞEKİL ZORUNLULUĞU
(TBK.m.583)

- Yabancı dilde kefil olunma ile ilgili önemli diğer bir durum da 805 sayılı “İktisadi Mües-
seselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun m. 1’de yer alan “Türk tabi-
iyetindeki her nevi şirket ve müesseseler, Türkiye dahilindeki muamele, mukavele, mu-
habere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya mecburdurlar.” hükmüdür. Bu hüküm kar-
şısında özellikle yabancı sermayeli işletmeler ile temsilcileri yabancı uyruklu olan işlet-
melerde bu sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünün de, kefalet sözleşmele-
rinin yabancı dilde düzenlenmiş olsa da Noterlik Kanunu başta olmak üzere ilgili mev-
zuat hükümleri gereği işlem yapılmalıdır.

• İlgili bölümlerinde ayrıca belirtilecek olmakla birlikte, kefaletin şekli ile il-
gili hükümler, sadece kefalet sözleşmesi için değil kefalete ilişkin birçok
işlemi ve hatta kefalet dışındaki gerçek kişi kişisel güvencelerini de kap-
sar şekilde kapsamlı olarak düzenlendiğini hatırlatmak istiyoruz:
- Kefil tarafından kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi (TBK.m.583/2).
- Diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması(TBK.m.583/2).
- Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler

(TBK.m.583/3).
- Gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesi (TBK.m.603).
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KEFALET MİKTARI
(TBK.m.583)

• TBK.m.583/1 düzenlemesi karşısında “kefaletin azami miktarı”nın kefalet
sözleşmesinde gösterilmesi geçerlilik şartıdır. Ancak bu düzenleme biçimi
fiili veya hukuki tartışmaları önlememiş, yeni tartışmalar ortaya çıkarmıştır:
- Kefaletin azami miktarının sayı (rakam veya yazı) ile yazılmasının zorunlu olduğu yönünde

TBK’da açık ve özel bir düzenleme yer almamakla birlikte azami kefaletin azami miktarının
sayı (yazı ve/veya rakam ile) yazılmasının gerekli ve hatta zorunlu olduğu söylenebilecektir.

- Rakam ve yazı ile yazılan miktarların farklı olması halinde genel hükümler çerçevesinde ya-
zı ile yazılan geçerli kabul edilmelidir. Özellikle kefalet miktarının el ile yazılması zorunlulu-
ğu nedeni ile bu durumun uygulamada yoğunlukla karşılaşılmaya başlanılan bir sorun olma-
ya başladığını belirtmek gerekir.

- Sayı ile azami kefalet meblağının yazılmayarak, azami meblağın belirlenebilir/hesaplanabi-
lir şekilde kefil tarafından yine kendi el yazıyla yazılması mümkün olabilecek mi? Örneğin,
“kefil olunun kira sözleşmesinin bir yıllık miktarı kadar kefilim” veya “ 1.000.000- TL miktar-
lı kredi limitinin ödenmeyen kısmının %50 kısmı için kefilim” gibi şartlı ve hesaplanabilir ya-
zımlar geçerli olacak mı? Kanun’un şekle ilişkin düzenleme amacına bakıldığında bunun
mümkün olmadığını düşünmekteyiz.

- Kıymetli madene (altın, gümüş) endeksli veya dövize endeksli bir kefalet geçerli olacaktır.
Örneğin, “100.000- EURO karşılığı Türk Lirası için kefilim” şeklinde el yazısı ile yazılan bir
kefalet miktarının geçerli olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

KEFALET AYRI BİR SÖZLEŞME İLE VEYA
BORÇ SÖZLEŞMESE İÇİNDE VERİLEBİLİR

• Kefalet sözleşmesinde kefilin imzası yeterlidir. Bir başka anlatım-
la, alacaklının imzasının kefalet sözleşmesinde yer alması zorun-
lu değildir. Zira, TBK.m.14/1 gereği “Yazılı şekilde yapılması ön-
görülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulun-
ması zorunludur.”
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KEFALET TARİHİ
(TBK.m.583)

• Kefalet tarihinin yazılması kefaletin geçerlilik şartıdır.
• Kefalet tarihinin yazılmış olması yeterli olmayıp, kefilin “kendi el yazısı” ile

yazılması da geçerlilik şartıdır.
• Kefalet tarihinin “kefalet sözleşmesinde” yer alması gerekir. Bu düzenle-

meye göre “kefalet sözleşmesi üzerine” yazılması gerektiği, bir başka söz-
leşmede veya belgede yer almasının yeterli olmadığının bilinmesi gerekir.

• Kefalet tarihinin el yazısı ile yazılması ile ilgili tartışmalara daha önce de-
ğinildiğini hatırlatmakla yetiniyoruz.

• Kefalet tarihinin yazılması zorunluluğu ve dahası geçerlilik şartı olması ye-
ni bazı tartışmalara neden olacaktır:
- Kefalet tarihi olarak yazılan tarihin takvimde olmayan bir tarih olması halinde bu yazım ge-

çerli olacak mı? Örneğin; kefil tarafından “31 Eylül 2012, 30 Şubat 2012” kefalet tarihi ola-
rak yazılması veya “08. 30.2012” gibi takdim/tehir şeklindeki yazım hataları gibi. Kanımız-
ca, düzenleme tarihinin geçerlilik şartı olduğu kıymetli evrak hukukundaki hukuki tartışma-
ların kıyasen uygulanması sureti ile sorunun çözümlenmesi gerekecektir. Örneğin, 31 Ey-
lül, 30 Şubat tarihlerinin geçerli, ancak 32 Eylül gibi bir tarihin geçersiz ve yine takdim/te-
hir şeklindeki yazımlar da maddi hata olmakla geçerli olarak kabul edilmelidir.

KEFALET MİKTARI
(TBK.m.583

- Kefil olunan borcun para cinsi ile kefalet miktarının aynı para cinsi olması zo-
runlu değildir. Asıl borcun para cinsinin kefalet borcu para cinsine çevrilmesi su-
reti ile kefalet miktarı kadarlık kısım için kefalet sözkonusu olacaktır.

• Kefalet miktarının kefilin “kendi el yazısı” ile yazılması geçerlilik
şartıdır.

• Kefalet miktarının “kefalet sözleşmesinde” (kefilin el yazısı ile) ya-
zılması da kefaletin geçerlilik şartıdır.

• Bu konuya ilişkin eleştirilerimiz ile fili sorunlara ilişkin olarak daha
önce yaptığımız açıklamalarımızı hatırlatmakla yetinmekteyiz..
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KEFALET TARİHİ
(TBK.m.583)

- Kefalet sözleşmesi üzerinde yazılan tarih ile fiilen imza atılan tarihin farklı olma-
sının kefaletin geçerliliğine bir etkisinin olmadığını düşünmekteyiz. Geçerlilik
şartı olan, kefalet tarihinin yazılmış olmasıdır. Kefalet tarihin fiilen hangi tarihte
yazıldığı hususunun, şekil açısından kefaletin geçerliliğine bir etkisi ve sonucu
olmayacaktır. Ancak, bu şekildeki yazımların, kefillerin özellikle teminatlar ile
halefiyet /rücuu hakları ile ilgisi olan sonucu da bulunduğu gözardı edilmemeli-
dir.

- Bir borç için birden çok kefilin olduğu durumlarda, her bir kefilin aynı tarihte ke-
fil olmalarına karşın, kefalet tarihi olarak ayrı ayrı tarihler yazmaları veya aynı
kefalet sözleşmesini farklı tarihlerde imzalamaları konusu da özellikle birlikte
kefalet, birlikte kefaletin de bağımsız birlikte kefalet olarak yorumlanması açı-
sından önemli hukuki sonuçları bulunmaktadır. Özellikle bankacılık uygulama-
sında birden çok kefilin kefaletini zorunlu kılan kredi kararlarından sonra her bir
kefilin ayrı ayrı zamanlarda kefalet sözleşmesini imzalamış olmasının hem bir-
likte kefaletin bağımsız birlikte kefalet veya gerçek anlamda olmayan birlikte
kefalet olup olmaması yönünde hem de TBK.m.592/3 gereği kefalet tarihinde
var olan kefalet güvencesine ilişkin haklar bakımından önemli tartışmaları de-
vam ettirecektir.

KEFALET TARİHİ
(TBK.m.583)

- Kefalet tarihi olarak yazılan tarihin “Hicri Takvim, Rumi Takvim” gibi “Miladi Takvim” dı-
şında bir başka takvimde yer alan tarihin yazılması da muhtemel bir sorun olup, Miladi
Takvim dışındaki bir takvimde yer alan tarihin yazılmasının da hukuken geçerli olduğu-
nu düşünmekteyiz.

- Kefalet tarihinin mutlaka takvimde yer alan gün olarak yazılmasının zorunlu olup olma-
dığı, daha geniş bir anlatımla gün, ay ve yıl olarak yazılmasının gerekip gerekmediği de
diğer bir tartışma konusu olacaktır . Örneğin, “ 2012 Cumhuriyet Bayramı, 2013 Kurban
Bayramı, 2013 Yılbaşı “gibi ifadeler geçerli olacak mı? Kanımızca, biçimsel olarak bir ta-
rihin yer almış olmasının yanında ehliyet, kefalet süresinin belirlenmesi amaçlarını da
gerçekleştirmesi nedeni ile bu şekildeki tarih yazımlarının geçerlidir.

- Yazı ve rakam ile yazılan kefalet tarihlerinin uyuşmaması hali de diğer bir uygulama so-
runudur. Bu ihtimalde, yazı ile yazılan tarihe itibar edilmesi gerektiği kanısındayız.

- Tarih ile ilgili diğer bir sorun da iki ayrı tarihin yazılmış olunması durumudur. Bu takdirde
ilk tarihin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

- Uygulamada sık karşılaşılan en önemli hususlardan birisi de tarihteki tahrifat, düzeltme-
lerin imzalı olarak onanmasıdır. Bir tarih olmasına karşın bunun onanmamasının kefalet
sözleşmesine bir geçersizliğinin olmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Niye, kıymetli ev-
raktaki tanzim tarihi ile ilgili Yargıtay kararlarında olduğu gibi şeklen geçerli kabul edip,
sadece hangi tarih olduğu konusundaki iddia ve ispata göre karar verilmesi gerekecek-
tir.
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MÜTESELSİL KEFALET
(TBK.m.583)

- Yine kişisel güvencelerden birisi olan garantörlük yerine müteselsil kefalet yazılmasının da geçer-
li olduğu kanaatindeyiz.

- TBK.m.19 hükmü gereği amaçsal yorum ile sözleşmenin niteliğine göre, müteselsil kefil, avalist,
garantör gibi kelimelerin benzer amaçlı olarak kullanıldığı kabul edilerek bu ifadelerin geçerliliği-
nin de kabul edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

- Yukarıdaki tereddüt ve tartışmalar en azında uygulamaya ciddi fiili sorunlar olarak yansımaktadır.
Eylem ve işlemlerinde en azında bir tartışmaya ve ihtilafa mahal vermemeyi hedefleyen banka ve
sair kuruluşlar, “aval” hususunun aval olarak, “müteselsil kefalet” ifadesinin de müteselsil kefalet
olarak yazılması şeklinde uygulama gerçekleştirmek isteyince, hızlı gerçekleşmekte olan günlük
ticari yaşamda bu uygulamada ciddi müşteri şikayetlerine, kâr kayıplarına, en azında ciddi mesai
sarfına neden olmaktadır.

• Müteselsil kefil ve bu anlama gelen ifadelerin kefilin “kendi el yazısıyla” yazılma-
sı da kefaletin geçerlik şartıdır.

• Diğer bir zorunluluk, müteselsil kefalet için gerekli olan ifadenin “kefalet sözleş-
mesine” yazılmasıdır. Bu zorunluluk kefaletin geçerlilik şartıdır. Bir başka söz-
leşme veya beyan ile kefaletin müteselsil kefalet olduğu yönündeki beyan ge-
çerli olmayacaktır.

• Müteselsil kefalet ifadesini içermeyen kefalet, kanunen adi kefalet olacaktır.
TBK adi kefalet için, kefaletin adi kefalet olduğu yönünde bir ifadenin yer alma-
sını zorunlu kılmamaktadır.

MÜTESELSİL KEFALET İFADESİ
(TBK.m.583)

• Müteselsil kefaletin geçerliliği “müteselsil kefil sıfatının” veya “bu anlama
gelen herhangi bir ifadenin” yazılmasına bağlıdır. Bu düzenleme de yeni
tereddütlere ve hatta somut sorunlara neden olmaya başladı bile. Şöyle ki:
- Hangi kavramların “müteselsil kefil anlamına gelen ifade” olduğu tartışmalara neden olacak nitelik-

tedir. Örneğin, bir kefalet sözleşmesine “aval oldum”, “avalistim”, “borçlu ile birlikte sorumluyum”,
“garantörüm” gibi ifadelerin yazılması uygulamada karşılaşılan somut örneklerdir. Şimdi, kefalet söz-
leşmesi üzerine müteselsil kefalet ifadesi yerine yazılan “avalim” veya “ garantörüm” gibi ifadeler mü-
teselsil kefil anlamına gelen ifadeler olarak kabul edilecek mi? Görüşümüz “evet” yönünde olmakla
birlikte, yeni bir tartışma ve haksız iddia konusu olma kapısı aralandığını da belirtmek gerekir.

- TBK.m.603’in gerçek kişi kişisel güvencelerini de kefalet şekline tabi kılan hükmü nedeni ile “ava-
listlik” ve “garantörlük” veya diğer bir kişisel güvence ilişkisinin sözkonusu olduğu durumlarda bu
kere tam aksine acaba aval yerine “müteselsil kefil” sıfatının yazılmış olması geçerli olacak mı? Ve-
ya kıymetli evrakda aval ifadesinin yazılmaması bir eksiklik olarak görülecek mi? Esasen, aval ye-
rine müteselsil kefil ifadesinin yazılması uygulamada yoğunlukla karşılaşılan önemli durum olup,
aval yerine kefalet tabiri yazılması geçerli kabul edilmektedir. Ancak, aval yerine sadece kefil ifade-
si müteselsil kefaleti ifade edecek mi? Zira, TBK, müteselsil kefalet ifadesini önceliklemekte iken
TTK ise “aval” ifadesini önceliklemektedir ve hangi hükmün esas ve nazara alınacağı teredüdü mu-
cib olmaktadır. Kıymetli evrak hukuku açısından, aval yerine müteselsil kefalet hükmünün yazılma-
sının yargı kararları ve doktrin tarafından aval olarak nitelenerek geçerli kabul edilmesi hatta aval
yerine sadece kefil/kefalet yazılması veya aval ve sair hiçbir ifadenin yazılmamasının da hukuki bir
sorun oluşturmayacağını düşünmekteyiz.
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KEFALET İÇİN YETKİ VERİLMESİ
(TBK.m.583/2)

- “Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi de aynı şekil koşullarına bağ-
lıdır” hükmünün lafzi yorumu, kefil olunması için düzenlenecek vekaletname ve diğer
yetki belgelerinde de “kefalet miktarı”, “müteselsil kefalet durumu” ve “kefalet tarihi-
nin” mutlaka kefilin “kendi el yazısı “ile yazılması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Hal-
buki, kefalet için yetki içeren vekaletname veya diğer bir yetki belgesi düzenlenirken
“kefalet tarihinin yazılmasının imkansızlığı açıktır. Bu bakımdan, yetki belgelerinde
bulunması gereken husus, “kefalet tarihi” değil de “yetki verilme tarihi” olması gerek-
tiği şeklinde kabul etmek gerekmektedir.

- Yetki belgelerinde de kefilin el yazısıyla kefalet unsurlarının yer alması gereği, uygu-
lamada ciddi sorunlara neden olmuştur. Nitekim uygulamada uzun süre noter, kon-
solosluk ve sair resmi merciler huzurunda verilen vekaletnamelerde TBK’nın belirtti-
ği el yazısı ile yazılma şartlarını yazdırma konusunda ciddi sorunlar yaşanmıştır ve
yaşanmaktadır. Bazı noterler ve özellikle konsolosluklar, düzenledikleri vekaletna-
meye, yetki veren kefil tarafından ayrıca bir yazı yazılmasını kabul etmeme konusun-
da direnmektedirler. Özellikle düzenleme şeklindeki vekaletnamelerde bu sorun ya-
şanmaktadır. Zira, noter ve konsolosluklar düzenleme şeklindeki vekaletnamelerin
baştan sona kendileri tarafından düzenlendiğini belirterek kefilin el yazısı ile vekalet-
name içeriğine yazı yazmasını kabul etmeme yönünde bazı uygulamalarla karşıla-
şılmıştır.

KEFALET İÇİN YETKİ VERİLMESİ
(TBK.m.583/2)

• Kefalet ile ilgili TBK.m.583/2’de yer alan “kendi adına kefil olma konu-
sunda özel yetki verilmesi” hükmün hukuki ilk sonucu; kefil olma konu-
sunda verilecek “yetkinin” “özel yetki” olması gerektiğidir.

• TBK’da yetkiden kasdın ne olduğunun belirtilmemiş olması yeni tartış-
maların kaynağını oluşturmaktadır. Şöyle ki:
- Vekaletname ile ilgili TBK.m.504/ de yer alan “ Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça … kefil

olamaz” düzenleme ile vekalet bakımından sorun çözülmüştür.
- Ancak, TBK’nın “vekaletname” yerine “yetki” ifadesini kullanması nedeni ile vekalet dışında-

ki yetki durumlarının da bu şekli tabi olup olmadığı ve hangi yetki durumlarının bu kapsamda
olduğu tartışma konusu olacaktır.

- TBK’da ifade edilen “ yetki verilmesi”nin TBK.m.40 -48 ‘de düzenlenen temsili ifade ettiği,
temsil içerisinde de “yetkili temsil”in ifade edildiğini düşünmekteyiz.

- Kefalet için yetki (vekaletname ve sair) de kefalet şekline tabidir.
- Ancak, “yetkisiz temsil” ile kefalet sözleşmesinin imzalanmasından sonra TBK.m.46 gereği

adına kefil olunan kişinin yetkisiz temsilci tarafından verilen kefaleti TBK.m.583/2 gereği da-
ha sonra verdiği bir onama belgesi ile onması halinde kefaletin geçerli olacağını düşünmek-
teyiz.

- TBK’da yer alan “yetki rızai temsil için geçerli olup, kanuni veli veya hatta tüzel kişilerin yasal
zorunlu organlarının temsillerinde bu hükümler uygulanmayacaktır.
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TÜZEL KİŞİLERİN KEFALET İŞLEMLERİ
(TBK.m.583)

• TBK’da tüzel kişilerin kefil olması ile ilgili olarak özel bir düzenle-
me bulunmamaktadır. Ancak, sadece TBK.m.603’de yer alan
“Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hü-
kümler, gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak
başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır. “ hük-
münün mefhumu muhalifinden, tüzel kişilerin kefaletlerinin süre-
siz olabileceği sonucu çıkmaktadır.

• Tüzel kişilerin kefil olması ile ilgili olarak nazara alınması gereken
en önemli husus, her bir tüzel kişi türünün niteliklerine göre kefil
olup olamayacaklarının ehliyet ve temsilci yetkisi açısından ayrı-
ca incelenmesidir. Örneğin, şirketlerin kefil olabilmesi açısından
TTK.m.125 yanında anonim şirketler için TTK.m.233, m.395 gibi
hükümlerin ayrıca birlikte değerlendirilmesi gerekir.

KEFALET İÇİN YETKİ VERİLMESİ
(TBK.m.583/2)

- Vekalet ve sair yetkilere dayalı olarak birden çok kere kefil olunması uygulamada ciddi
sorunlara neden olan bir başka durumdur. Sözgelimi; 1.000.000- TL miktarına kadar ke-
fil olunma yetkisini içeren vekaletnameye dayalı olarak toplamı 1.000.000- TL miktarını
geçmeyecek şekilde vekil tarafından ayrı ayrı tarihlerde birkaç kefalet sözleşmesi imza-
lanması konusun tereddütlere mahal vermiştir.

- Yetki belgesine dayalı olarak kefalet işlemlerinde ortaya çıkan somut diğer bir sorun ise,
noter, konsolosluklar nezdinde düzenlenmek istenilen vekaletnamelerde ve yetki belge-
lerinde noterler veya konsolosluklar “kefalet somut ve belli bir borç ilişkisine dayalı ola-
rak verilebilir, somut bir borcun olmaması halinde kefil olunamaz, gelecekte yapılacak
belirsiz doğacak borçlar için kefil olunamaz” gibi gerekçeler ile ancak doğmuş ve mevcut
borçlar için kefalet verilebileceği gerekçesi ile bankaların doğmuş ve doğacak borçları
için kefil olma yetkisini içeren vekaletnameleri düzenlememesi şeklinde ortaya çıkmıştır.

- Kefalet için yetki belgesinin düzenlenmesi aşamasında da kefil eşinin rızasının gerektiği
gibi anlamsız talep ve uygulamalar olmuş ise de eşin rızasının vekaletname aşamasın-
da gerekmediğini açıktır. Ancak, yetki belgesine dayalı kefalet işlemlerinde de kefil eşi-
nin rızasının alınması gerektiği de bilinmelidir.

- Okuma yazma bilmeyen, imza atamayan kişilerin noter huzurunda düzenleme şeklinde
dahi olsun verecekleri vekaletname ile kefil olamayacaklarını düşünmekteyiz. Amaçsal
yorum yapılarak, noterde düzenlenen yetki belgeleri için şekil şartının uygulanmayacağı-
nın ileri sürülemeyeceği kanaatindeyiz.
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TÜZEL KİŞİLERİN KEFALET İŞLEMLERİ
(TBK.m.582)

- Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin temsil ve ilzam yetkilerine
ilişkin karar ve belgelerin TBK.m.583 hükmüne tabi olmadığı
açıktır. Yetki ile ilgili açıklama kısmında da belirtildiği üzere,
TBK.m.583’de düzenlenen yetki, iradi temsil için olup, tüzel ki-
şilerin yönetim kurulu gibi organlarının kefalet dahil işlemler için
aldığı kararlarda TBK.m.583 /2 hükmünün uygulama alanının
olmadığı açıktır. Aksi takdirde, örneğin anonim şirket yönetim
kurulu kararların da el yazısı ile yazılması gerektiği gibi bir so-
nuç çıkmış olacaktır.

TÜZEL KİŞİLERİN KEFALET İŞLEMLERİ
(TBK.m.582)

• Kefaletin şekli ile ilgili düzenleme biçimi, tüzel kişilerin kefil olması ile
ilgili olarak uygulamada ciddi tereddüt ve fiili sorunlara neden olmak-
tadır. Sözgelimi.
- Birden çok temsilcinin bulunduğu bir tüzel kişi adına kefil olunması halinde, kefalet mik-

tarı, kefalet tarihi, müteselsil kefalet durumunun tek bir temsilci tarafından yazılmasının
yeterli olup olmadığı yönündeki hukuki görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır. Kanımızca
temsilcilerden veya yetkililerden herhangi birisinin el yazısıyla kefalet miktarı, kefalet
tarihi ve müteselsil kefalet ifadesini yazması yeterlidir. Esasen, birden çok yetkilinin bu
unsurlara tek tek el yazısı ile yazmasının fiili imkansızlığı da tartışmasızdır. Örneğin,
özellikle çok ortaklı şirketler ile yabancı sermayeli şirketlerde bazen bir şirketi 4-6 ve
daha fazla sayıda kişi temsil edebilmektedir. Bu durumda birden çok temsilcisi olan bir-
den çok şirketin kefil olduğu bir kredi sözleşmesinde veya birden çok temsilcisi olan bir-
den çok şirketin aval olduğu bir bonoda her bir temsilcinin tek tek el yazısı ile “kefa-
let/aval miktarı”, “kefalet/aval tarihi”, “müteselsil kefalet/aval” ifadesini yazmalarını zo-
runlu kılmanın anlamsızlığı ve hatta imkansızlığı ortadadır. Somut bir örnek vermek ge-
rekirse, dernek, vakıf veya özellikle yabancı ortaklı şirketlerde kefil olma yetkisi genel
kurul veya yönetim kuruluna aittir. Onlarca veya yüzlerce yönetim kurulu veya genel
kurul üyelerinin tek tek el yazısı ile kefalet unsurlarını yazmalarını istemek tek başına
bu gerçeği ifade için yeterlidir.
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KEFİLİN SORUMLULUĞUNU ARTIRAN DEĞİŞİKLİKLER
(TBK.m.583/3)

• Kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hü-
küm doğurmaz. Kefilin sorumluluğunun artıran; kefalet miktarının artırılması, kefalet tü-
rünün ağırlaştırılması (adi kefaletin müteselsil kefalet haline getirilmesi), kefalet süresi-
nin uzatılması gibi değişiklikleri içeren sözleşmelerin de kefalet şekline tabi olduğunu
TBK.m. 583/3 düzenlemektedir. Ancak, bu düzenleme birkaç sorunu içermektedir:

• Sadece kefalet miktarını artıran bir sözleşmede, kefilin sorumluluğunu artıran değişiklik-
ler hükmünden hareketle kefalet miktarının el ile yazılması dışında kefalet tarihi ve mü-
teselsil kefalet ifadesinin de yeniden el yazısıyla yazılması zorunlu mudur?

• Değişmeyen kefalet unsurları da el yazısı ile yazılacak ise kefalet tarihi mi yazılacak yok-
sa değişiklik tarihi mi el ile yazılacak? Yoksa aynı şekli tabi olma hükme, sadece değişti-
rilen unsurun, örneğin; sadece kefalet miktarının el yazısı ile yazılması yeterli olacak mı?

• Kefalet süresinin uzatılması şeklindeki değişiklik kefilin sorumluluğunu artıran bir deği-
şiklik olduğuna göre el yazısı ile yazılacak olan husus kefalet süresi mi yoksa
TBK.m.583/3 gereği sadece kefalet tarihi, kefalet miktarı ve müteselsil kefalet durumu
mu olacak?

• TBK.m.582/2’de yer alan “Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun be-
lirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler.” hükmü ile sadece “ yazılı şekil”e atıf-
la yetinilmesi, diğer şekil şartlarına atıfta bulunulmaması nedeni ile miktar azaltan söz-
leşmeler ağırlaştırılmış şekil şartı aranmayacak mı?

KEFİL İMZASI
• İmzanın kefilin kendi el yazısı ile (el mahsulü olması) yazılması

zorunludur.
- TBK’da kefilin imzasını kendi eli ile atmasını zorunlu kılan bir düzenle-

me bulunmamaktadır. Ancak, kefaletin diğer yan unsurlarının dahi
kendi el yazısı ile yazılmasının zorunlu olduğu bir durumda, sözleşme-
yi ikmal eden imzanın el yazısıyla olmaması düşünülemez.

• TBK,Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Noterlik Kanunu gibi yasal
düzenlemeler gereği, mühür/kaşe basılması, parmak izi ve sair
işaretlerin kullanılması sureti ile yapılabilecek hukuki işlemlere
rağmen bu işaret ve aletlerle kefil olunamayacaktır.

• İmza atamayanlar kefil olamaz.
• Kefalet in şekli ile ilgili kısımda da belirtildiği üzere, bu sonucun

sonucu da ekonomik-mali - sosyal statüsü ne olursa olsun, işada-
mı da olsa, “patron” da olsa yine imza atamıyorsa hiçbir şekilde
kefil olunamaması şeklide olacaktır.
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KEFİL EŞİNİN RIZASI
(TBK.m.584)

• Eşin rızası kefaletin geçerlilik şartıdır.
• Eş, kadın veya erkek olabilir.
• TBK.m.584/1’deki “… diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir” şeklindeki özel

düzenleme ile eşin rızası yazılı şekle bağlanmış olup, bu geçerlilik şartıdır.
Ancak, eşin rızasının noter onaylı veya sair resmi şekilde olması zorunlu de-
ğildir.

• Kefalet sözleşmesi üzerine eş rızası verilebileceği gibi ayrı bir belge ile de bu
rıza yazılı olarak verilebilir.

• Eşin rızasının kefaletten önce veya da en geç kefalet “anında” alınması şart-
tır. “Kefalet anında” ifadesi uygulamada fiili ve hukuki birçok sorunun kayna-
ğını oluşturmaktadır:
- “Kefalet anı”nın dakika ve saniye gibi saat olarak mı yoksa gün/tarih olarak mı esas alına-

cağı yönündeki belirsizlik en önemli hukuki ve fiili sorun olarak görünmektedir. “An” ifadesi-
nin dakika/saniye olarak kabul edilmesi halinde, aynı gün içinde ve hatta birkaç saniyelik
fark bile eşin rızasının geçersizliği sonucunu doğuracaktır. Aynı anda ancak önce kefilin ve
bir saniye sonra kefil eşinin rızasının imzalandığı bir ilişki de alınan eşin rızasının geçersiz-
liği iddia edilebilecektir. Kefil veya eşin tatil, yurt dışı, sağlık ve sair nedenlerle başka yerler-
de olduğu durumlarda bu hususu organize etmenin fiili güçlülüğü ciddi sorun olmaktadır.

KEFİLİN SORUMLULUĞUNU ARTIRAN DEĞİŞİKLİKLER
(TBK.m.583/3)

• Bu düzenlemenin doğurduğu diğer bir sorun da kefilin sorumluluğunu artırmayan hatta ke-
filin sorumluluğunu azaltan ve kefalet sözleşmesinde değişiklik yapan hükümler kefalet
şekline tabi olup olmayacağıdır? Örneğin; kefalet süresinin kısaltılması, kefalet miktarının
azaltılması, müteselsil kefaletin adi kefalete dönüştürülmesi sonucunu doğuran ve kefilin
sorumluluğunu artıran değil tam aksine azaltan değişiklikler içeren sözleşmeler de kefalet
şekline tabi olmayacak mı? Yoksa, kefilin lehine olsa dahi TBK.m.13/1’in şekle tabi sözleş-
melerdeki değişikliklerin de aynı şekle uygun olarak yapılması hükmü gereği kefil lehine
olan değişiklikler için de aynı şekil şartları öngörülecek mi? Veya yukarıda da belirtildiği
üzere; TBK.m.583/2-son’da yer alan “Taraflar yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu
borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler.” hükmü gereği sadece yazılı
şekil yeterli olup, ayrıca özel ağırlaştırıcı şekil öngörülmeyecek mi?

• Uygulamada ortaya çıkan diğer önemli sorun; kefalet sözleşmesinde yer alan kefalet mik-
tarını artırmamakla birlikte, borç ilişkisinin herhangi bir dönemindeki mevcut bir borç mik-
tarının artırılmasının kefilin sorumluluğunu artıran bir değişiklik olup olmadığı hususudur.
Özellikle, bankacılık uygulamasında “yeniden ödeme planı/yeniden yapılandırma” gibi ad-
larla adlandırılan gerekçelerle bu durum ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, (K)’nın 100.000-
TL miktarlı olarak kefil olduğu (B)’nin 19.09.2012 tarihi itibarı (ABT) Bankası’na olan baki-
ye 75.000- TL miktarlı borcunun 100.000- TL olarak yeni ödeme planına bağlamasının ke-
filin sorumluluğunu artıran bir değişiklik olmadığını, kefalet miktarı içinde kalmak kaydı ile
alacaklı ve asıl borçlunun borcun ödenme vade ve şartlarını düzenleyebileceklerini düşün-
mekteyiz.

87



KEFİL EŞİNİN RIZASI
(TBK.m.584)

- Güvencenin önemli ölçüde azaltılmasına karşın bu azaltma kefilin lehine ise yine
de kefil eşinin rızası gerekli midir? Bu şekildeki güvence azaltılmalarının kefaletin
geçerliliğine etkisi nedir?

- Güvencelerin değiştirilmesi için de kefil eşinin rızasına gerek var mı? Güvence de-
ğişikliğinin güvenceyi önemli ölçüde azalttığı iddia edilerek eşin rızasının alınması
gerektiği iddia edilebilecek mi? Örneğin, 100.000- TL değerindeki bir taşınmaz
rehni yerine aynı miktarlı bir taşınır rehni alınması bir güvence azaltılması olarak
iddia edilebilecek mi?

• TBK.m. 584/2, kefilin sorumlu olacağı miktarın artırılmasına, miktarının,
adi kefaletin müteselsil kefalete dönüştürülmesine ve güvencelerin
önemli ölçüde azaltılmasına sebep olan değişiklikler için eşin rızası ge-
rektiğini düzenlemiş olmakla, bu değişikliklerin dışındaki değişiklikler ke-
filin sorumluluğunu artırmış olsa dahi kefil eşinin rızasına gerek olmadı-
ğını düşünmekteyiz. Zira, TBK, hangi durumlar için eşin rızasının gerek-
tiğini sayma sureti ile sınırlı olarak belirlemiştir. Nitekim, TBK.m.583/3’de
kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler için benzer bir sayma yöntemi
yer almamaktadır.

KEFİL EŞİNİN RIZASI
(TBK.m.584)

• Bu düzenlemenin önemli hukuki sonucu, “eşin onayının (icazetinin)” ge-
çerli olmamasıdır. Bir başka ifade ile “kefalet anından” sonraki bir “anda”
eşin kefaleti kabul ettiğine yönelik bildirimi,rızası kefaleti geçerli hale getir-
memektedir.

• Kefilin sorumlu olacağı miktarın artırılması durumunda da eş rızası gere-
kir.

• Adi kefaletin müteselsil kefalete dönüştürmesinde de de eşin rızasının
alınması gerekir.

• Kefil yararına olan teminatların (güvencelerin) “önemli ölçüde azalması”na
sebep olan değişiklikler için de eşin rızası gerekir. Güvencelerin “önemli
ölçüde azaltılması” ifadesi ciddi tereddütlere ve uygulama sorunlarına ne-
den olmaktadır. Örneğin:
- “Önemli ölçüde” ifadesi belirsizlik en önemli sorundur. Güvencenin %25’i mi önemli

ölçüde azaltılmadır yoksa %75 mi? Veya da nominal değeri 100.000- TL olan, ancak
rayiç bedeli 50.000- TL olan güvencenin azaltılması mı önemlidir yoksa nominal de-
ğeri 50.000- TL rayiç değeri 100.000- TL olan güvence mi önemlidir? Güvencenin
değeri, azaltılma tarihine göre mi belirlenecektir?
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KEFİL EŞİNİN RIZASI
(TBK.m.584)

• Eşlerin kefil olması için verilecek eş rızasından önceden feragat etmeleri
mümkün olmadığı için, “ eşim dilediği miktarda dilediği kişilere kefil olabilir”
şeklindeki eş rızaları geçerli değildir.

• Boşanma (kesinleşmeme), ayrı yaşama ve ayrılık kararı gibi aile hukuku
sorunları da kefalete ilişkin önemli fiili sorunlara kaynaklık teşkil etmektedir.

• Fiil ehliyeti yoksunluğuna ilişkin özel durumlar da diğer bir sorundur. Yasal
danışman, kayyım, vasi atanan kefil eşinin rızasının yasal bu temsilciler ta-
rafından verilip verilmeyeceği önemli bir sorundur. Örneğin, Türk Medeni
Kanunu m. 449 gereği yasaklı işlem olan kefil olmak, kefil eşi için de geçer-
li olacak mı? Sırf, eşine vasi atanan bir kişi kendi ticari işletmesi için dahi
kefil olamayacak mı?

• Üst limit belirtilmek sureti ile verilen eşin rızasına dayalı olarak birden çok
kere kefalet alınıp alınmayacağı da ciddi tereddüt konusudur. Örneğin:
1.000.000- TL’sına kadar kefil olunması için verilen eş rızasına dayalı ola-
rak 500.000- TL için kefalet alındıktan bir yıl sonra yeniden aynı eş rızası-
na dayalı olarak 500.000- TL daha kefalet alınabilecek mi?

KEFİL EŞİNİN RIZASI
(TBK.m.584)

• Kefil eşinin vekaleten rızasının verilmesinde de uygulamada ciddi sorun
çıkmaktadır.
- Noter, konsolosluklar kefaletin doğmuş, mevcut belirli bir borç için olacağı düşüncesin-

den hareketle doğacak borçların belirsizliğini gerekçe kılarak bu şekildeki vekaletna-
meleri düzenlememektedirler.

- Noterler, eş rızası için verilen vekaletnamelerde kefalet miktarının yazılmış olunmasını
gerekçe göstererek damga ve harçlara tabi tutmak istemektedirler.

- Kefil eşlerinin verdikleri vekaletnamelerde kefalet miktarının yazılmasının zorunlu olup
olmadığı da diğer bir uygulama sorunudur.

• Kefil ve eşi ile ilgili tespitlerin nasıl yapılacağı da uygulamada karşılaşı-
lan önemli fiili bir sorundur. Her kefalet ilişkisinde nüfus kaydının getiril-
mesi gerekecektir. Bankaların MERNİS kayıtlarından yararlanarak tespi-
ti mümkün ise de bu imkan kefil alan her alacaklı için mümkün değildir.

• Eşin fiilen/fiziken tespiti de önemli bir diğer sorundur. Bu düzenleme kar-
şısında artık, alacaklılar müşterisini tanıma dışında kefilinin medeni du-
rumunu, ve yine kefil ile eşinin okur-yazar olup olmadığını da incelemek
durumunda kalacaktır.
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KEFİL EŞİNİN RIZASI
(TBK.m.584)

• Kefalet anında rızası alınmayan eş ile kefilin, kefalet sözleşme-
sinden sonra boşanması kefaleti geçerli kılacak mıdır veya en
azında bu yöndeki bir itiraz hakkın kötüye kullanılması olmayacak
mıdır? Örneğin, kefil eşinin rızası alınmadan 19.09.2012 tarihin-
de imzalanan kefalet sözleşmesinden sonra kefil ve eşinin bo-
şanmasının üzerinden de bir yıl geçtikten sonra kefalet borcunun
muaccel olmasına dayalı olarak kefile başvurulduğunda kefilin
sırf eşin rızası alınmaması gerekçesine dayalı olarak kefaletin
geçersizliğini iddia etmesi hakkın kötüye kullanılması sonucunu
doğurmayacak mıdır?

KEFİL EŞİNİN RIZASI
(TBK.m.584)

• Bir eşin diğer eşin borcu için kefil olunması halinde de borçlu olan eşin
rızası gerektiğini düşünmekteyiz. Hatta aynı borç ilişkisinde eşlerin bir-
birlerinin borçları için kefil olmasında dahi eş rızalarının alınması gerek-
tiğini düşünmekteyiz. Zira, eşin rızası artık şekil şartı olmuştur. Kaldı ki,
bir eş diğerinin kendisine kefil olmasını istememe hakkı olabilir.

• Kefil ve/veya eşinin yabancı uyruklu olması uygulamada karşılaşılan hu-
kuki ve fiili önemli diğer bir sorundur. Zira:
- Öncelikle bu durumda Milletlerarası Özel Hukuk devreye girmektedir. Ancak,

sözleşmelerde Türk Hukukunun uygulanacağı yönündeki hüküm karşısında
eşin rızasının alınması zorunluluğu sözkonusu olmaktadır.

- Ayrıca, yabancı uyruklu kefilin evli olup olmadığı, evli ise eşinin kim olduğunun
fiilen ve hukuken belirlenmesinin imkansızlığı yanında yabancı uyruklu kişilerin
kefil olması ile ilgili sorunların büyük kısmı eş rızası için de geçerlidir.

• Uygulamada kısa sürede başlayan bir diğer sorun da kefil eşlerinin de
verdikleri rızalardan döndükleri ve geri aldıkları yönündeki taleplerdir.
Eşin rızasından dönmesinin geçersiz olduğunu tartışmasızdır.
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BİRLİKTE KEFALET
(TBK.m.587)

• Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu
veya olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi ge-
rekiyorsa, bu varsayımın sonradan gerçekleşmemesi veya kefil-
lerden birinin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması
ya da kefaletinin hükümsüz olduğuna karar verilmesi durumunda
birlikte kefil, kefalet borcundan kurtulur.
- Hem kefilin hem de alacaklının birden Aynı sözleşmede veya ayrı ayrı söz-

leşmede de olsa aynı anda birden çok kişinin birlikte kefil olduğu durum-
larda bağımsız kefaletten sorumlu olduğu hususu yazılmak kaydı ile ba-
ğımsız kefaletin oluşup oluşmadığı sorunu gündemde.

- Bankaların kredi kararlarında birden çok kefilin adı/soyad veya unvanının
yer almış olmasına karşın, bazı kişilerden kefalet imzasının alınamaması
veya eşlerinde rıza alınamaması önemli bir sorundur.

BİRLİKTE KEFALET
(TBK.m.587)

• Birden çok kişinin aynı borca birlikte kefil olmasını ifade eden bir-
likte kefalet, adi kefalet veya müteselsil kefalet şeklinde olabilir.

• Kural, kefillerden her birinin borcun tamamından sorumlu olması-
dır. Ancak:
- Diğer kefillere (daha önce veya aynı zamanda müteselsilen yükümlü bulunan)

karşı takibe girişilmiş olmaması halinde payından fazlasını ödemekten kaçına-
bilir. Bu konuda ortaya çıkması muhtemel en önemli sorun, gerçek anlamda bir-
likte kefaletin sözkonusu olacağı durumlarda, birlikte kefillerin her birisinin ayrı
ayrı tarihlerde kefalet sözleşmesini imzalamaları halinde, bu hakkın olduğu ve-
ya olmadığı yönündeki tartışmalardır. Özellikle kefalet tarihinin yazılması zo-
runluluğu karşısında aslında aynı zamanda kefalet sözleşmesi imzalayacak ki-
şilerden birisinin veya bir kısmının hastalık, ulaşım ve sair nedenlerle daha son-
ra kefalet sözleşmesini imzalaması halinde, “daha önce veya aynı zamanda
müteselsil yükümlü olmadığı” gibi bir iddia ile karşılaşma ihtimali olacaktır.

- Diğer bir kefillerin kendi paylarını ödemiş veya ayni güvence sağlamış olmala-
rı durumunda da birlikte kefil payından fazlasını ödemekten kaçınabilirler.
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KEFİLLERE BAŞVURULMASI VE TAKİBİ
(TBK.m.585,586,590)

• Teslime bağlı olmayan taşınır rehinlerinin, hapis hakkının, hak rehinlerinin (kıymetli ev-
rak rehinleri dahil) müteselsil kefalete doğrudan başvuruya engel olup olmadığı tartışma-
lıdır. Ancak, teslime bağlı olmayan taşınır rehinleri ile hak rehinlerinin müteselsil kefile
başvuruya engel olmadığını düşünmekteyiz. Zira, Türk Medeni Kanunu m.939 -961 ara-
sında Taşınır Rehnini düzenlemekte olup, “TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI”
ile “ ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN” hususların ayrı ayrı düzen-
lemiş ve her birisinin özel durumlarını da ayrıca düzenlemiştir. TBK.m.586, sadece tes-
lime bağlı olan rehinler ile alacak rehinlerini müteselsil kefile başvuru için engel olarak
gördüğü için, teslime bağlı olmayan taşınır rehni, hak rehni ve hapis hakkının mütesel-
sil kefile engel olmadığını düşünmekteyiz.

• Taşınmaz rehni ile tescile bağlı rehinlerin varlığı rehnin paraya çevrilmesi talep edilme-
den müteselsil kefile başvuruya engel değildir.

• Kefilin, ayni güvence karşılığında hâkimden, mevcut rehinler paraya çevrilinceye ve borç-
lu aleyhine yapılan takip sonucunda kesin aciz belgesi alınıncaya veya konkordato kara-
rına kadar kendisine karşı yöneltilen takibin durdurulmasına karar verilmesini isteyebilme-
si (TBK.m.590/1) hukuki ve fiili bir çok olumsuz sonucu bulunmaktadır. Gerçekten de;
- Kefil hakkındaki takibin durdurulması, süreç içerisinde alacaklının alacağını yıllarca alamaması

gibi sonucu doğuracaktır. Zira, kefil hakkında takip duracak, belki 4-5 yıl ve hatta 10 yıl gibi uzun
bir süre sürecek yukarıdaki tüm takibat işlemlerinden sonra yeniden kefil için takibata başlanılmış
olunacaktır.

KEFİLLERE BAŞVURULMASI VE TAKİBİ
(TBK.m.585,586,590)

• TBK’nın müteselsil kefaleti adi kefalete yaklaştırılmış olması nedeni ile ar-
tık alacaklıların kefalet teminatına güvenme imkanı çok azalmıştır.

• Alacaklı, doğrudan kefile başvurulabilmesi kural olmasına karşın bu huku-
ken ciddi sınırlamalara ve şartlara tabi kılınmıştır. Zira, alacaklı kural olarak
borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili ta-
kip edebilir (TBK.m.586/1) ise de doğrudan kefile başvurulabilmesi için ba-
zı şartlar gerekmektedir. Borçlunun, ifada gecikmesi,borçluya gönderilen
ihtarın sonuçsuz kalması veya borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde
olması, TBK’da belirtilen rehin haklarının olmaması halinde veya paraya
çevrilmesinden sonra ancak doğrudan doğruya kefile başvurulabilir.

• TBK.m. 586/2 gereği; alacağın, teslime bağlı taşınır rehni veya alacak reh-
ni ile güvenceye alınmış olması halinde de rehnin paraya çevrilmesinden
önce kefile başvurulamaz. Buna göre:
- Ancak, alacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağının

önceden hâkim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflas etmesi ya da konkor-
dato mehli verilmesi hâllerinde, rehnin paraya çevrilmesinden önce de kefile baş-
vurulabilir.

92



KEFİLLERE BAŞVURULMASI VE TAKİBİ
(TBK.m.585, 586, 590)

• Birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan her
biri, kefalet borcunun tamamından sorumlu olacağı için tüm kefil-
ler hakkında tüm borç için takip yapılmalıdır.

KEFİLLERE BAŞVURULMASI VE TAKİBİ
(TBK.m.585,586,590)

- Yine, aynı borç için hem asıl borçlu, hem kefil için ayrı ayrı takibat işlemi yapılması, so-
nuçta ayrı ayrı yargılama masrafı, avukatlık ücreti gibi ciddi maddi sonuçlara da neden
olacaktır. Bu düzenlemenin diğer bir sonucu yargının iş yükünün artması şeklinde ola-
caktır. Zira, önce takibin durdurulması davası açılması daha sonra asıl borçlu ve rehin
verenler için takibat yapılması, tüm bu süreçlerden sonra bu kere kefil hakkında takip
yapılması sureti ile aynı borçlu için birden çok yasal takip yapılma süreci gerçekleşmiş
olacaktır. Halbuki, asıl borçlu ile birlikte takibi mümkün olan kefil için ayrı takip sözkonu-
su olacaktır ki her bir takip için ayrı ayrı yargılama masrafı, vekalet ücreti tahakkuk et-
miş olacaktır.

- Konuya ilişkin önemli hukuki diğer bir tartışma ise, kefaletten sonra tesis edilen rehinle-
rin varlığının kefile mevcut rehinlerin paraya çevrilmesine kadar takibin durdurulmasını is-
teme hakkı tanıyıp tanımadığıdır. TBK.m.592 gereği, kefilin hakkı /alacaklının teminatla-
rın azaltılmasına ilişkin özen borcu, rehin ve borç senetlerinin teslimi yükümlülüğü; kefa-
let sırasında var olan veya daha sonra asıl borçlu tarafından özel güvence olarak verilen-
lere ilişkin olması, bir başka anlatımla; kefilin, kefaletten sonra üçüncü kişi tarafından ve-
rilen veya asıl borçlu tarafından da verilmiş olsa dahi kefil olunan borcun özel teminatı
olarak verilmemiş ise kefilin sözkonusu rehne rücuu hakkı bulunmadığına göre
TBK.m.590 gereği dahi öncelikle rehnin paraya çevrilmesini hakimden istemesi hakkının
da bulunmadığını düşünmekteyiz. Kısaca, kefaletten sonra verilen ve kefile rücuu hakkı
vermeyen rehinlerin varlığı, TBK.m.590 hükmünden yararlanma imkanı vermeyecektir.
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TEMİNATLARIN AZALTILMASI
(GÜVENCENİN AZALTILMASI)

(TBK. m.592/1)
• “Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya daha sonra asıl borçlu-

dan alacağın özel güvencesi olmak üzere elde ettiği rehin hakla-
rını, güvenceyi ve rüçhan haklarını kefilin zararına olarak azaltır-
sa, zararın daha az olduğu alacaklı tarafından ispat edilmedikçe,
kefilin sorumluluğu da buna uygun düşen bir miktarda azalır.”
hükmü gereği,
- Öncelikle, TBK.m.592/1’de “rehin hakları, güvence” ifadesini kullanmış

iken TBK.m.592/3’de ise “ rehinler ve diğer güvenceleri “şeklinde bir
ifade kullanmıştır. TBK.m.592/1’deki “güvence” ifadesini
TBK.m.592/3’deki gibi rehinleri ve “diğer güvenceleri” şeklinde anla-
mak gerekir diye düşünmekteyiz. Bu bakımdan, ipotek ve taşınır, hak,
alacak rehni gibi ayni güvenceler yanında kefalet gibi kişisel güvence-
lerin de kapsama dahildir.

KEFİLE GEREKLİ BİLDİRİMLERDE BULUNULMASI
(TBK.m.594)

• Borçlunun anaparanın veya yarım yıllık döneme ait faizin öden-
mesinde ya da yıldan yıla yapılması öngörülen anapara öde-
melerinde altı ay gecikirse,alacaklının durumu kefile bildirmesi
gerekir.

• Asıl borçlunun iflasına karar verilmiş ve konkordato istemişse
alacak kaydı ve sair haklar kullanılmalıdır.

• Borçlu iflas kararının ve konkordato mehlinin kefile bildirilmesi
gerekir.

• Alacaklının yukarıdaki bildirim ve sair işlemleri yapmaması ha-
linde, kefil uğradığı zarar kadar kefaletten kurtulur.
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KEFALETTEN DÖNME
(TBK.m.599)

• TBK, daha önce uygulamada karşılaşılan ancak yasal bir düzenle-
mesi olmayan kefaletten dönme ile ilgili düzenleme getirmiş olmakla
olumlu yönleri olmakla birlikte, yeni ihtilaflara neden olmuştur. Ger-
çektende,
- Gelecekte doğacak bir borca kefalette dönülebilmesi, doğmuş borçlar için kefa-

letten dönülmemesi, kefalette dönme halinde alacaklının uğradığı zararları talep
hakkı bulunması hususları olumlu düzenlemelerdir.

- Kefil belirli gerekçelerle (borçlunun borcun doğumundan önceki mali durumu, ke-
falet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulması, borçlu mali
durumunun, kefalet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü ol-
duğu ortaya çıkması, kefilin alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunması) kefaletten
dönebilmesi ve kefaletten dönme halinde diğer kefillerin kefaletten kurtulma du-
rumu gibi hususlar ise çok ciddi sorunlara neden olacaktır. Zira, alacaklının kefa-
letten dönme şartların varlığının araştırıp araştırmayacağı, şartların olmaması
halinde kefaleten dönmeyi kabul etmek zorunda olup olmadığı hususları hukuki
ve fiili sorun olarak ortaya çıkmıştır. Kanımızca, mahkeme kararı olmadan soyut
gerekçelerle alacaklının kefaletten dönmeyi kabul etmeme hakkı bulunmaktadır.

TEMİNAT VE SENETLERİN KEFİLE VERİLMESİ
(TBK.m.592/3,4)

• Alacaklı, borcu ödeyen kefile haklarını kullanmasına yarayabilecek borç se-
netlerini teslim etmek ve gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Alacaklı, ke-
falet sırasında var olan veya asıl borçlu tarafından alacak için sonradan sağ-
lanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefile teslim etmek veya bunların dev-
ri için gerekli işlemleri yapmak zorundadır.

• Borç kefil tarafından ödenmiş olsa dahi, alacaklının, diğer alacakları sebebiy-
le sahip olduğu rehin ve hapis hakları, kefilin haklarından önce geldiği için,
başka alacaklar var ise güvenceleri vermek zorunda değildir.

• alacaklının, diğer alacakları sebebiyle sahip olduğu rehin ve hapis hakları,
kefilin haklarından sıraca önce geldikleri ölçüde saklıdır.

• Alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmez, ağır
kusuruyla mevcut belgeleri veya rehinleri ya da sorumlu olduğu diğer güven-
celeri elinden çıkarırsa, kefil borcundan kurtulur. Bu durumda kefil, ödediği-
nin geri verilmesini ve varsa ek zararının giderilmesini isteyebilir.

• Teminatların iadesi veya azaltılması yasağı kefalet ilişkisi devam ettiği süre-
ce veya borcun kefil tarafından ödendiği durumlarda sözkonusudur.
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KEFALETİN UYGULAMA ALANI
(KEFALET HÜKÜMLERİN TABİ İŞLEMLER )

(TBK.m.603)
• “Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hü-

kümler, gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak
başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır.“ hükmü
hukuki ve fiili bir çok olumsuz sonuçlara neden olmuştur:
- Bu düzenleme, TBK gereği şekil şartına tabi olmayan veya adi şekle tabi ola-

na; garanti sözleşmelerini, borca katılma sözleşmesinin, borç nakli /yüklenilme-
si sözleşmesinin, sözleşme devrinin, esasen TTK’ya tabi olan avalin dahi özel
ağırlaştırmış şekil şartlarına tabi tutacak şekilde yorumlara ve uygulamalara ne-
den olmaktadır.

- Sözkonusu düzenlemenin oluşturduğu uygulama ile nerde ise TBK’nın gerek
şekilsizlik esasını düzenleyen TBK.m.12 ve gerekse ilgili özel hükümleri fiilen
kadük kalmış ve bir çok sözleşmenin şekle tabi kılınması sonucu doğmuştur.

- Dahası, teminat amaçlı da olsa mülkiyetin devri sonucunu doğuran alacak tem-
liki ve asıl borç ilişkisi doğuran müteselsil borçluluğun dahi kişisel güvence ola-
rak nitelenmesi gibi kabul edilmez yorumlara ve uygulamalara neden olunmak-
tadır.

KEFALET SÜRESİ
(TBK.m.598)

• Kefalet süresinin gerçek kişi kefaletlerinde 10 yıl sınırlandırılma-
sı ve süre uzatımı ile ilgili süreç ciddi sorunlara neden olacak ni-
teliktedir.
- Kefalet süresinin en erken kefaletin sona ermesinden 1 yıl önce uzatı-

labilmesi çok ciddi fiili güçlüklere neden olacaktır.
- Kefaletin süreye tabi tutulması, bankacılık uygulamasında; 15-20 yıl

gibi 10 yılı aşan süreli krediler için ciddi sorunlar oluşturmuştur ve oluş-
turamaya da devam etmektedir.
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DİĞER HUSUSLAR
• Kefilin alacaklıya karşı defileri, kefilin borçluya rücu işlemleri, Ke-

filin kefillere rücu, Kefalet çeşitleri, kefilin bildirim yükü, kefilin kıs-
men ödeme talebi gibi daha birçok konu olmasına ve her bir ko-
nuya ilişkin hukuki ve fiili bir çok sorun olmasına karşın zamanı-
mız yetmediği için bu kadar ile iktifa ediyoruz.
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YAZILMAMIŞ SAYILMA
(TBK.m.22-23)

• Genel işlem koşulları ile ilgili olarak “yazılmamış sayılmanın so-
nuçları/hükümleri” olarak TBK’da yer alan düzenlemeye göre;
bözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşullarının hüküm-
leri dışındaki hükümleri geçerliliğini koruyacağı ve düzenleyen,
yazılmamış sayılan hükümler olmasaydı diğer hükümlerle sözleş-
meyi yapmayacak olduğunu iddia edemeyeceği hükmü hukukun
genel ilkelerine aykırı bir düzenlemedir. Kanımızca, TBK.m.22’nin
bu hükmünün kaldırılarak TBK.m. 27/2 hükmünün (“bu hükümler
olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa sözleş-
menin tamamı kesin olarak hükümsüz olur.”) uygulanması daha
hukuki olacaktır.

• Yazılmamış sayılan hükümlerin nasıl doldurulacağı konusunda
bir düzenleme olmaması, yargıya bırakılması ciddi sorunların do-
ğumuna neden olacaktır.

GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İLE
İLGİLİ GENEL SORUNLAR

• Genel işlem koşullarına ilişkin hükümleri, “tacir- tüketici” işi ayırımı
yapılarak kabul edilmesi, nisbi veya mutlak butlan hükümlerine tabi
tutulması ve “Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı
olarak karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelik-
te hükümler konulamaz”. şeklindeki TBK.m.25 hükmü, haksız ve kö-
tüniyetli borçluların borçlarını ödememek için yapacakları itirazların
ve oluşturdukları ihtilaflarla sadece banka ve gibi kuruluşların hak ve
alacaklarının elde etmelerini engel olmayacak, mahkemelerin altında
kalkamayacakları iş yükünün oluşumuna neden olacaktır. Zira, bor-
cunu zamanında ödemeyenler ve dahası ödemek istemeyenler, ban-
kaların alacaklarını ihtilaf konusu yapmak için sözleşmelerdeki hü-
kümlerin “aleyhlerine olduğu, durumlarının ağırlaştırıldığı” şeklindeki
subjektif gerekçelerlerle itiraz konusu yapacaklardır. Bu sonucu tah-
min etmek için sadece iflasın ertelenmesi ile ilgili uygulamalara bak-
mak yeterli olacaktır.
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DEĞİŞTİRME YASAĞI
(TBK.m. 24)

• Düzenleyene yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlarda
içeremez hükmünün, özellikle, bankaların kâr payı - komisyon-
ücret ve sair ferilerini artırma süreçleri ile ilgili ihtilaflara neden
olacaktır. Gerçi, bankacılık uygulamasında ücret - komisyon - fa-
iz- kâr payı gibi mali yükümlülükler e ati tabloların bankaların in-
ternet sitelerinde yayınlanması, sözleşme aşamasında müşteriye
imzalatılması, değişiklikler hakkında sms; e-mail, mektup ve sair
yöntemlerle bildirimde bulunulması ve tüm bunlara karşın işlem-
lere devam edilmesi halinde kabul edileceğine dair hüküm ve uy-
gulamalar yapılmakla birlikte, hiçbir ihtilafa mahal verilmemesi
için Banka Ve Kredi Kartları Kanunu’nda müşteriye hesap ekstre-
si ile yapılan bildirimlerin sonuçlarına benzer hükümlerin TBK’da
yer almasında fayda bulunmaktadır.

ALEYHE YORUMLAMA
(TBK.m.23)

• Sözleşme hükümlerinin açık ve anlaşılır olmaması, sözleşme hü-
kümlerinin birden çok anlama gelmesi halinde, genel işlem koşu-
larının düzenleyenin üleyhine yorumlanacağı yönündeki düzenle-
me, kötüniyetli borçlu ve sair kişileri ileri süreceği ve sonuçta ban-
ka, finans kuruluşu ve sair alacaklıların hak ve alacaklarının tah-
sili süreci ile ilgili en önemli sorunların kaynaklarından birisini
oluşturacaktır.
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- Sorulara imkan tanıma ve daha fazla gecikmeye de mahal vermemek
için çok kısa olmak üzere, yine birkaç madde halinde bankacılık uy-
gulamasında yoğunlukla karşılaşılan diğer özel borç ilişkileri ve sair
hususlar (sözleşmenin kurulması, yabancı para borçlarının ödenme-
si, faiz, vekalet, ibra ile alacak devri ve sözleşme devri gibi konulara)
değinmek istiyorum.

İÇERİK OLARAK ALEYHE HÜKÜM YAZILMAMASI
(İçerik Denetimi)

(TBK.m. 25)
• Dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine olan hü-

kümler GİŞ hükümleri olarak kabul edilemeyeceği ve dürüstlük
kuralına aykırı olarak karşı tarafın durumunu ağırlaştırıcı nitelikte
hükümler yer alamayacağı şeklindeki düzenlemede, “karşı tarafın
aleyhine olma” unsurunun ayrıca belirtilmesine gerek bulunma-
maktadır. Zira, sadece genel işlem koşulları değil tüm hukuki iş-
lemlerde esasen bir tarafın aleyhin hükümler olması doğaldır. Do-
ğal olmayan husus, “ölçüsüz biçimde karşı tarafın zararına olma-
sı “dır. Bu bakımdan, bu düzenleme de uygulamada çok kötü ni-
yetli iddialara ve mağduriyetlere neden olacak kararları ortaya çı-
karabilecektir.
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YABANCI PARA BORCUNUN ÖDENMESİ
(TBK.m.99)

• Ödeme gününde/vadede ödeme ülke parası ile ödeme kuralı devam
etmektedir.

• TBK, vade tabirini kullanmamış ve ödeme günü ifadesini kullanmış
olmakla birlikte, ödeme günü tabiri ile vadenin anlaşılması gerektiği
söylenebilir. Zira;
- Öncelikle “ödeme günü” ifadesi ile “vadenin ( muacceliyet tarihinin) mi yok-

sa fiili ödeme tarihinin mi kasdedildiği anlaşılamamaktadır. Her ne kadar
“ödeme gününden” “fiili ödeme tarihinin” anlaşılması gerektiği, ödeme günü-
nün vade olmadığı yönünde görüşler bulunmakta ise de TBK.M.99/3’de yer
alan “ödeme gününde ödenmemesi” ifadesi ve yine “fiili ödeme günündeki”
ifadeden ödeme gününün vade (en azında muacceliyet tarihi) olarak anlaşıl-
ması gerektiği, ödeme gününün fiili ödeme tarihi olmadığı söylenebilecektir.

- Ayrıca, TBK.m.99 hükümlerinin bir bütün olarak incelenmesi halinde
TBK.m.99/2 ile ödeme günündeki/vadedeki ödemelerin, TBK.m.99/3’deki
düzenleme ile de “ödeme gününden/vadeden sonraki ödemelerin” düzen-
lendiği söylenebilir.

FAKS, MEKTUP, VE SAİR
(TBK.m.14)

• TBK, uygulamada yoğunlukla kullanılan faks veya buna benzer
iletişim araçlarını da imzalı mektup aslı ile asılları imzalanmış tel-
graf yanında yazılı şekil yerine geçeceğini kabul etmiş olmakla
olumlu bir düzenleme yapmıştır. Ancak, uygulamada faks ve ben-
zeri iletişim araçlarına ilişkin sorunları çözmekten halen uzaktır.
Şöyle ki:
- “Teyit edilmiş faks ve benzeri “ ile ilgili olarak TBK’da teyidin nasıl ol-

ması gerektiği hususunda bir hüküm yer almamaktadır. Bir başka an-
latımla, teyidin kim tarafından (Gönderici teyidi mi yoksa alıcı teyidi
mi?), teyidin biçimi ( Yazılı olmasının zorunlu olup, olmadığı, teyidin
nasıl olacağı,örneğin; faks yine faks ile mi teyit edilebilir?), teyidin is-
patı, teyidin verilebileceği süre gibi konularda özel düzenleme bulun-
mamaktadır. Sadece TBK.m.14 gerekçesinde teyidin “bunları alanlar
tarafından teyit edilmiş olması şarttır.” şeklinde bir açıklama yer almak-
tadır.

101



YABANCI PARA BORCUNUN ÖDENMESİ
(TBK.m.99

- Yabancı para borcunda “aynen ödeme” kaydı olmamasına karşın, ya-
bancı para alacaklısının, ödemeyi yabancı para olarak aynen talep
edebileceği kabul edilmiş ki bu da önemli diğer bir hata olmuştur.

- Ayrıca, bu düzenleme TBK.m.99/2 hükmü çelişmektedir ve yanıltıcıdır.
Zira, TBK.m.99/2’de “aynen ödeme kaydı bulunmadıkça” Ülke Parası
ile ödeme yapılacağı hükmü yer almaktadır.

• Bu sorunun giderilmesi için TBK.m. 99/3 gereği, “yabancı para
borcunun ödeme gününde ödenmemesi halinde, alacaklı bu ala-
cağın aynen veya ödeme günündeki ya da fiili ödeme günündeki
rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir.” şeklinde olma-
sı gerekirdi ve bu şekilde değiştirilmesi gerekir.

YABANCI PARA BORCUNUN ÖDENMESİ
(TBK.m.99)

• TBK.m. 99/3 “Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş
ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade de bu-
lunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı,
bu alacağının aynen veya vade ya da fiili ödeme günündeki rayiç
üzerinden Ülke parası ile ödenmesini isteyebilir.” hükmü ciddi sorun-
lar ve hatalar içermektedir. TBK.m.99/3’de yer alan “aynen ödeme ya
da bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça” ilavesi ile Mülga
Borçlar Kanunu m. 83/3 düzenlemesinden farklı bir düzenleme geti-
rilmiş ve iki önemli hataya düşülmüştür. Bu düzenlemeye göre:
- “Aynen ödeme kaydı” bulunan yabancı para borçlarında bu borçların öde-

me gününde ödenmemesi halinde, yabancı para alacaklısının alacağının
vade ya da fiili ödeme gününde “Türk Parası” ile ödenmesini isteyemeye-
ceği kabul edilmiştir. Bu düzenleme Mülga Borçlar Kanunu m. 83/3 hükmü-
nün aksi bir düzenleme yapılmıştır.

102



FAİZ
(TBK.m.88, 120)

• “Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede ka-
rarlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mev-
zuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık
faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde el-
li fazlasını aşamaz.” (TBK.m.88) hükmü ile akdi faiz de de bir sınırla-
ma getirmiştir. Faiz ile ilgili düzenlemeler emredici hüküm olarak dü-
zenlenmiştir. Ticari işlerde faiz serbestisini düzenleyen TTK hükümle-
ri karşısında bu hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı önemli huku-
ki tartışma ve fiili uygulama farklılıklarını oluşturmaktadır.

• Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranın, sözleşme ile
belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaması şeklinde-
ki temerrüt faizi ile ilgili TBK.m.120 hükmünün de ticari işlerde faiz ser-
bestisini düzenleyen TTK hükümleri karşısında de geçerli olup, temer-
rüt faizi ile ilgili hükmün ticari faizlerde uygulanıp uygulanmayacağı
önemli hukuki tartışma ve fiili uygulama farklılıklarını oluşturmaktadır.

BORCUN KISMEN ÖDENMESİ
(TBK.m.100)

• Mülga BK.m.84 hükmünün de aynı sonucu doğurduğu söylenebi-
lecek ise de yeni bir hüküm olduğu söylenebilir. Zira, TBK.m.100
gereği borçlunun gecikmiş fer’i borcunun olmaması (faiz/kâr payı
veya giderleri) olması kaydı ile yaptığı kısmi ödemenin ana borç-
tan düşme hakkına sahip olduğu kabul edilmiştir.
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İBRA
(TBK.m.132,166, 420)

• Borcu sona erdiren bir sebep olarak yeni bir düzenleme olarak TBK
yer almıştır.

• Bir borçlunun ibrası, diğer borçluyu da belirli şartlarda borçtan kur-
tarmaktadır.
- Kefillerden birisinin veya müteselsil borçluların birisinin ibrası halinde di-

ğerleri de borçtan kurtulur.
- Kefil/kefillerin muvafakati alınarak diğerlerinin ibra edilmesi halinde borç-

tan kurtulması önlenebilir.
• TBK.m.420 hizmet sözleşmelerinde ibranın geçerliliği için hizmet

sözleşmesinin sona ermesi üzerinden asgari bir aylık bir sürenin
geçmiş olmasını aramaktadır ki, bu uygulamada işçilerin de aleyhi-
ne olan bir düzenlemedir. Zira, ibra için bir aylık süre aranmış olun-
ması , özellikle ikale yöntemi ile hizmet sözleşmesinin sona erdiril-
mesi imkânı ortadan kalkmış olacaktır. Halbuki, ikale ile birlikte ib-
ra sözkonusu olmaktadır.

GARANTİ TAAHHÜDLERİ
(Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme)

(TBK.m.128)
• Önemli değişiklik, “edimin ifasının” (teminat mektubu ve sair be-

delinin ödenmesinin) istenilmesinin açıkça düzenlenmiş olması-
dır.

• Edimin ifasının süre bitimine kadar yazılı olarak istenilmemesi ha-
linde üstlenilen sorumluluğun sona ereceğine dair hüküm korun-
muştur.

• Garanti sözleşmesinin geçerliliği için bir şekil öngörülmemiş ise
de TBK.m.603’deki “ gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesi-
ne ilişkin olarak başka at altında yapılan diğer sözleşmelere de
uygulanır.” hükmü nedeni ile gerçek kişiler tarafından verilen ga-
rantiler de üstelik ağır yazılı şekle tabi tutulmuştur.
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ALACAĞIN DEVRİ
(TBK.m.183- 195)

• Önemli değişikliklerden birisi de garanti sorumluluğunun kapsamı
olarak TBK.m.193/4 hükmü gereği, devreden, kusursuzluğunu ispat
etmedikçe devralanın uğradığı diğer zararları da ( daha önceki 3
bentte yer alan zararların dışındaki zararları da ) tazmin etmekle yü-
kümlüdür.

• Temlikin teminat amaçlı olarak yapılması durumundaki sorunlar de-
vam ettiği gibi kefalet ile ilgili düzenleme yeni sorunların doğumuna
neden olmuştur. Şöyle ki:
- Bir alacağın teminatı olarak verilen bir temlikin de kişisel bir güvence olduğu

iddiası ile TBK.m.603 hükmü uygulanacak mı? Buna göre, temlik edenin,
borçlunun ödeme gücüne sahip olduğu garantisi nedeni ile devreden temlik
miktarı kadar bir borcun ödenmesini garanti etmiş olmakta ve böylece kişisel
bir teminat vermiş olmakta mıdır? Kanımızca, temlik kişisel bir güvence olma-
yıp, güvence olarak kabul edilmiş olması halinde dahi mülkiyet hakkına ilişkin
olması nedeni ile ayni bir teminat olarak kabul edilecektir ki bu takdirde de ke-
falete ilişkin şekil şartlarına tabi olmayacaktır.

ALACAĞIN DEVRİ
(TBK.m.183- 195)

• Alacak temliki ile ilgili en önemli değişiklik, devredenin sorumluluğu ile ilgili-
dir. TBK.m.191/1’de devredenin kusursuz garanti sorumluluğunun kapsamı,
alacak bir edim karşılığında devredilmiş ise, devredenin devir sırasında hem
alacağın varlığını hem de borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu garanti
etmiş olduğu şeklinde genişletilmiştir.İvazsız temliklerde alacağın varlığı ve
ödeme gücünün garantisi sözkonusu değildir. Bu düzenleme biçim birkaç so-
runun doğumuna neden olmuştur:
- Devredenin sorumluluğunun aksinin (alacağın varlığı ve borçlunun ödeme gücüne

sahip olduğundan sorumlu olmayacağı hususu) sözleşme ile karalaştırılıp kararlaş-
tırılmayacağı hususu tartışmaya değer bir durumdur. Kanımız, kararlaştırılabileceği
yönündedir.

- Bir temlikin ivazlı veya ivazsız olup olmadığının hangi ilişkiye göre belirleneceği hu-
susu da yine netleştirilmesi gereken bir sorundur. Zira, örneğin, devredenin üçüncü
kişinin borcu için alacağını devrettiği bir durumda, devreden ile devralan arasında
ivazlı veya ivazsız bir ilişki bulunmamaktadır, devir işlemi devreden ile üçüncü kişi
arasındaki ivazlı veya ivazsız bir ilişkiye dayanmış olabilir? Buna göre, devralan ile
devreden arasındaki ilişkiye göre mi yoksa devreden ile lehine temlik edilen üçüncü
kişi ilişkiye mi dayanacaktır?
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SÖZLEŞMENİN DEVRİ
(TBK.m.205)

• Özellikle kamu ihalelerinde sıklıkla karşılaşılan ve uygulamada da fii-
len gerçekleşen bir borç ilişkisi olmakla, TBK’da yeni bir müessese
olarak düzenlenmiş olması olumlu bir gelişme olmuştur.

• Sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçları
devralana geçiren bir anlaşma olması, alacak temliki ve borcun nak-
linden farklı bir borç ilişkisi olması nedeni ile özel olarak düzenlenme-
si doğru olmuştur. Ancak mevcut düzenleme bazı sorunları ve eksik-
likleri içerdiği de söylenebilir:
- Devredilen sözleşme için rehin, ipotek, kefalet ve hatta garanti veren üçüncü ki-

şilerin onayının da alınması gereğinin düzenlenmemiş olması ciddi sorunlara
neden olacaktır. Zira, ödeme gücü ve borçlarını ifa etme gücü olan kişiden bu
nitelikte olmayan kişilere devir halinde, bu kişilerin hak kaybı sözkonusu ola-
caktır. Bu bakımdan, borçların üstlenilmesi ile ilgili TBK.m.198/2 hükmünde ol-
duğu gibi borcun güvencesi için rehin veren veya kefil olan kişilerin yazılı onay-
larının alınması hükmünün sözleşmenin devrinde de olması gerekirdi.
TBK.m.198/2 hükmünün kıyasen uygulanacağı gibi görüşler ileri sürülebilecek
ise de kanımızca bunun hukuken mümkün olmaması gerekir.

ALACAĞIN DEVRİ
(TBK.m.183- 195)

- Teminat amaçlı olarak yapılacak bir alacak devrinde/temlikinde, devir
edilen alacak tahsil edilmeden teminatlı alacağın sona ermesi veya
devralanın devralınan alacağı iade etmek istemesi veya da tahsilden
vazgeçmesi halinde devredilen alacağın durumun ne olacağı, özellik-
le de borçlu dışında üçüncü bir kişi tarafından yapılan alacak devirle-
rinde kime iade edileceği ( devredene mi yoksa borcu için devir edilen
borçluya mı yoksa devir borçlusuna /mahrece mi ?) yönelik tartışma-
lar devam edecektir.
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VEKALET
(TBK.m.502-514)

• Özel yetki olmadıkça vekilin, dava açması, sulh olması, hakeme
başvurması, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep etmesi,
kambiyo taahhüdünde bulunması, bağışlama yapamaması, kefil
olması, taşınmazı devretmesi ve bir hak ile sınırlandırması müm-
kün değildir.
- Kefalet ve diğer kişisel güvenceler için TBK.m.583/2 gereği ayrıca

başka özel şekil şart öngörüldüğünü hatırlatmak istiyoruz.
- Kişisel güvenceler için verilen eşin rızası için verilecek vekaletname ile

ilgili uygulamada sorunları da yine hatırlatmakla yetiniyoruz.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ
(TBK.m.205)

- Devredilen sözleşmede alacaklı olan kişi tarafından daha önce yapıl-
mış bir alacak temliki var ise, temlik alacaklısının ve hatta üçüncü kişi
temlikinin olduğu durumda borcu için temlik yapılan borçlunun onayı
alınmadan sözleşmenin devir edilmesinin mümkün olmaması gerekir.
Kanunda bu yönde bir düzenleme yer almamış olması da ciddi bir ek-
sikliktir. Zira, ödeme gücü olan kişilerin, sözleşmeyi ödeme gücü olma-
yan veya temlik konusu işi yapma ehliyeti olmayan kişiye devir ederek
temlik konusu alacağın tahsilini imkansız kılmaları sözkonusu olabile-
cektir.

- Sözleşme devirlerinde, sözleşme taraflarının dışında sözleşme ile ilgi-
li hak ve alacka sahibi olan tüm kişilerin onayının alınması en uygun
çözüm olur. Nitekim, hizmet sözleşmelerinin ancak işçinin yazılı onayı
ile devir edilebilmesi ve yine kira sözleşmelerindeki devir hususlarında
benzer düzenlemeler bulunmaktadır.
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Herkesi bir kere daha saygı ile selamlıyor, sabırla dinledikleri için teşek-
kür ediyorum.

Prof. Dr. H. Cumhur ÖZAKMAN

Sayın Boz, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen kısa süre-
de yoğun olarak karşılaşılan sorunları ayrıntıları ve çözüm önerileri ile bir-
likte açıklamış bulunmaktadır. Uygulamada çok tartışılan ve kefalette eşin
yazılı rızasına ilişkin çok sayıdaki sorunu Sayın Boz’a, yaşanan sorunlarla
ilgili açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Kefalete ilişkin konulara iki şey söylemek istiyorum. Okuma yazma bil-
meyen sakat olan hepsi noterden yapılan kefalet sözleşmelerinin daha faz-
lasını verdiği için kesinlikle geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü noter as-
lında önerilenlerden bir tanesi de noterden yapılması ama noterde düzenle-
menin kabul edilmemesin tek sebebi uygulamada çok büyük masraf çıkara-
cağıdır.

603. madde hakikaten çok geniş ve kapsamlı ama ben sormak istiyo-

ALACAĞIN DEVRİ
(TBK.m.183- 195)

- Teminat amaçlı olarak yapılacak bir alacak devrinde/temlikinde, devir
edilen alacak tahsil edilmeden teminatlı alacağın sona ermesi veya
devralanın devralınan alacağı iade etmek istemesi veya da tahsilden
vazgeçmesi halinde devredilen alacağın durumun ne olacağı, özellik-
le de borçlu dışında üçüncü bir kişi tarafından yapılan alacak devirle-
rinde kime iade edileceği ( devredene mi yoksa borcu için devir edilen
borçluya mı yoksa devir borçlusuna /mahrece mi?) yönelik tartışmalar
devam edecektir.
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rum. Neden o madde kondu? Ne ihtiyaç vardı koymaya? Daha açık sonuç-
ların kötüye kullanıldığı için uygulama yapıldı. Keşke kötüye kullanılmasay-
dı da hiç ihtiyaç duyulmasaydı.
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SORU - CEVAP

Av. Özlem YÜCEL
Türkiye Finans Katılım Bankası

Ticaret Kanunu’nda özellikle yanıltıcı olarak dürüstlük kuralına aykırı bir
işlem şartı kullanılmak, diye geçiyor. Burada yanıltıcı olarak husus belirleyici
olacak. Yani her bir işlem şartı kullanmak değil de yanıltıcı olarak kullanırsa-
nız cezai müeyyideyle karşılaşacaksınız. Ben öyle anlıyorum. Öylemidir?

Prof. Dr. Sami KARAHAN

Buradaki yanıltıcı bir şekilde ibaresinin doğru bir şekilde kullanılmadığı
düşünüyorum. Yani dürüstlük kurallarına aykırılığın hallerinden bir tanesidir
yanıltıcılık. Dolayısıyla burada özellikle vurgulanmasının da çok isabetli ol-
madığını ve dürüstlük kurallarına aykırılığın ölçülü getiren medeni kanun,
borçlar kanunu genel oradaki hükümlerle uyumu sağlayacak şekilde bir dü-
zenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ticaret kanunu burada
fazladan bir kelime kullanmış ama bence çok fazla buna takılmadan diğer
ana kaynaktaki düzenlemeyle uyumlu şekilde dürüstlük kuralını değerlen-
dirmemiz isabetli olacağını düşünüyorum.

Av. Dr. Mürteza ZENGİN

Burada genel işlem koşullarının denetiminin arttırılması, uygulamada
hakimin sözleşmeye müdahalesini davet eden bir durum olmayacak mı?
Hakim her sözleşmeye kendisini daha çok müdahil olacak şekilde serbest
hissetmeyecek mi? Bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Dediğiniz doğru. Bu denetimi yapacak olan yargıç olacağı için doğal ola-
rak sözleşmenin maddelerini bu çerçevede denetleyecek olan da yargıcın
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kendisidir. Zaten karar verirken sözleşme koşullarını göz önüne alması ge-
rekirdi ve burada da ondan başka bu denetimi yapacak kimse yok. O ne-
denle girecek bütün sözleşmenin içersine ve yani girecek derken de yapa-
cağını dürüstlük kuralına aykırı hüküm var mı? Yok mu? Onu belirleyecek
veya var olduğu iddia edilen bir hükmün gerçekten dürüstlük kuralına aykı-
rı olarak karşı tarafa bir zarar verip vermediğini değerlendirecek olan yar-
gıçtır.

Orhan BAYAL
ENKA Grubu / Mali Müşavir

Şunu merak ediyorum. Karşılıklı, borçlu alacaklı veya iki taraf kendi hür
iradeleriyle bir sözleşme imzaladılar. İşler yolunda giderken bir problem yok
ama daha sonra iş kötüye gittiğinde bu sefer değişik iddialar ortaya atılıyor.
O zaman mesela somutlaştırmak için yani piyasada faizler ortalama %15
veya %20’lerde dolaşırken, ben temerrüt halinde %95 veya %125 faiz öde-
yeceğimi bir sözleşmede görüp altında imzamı atarsam sonra bu iş hukuki
yollara gittiğinde o zaman dürüstlük ilkesiyle yapılmamış olan sözleşme di-
ye hakim onu iptal edebilecek mi? Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Örneği faizden verince başka bir alana geçtik. Borçlar Kanunu’nda faiz
sınırları oranları var. Gerçi ticaret hukukçularıyla borçlu hukukçuları o alan-
da bazen farklı düşünebiliyorlar. Ticari işlerde o hüküm uygulanacak mı?
Uygulanmayacak mı? Oraya girmiyorum ama zaten sınırlamalar var. Sınır
olmadığını varsayarsak somut olaylar açıkçası şöyle nitelendireceğim; za-
ten taraflar karşılıklı gerçek anlamda serbest iradeleriyle o sözleşmeyi yap-
tılarsa zaten bu denetimin içine girmiyoruz. Bir taraf önüne koydu ve diğer
taraf kabul ettiyse aslında faiz oranı bakımından, sadece faiz oranı için ko-
nuşuyorsanız orada biraz dikkatli olmak lazım. Yargıçlar derken her somut
olayın koşullarını, şunun için söylüyorum o sırada başka kredi kuruluşların-
dan daha düşük oranda normal piyasa koşullarına yakın faiz alabilecekken
onların temerrüt faizleri çok daha düşükken gelip burada %125 faizin altına
imza attıysa, yargıç bunu geçerli sayıp hiçbir kontrole tabi tutmayabilir. Ama
daha önce gördüğümüz gibi her banka benim kredi mevzuatımın bilmem
kaçı kadar temerrüt faizin ilgili maddesini koyup ona da dokundurmadığı sü-
rece altına imza da atsanız o bir genel işlem koşuludur ve onun denetimi ya-
pılacaktır. Ama durumlar farklı.
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Mehmet BOZER
Finansbank Araştırma Müdürü

Başıma bir olay geldi cevabını bulamadığım için onu anlatacağım. He-
sap açıldı sözleşmeye imza atıldı. Fakat o hesabın şaibeli işler olacağı ko-
nusunda şüpheler uyandı bizde açılır açılmaz. Bizim sözleşmeyi zaten çift
taraflı feshetme imkânımız var ve biz o hesabı talimatlı şekilde kapattık. Ya-
sal uyum olmaması gerekir dediğinde ama sözleşmeye dayanarak bu mad-
deyi uyguladığımızı düşünüyorduk

Birinci sorum; Hiç işlem olmadan kapatılma durumu nedir?

İkinci sorum da şu; işlem olmuş vs. talimatsız kapatım bu sözleşmede
mümkün mü?

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Borçlar kanunumuzun yeni düzenlemesinde tek tarafa sözleşme koşul-
larını değiştirmeye yönelik verilen her türlü yetki geçersiz. O nedenle haklı
bir sebep olmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeye dilediğim zaman ben ka-
patırım tek taraflı olarak maddesi yazsa bile hiçbir aşamada tek taraflı ola-
rak o hesabı kapatamamamız lazım.

Eğer belli bir süreli şey yaptıysanız tabi genelde bu kredilerde çıkıyor di-
yelim ki, bir yıl vadeli kredi verdiniz sonra kapatıyorum veya bir yıl vadeli
mevduat hesabı açtınız vadesiz açtıysanız o zaman her iki tarafta vadesiz
hesabı dilediği zaman kapatabilir. Bunda hiç sıkıntı yok istediğiniz zaman
kapatırsınız.

Mustafa AKYILDIZ
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kredi Operasyon Müdürlüğü

Hocam, konuşmanızda sektörel bazda ortak hareket edilmeye başlandı
dediniz. Şunu merak ediyorum. Sektörel bazda ortak hareket uygulamaya
konulabilir mi? Mesela bankacılıkla ilgili özellikle kredi işlemlerinde hukukun
önünde bir şekilde standart metin hazırlanır. Yasaya da uygun şekilde. Bu
uygulamada kullanılabilir mi? BDDK’nın öncülüğünde, Bankalar birliği ve
katılım bankaların oluşturduğu komisyonla ortak bir standart metin oluşturu-
lursa bu uygulamaya konulabilir mi?
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Prof. Dr. Atilla ALTOP

Zaten bu ortak çalışmadan çıkacak metinlerin hepsi tasfiye niteliğinde
metinlerdir. Ondan sonra herkes o tasfiye edilen metni isterse alır kullanır,
isterse çok küçük değişiklikler yapabilir bunda hiçbir sakınca yok. Tek sıkın-
tı rekabet kurulu bu konuda sıkıntı yaratır mı? Orada da bu alınan metinle-
rin hem tavsiye niteliğinde olması hem de karşı tarafın menfaatlerini düzen-
leyen metinler olması durumunda herhalde çok büyük sorun çıkmayacağı-
nı düşünüyorum.

Süleyman SÜMER
Muhasebe Uzmanı

Zaman zaman banka sözleşmeleri olsun, hesap açık sözleşmeleri olsun
bunlar karşımıza geliyor. Sizin anlatmış olduğunuz sözleşme hikayesinde
olduğu gibi sözleşme niteliğindeki maddeleri çizemiyoruz. Yeni borçlar ka-
nunu ile birlikte bunu çizebilecek miyiz? Şimdi çok fazla bankacı var ama
biz hep bankacılık tarafından gittik.

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Kesinlikle hayır. Şimdi şu var, çizilmesi pek mümkün olmayacak. Çünkü
riskli bir faaliyet yürüten kurumların, sözleşmelerinin belli içerikte olmasını
istemeleri ve bunları hazırlamalarında hiç bir sakınca yok. Kimse buna kar-
şı çıkmıyor zaten. Önemli olan onun içine koydukları maddeler önemli. O
maddeler dürüstlük kuruluna aykırı olmadığı sürece tek tarafın hazırlamış
olmasının en ufak bir zararı yok. Hatta daha düzgün hukukçu kontrolünden
geçmiş metinler olacağı için daha da iyi olur, ama yeter ki içerikli olması açı-
sından. Yani yine verilen metin üzerinde öyle istediğinizi çizemeyeceksiniz
şüpheniz olmasın o konuda da ama önemli olan içerik açısından düzgün ol-
duktan sonra zaten çizmeye ihtiyaç da duymayacaksınız. Sıkıntı o değil. Sı-
kıntı içeriği nasıl? Yoksa tek kişi tarafından hazırlanmış size de hiçbir deği-
şiklik yapma izni verilmemiş olabilir ama buna rağmen bütün hükümleri de
geçerli olabilir. Dürüstlük kuralına aykırı hükümlü olsa. sakın onları karıştır-
mayalım. Biz yapamayacak mıyız artık sözleşme diye bir şey yok. Yine söz-
leşmeleri tek taraf hazırlayabilir. Yeter ki adil olsun. İçerikleri dürüstlük kura-
lına uygun olsun.
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Mehmet TOPKAYA
Avukat

Bankaların istişare imkânları da var, maddi imkanları daha çok. Bize va-
tandaş geliyor, sözleşme yapıyor. Buradaki riskler bir ceza ile karşı karşıya
kalırsa bizi de çok etkileyecek. Bize bir sorumluluk düşmese bile en azın-
dan manevi bir mesuliyet düşecek. Biz bazı şeyler yapıyoruz. Bunları istişa-
re etmek isterim. Mesela sözleşmelere yapılan genel işlem şartları açısın-
dan haksız gibi görünen hususları açıklıyorum. Mesela bir gayrimenkul sa-
tış sözleşmesi yapıyoruz. Adam fon verecek karşılığında daire alacak. Di-
yoruz ki, bu beton parası için biz daireyi vereceğiz eğer burada bir daireyi
almaktan vazgeçerse yada ödemediği için iptal olursa biz kendi finansma-
nımızı öyle ayarladık ki, biz bu daireyi teslim tarihinden sonra vadelere bö-
lüp öderiz. Bu şimdi baştan haksız şart gibi görünüyor. Ne diye ben 1,5 se-
ne sonra alayım bu parayı. Ama bunun gerekçesini de yazıyoruz. Bunun
gerekçesini yazmak haksız şartın istişare gibi görüşüldüğü karşılıklı veya iş-
te haksız olmadığına yeterli olmadığına, bu ceza konusu, biz avukatız ama
hatırlamıyorum ya da dikkatimden kaçmış olabilir. Ceza bütün tarihler için
mi geçici sözleşmeleri, tacirler arasındaki sözleşmeler o zaman çok basit bir
iş yapan adamın bile sözleşmesinde bir ceza olabilir.

Birde mesela önemli genel hükümlerden fark çok yaptığınız işi yaparsı-
nız gayrimenkul satış sözleşmesi yapıyorsunuz veya araç satışı gibi, bun-
larda kanunen noterden resmi şekilde yapmıyorsunuz. Bu çok önemli bir
ayrıntı. Bugün yazılı yaptınız ama resmi yapmadınız burada bir sıkıntı ola-
bilir mi? Birazda işin resmi yazımı yani noterde veya tapu önünde yapma-
dınız diyelim ki, bu defa cezayı bir sorumluluk vekiller açısından doğabilir
mi? Hakimlerin takdirine bırakmak açısından da büyük sıkıntılarımız var.
Öyle hakimler var ki, hayatında hiç kira kontratı yapmamış, bir ticaret yap-
mamış bu adam buna niye vermiyor ki gibi bir takım şeyleri anlatmak zor
olabiliyor. Saymak belki genel kanunlar açısından sakıncalı gibi görünüyor
ama bunu siz komisyonda tartışırken hocalarım açısından da söylüyorum.
Yani hakimlerin takdirlerine tamamen bırakmak, fikir verici gibi bir savunma
olmaması uygulamak açısından oluşturmayacak mı? Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Ayrık hükümler özellikle sözleşmeye aykırılık halinde bir düzenleme ge-
tirdiyseniz mesela karşı taraf sözleşmeye aykırı davranırsa bende ödeme-
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lerimi şu kadar şu tarihte başlatacağım diye sordunuz. Şimdi aynı şekilde
sizde aykırı davrandığınız zaman oda ödemelerini o kadar ileri atacak şekil-
de madde var ki hiçbir sakınca yok. Bunun gerekçesi nedir? Siz kendinizi
ona göre ayarladınız karşı taraf alamıyor mu? Aynı olasılığı karşı tarafa ver-
memenizi gerektiren bir durumda söz konusu sizde geciktiğiniz takdirde oda
aynı şekilde davranıyor. O da kendini ona göre ayarlıyordur. O da aynı şe-
yi söyleyecektir. Yani önemli olan iki tarafa adil davranmak bir tarafı kayıran
hükümler koymayacaksınız. Ticaret Kanunu il ilgili kısmı değerli meslekta-
şıma bırakacağım.

İkincisi; Yargıçlar açısından gelirseniz olaya şöyle söyleyeyim, o sıkıntı
her olayda var. Yani sadece buraya özgü değil, yargıçların değerlendirme-
leri açısından. Yoksa haklısınız ama dediğim gibi yinede ana bir kanunda
tek tek saymak söz konusu olmaz. 2-3 örnek Ticaret Kanununda Borçlar
Kanununda olduğu gibi verilebilirdi. Sonra sadece 1-2 tane örnek tek tarafı
kayıran hükümler konulamaz öyle 1-2 hüküm kondu. Onun dışında yol alın-
madı. Şuna bende katılıyorum, her yargıcın düzgün bir şekilde uygulayıp
uygulamayacağı ve uyumlu uygulayıp uygulamayacağı konusu biraz sıkın-
tı yaratacaktır ama kaçış yok. Zaten şuanda dürüstlük kuralı uygulaması za-
ten uygulanıyor. Orada da görüyoruz biri öyle uyguluyor dürüstlük kuralını
bir tanesi bu şekilde uyguluyor. O nedenle ondan kaçışımız yok.

Prof. Dr. Sami KARAHAN

Haksız rekabetin düzenlendiği iki yer var. Biri borçlar kanununda diğeri
ticaret kanununda. Dolayısıyla ticaret nitelikli olmayan haksız rekabet halle-
rine borçlar kanunu hükümleri uygulanacağı için buna tabi değil. Burada uy-
gulanacak olan şey ticaret ihracat edilmesi lazım ve dolayısıyla biz ona ce-
zai müeyyide bağladık. Ticari işletme olacak diğer taraf için olmayabilir.

Fahrettin YAHŞİ
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü

Ben şahsi bir merak olarak sormak istiyorum. Bu hükümlerin genel iş-
lem şartları ile ilgili anlatımda genelde olay dürüstlük ilkesi üzerine oluyor.
Konuşmanızda da bu dürüstlük ilkesinin zaten var olduğunu söylüyorsu-
nuz. Peki, bu dürüstlük ilkesi var ise acaba bu zamana kadar yargısal sü-
reçlerde veya ilişkilerde bu dikkate alınmadı da mı bu sene tekrar gündem
oldu.
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Prof. Dr. Atilla ALTOP

Maalesef evet.

Emel YILMAZ
Finansbank

Bizde sıklıkla boşanma sorunu yaşanıyor. Medeni kanun bu anlamda bir
takım geçişler yaşatıyor. 584. maddeye bakacak olursak; “Eşlerden biri
mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı ya-
şama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir” ifade-
si yer alıyor. Burada yaşadığımız sorun, ben boşanma davası açtım dolayı-
sıyla ben eşimden muvafakatname alamam. Boşanma davası açılması ta-
raf teşkil olmadan da bir dava dilekçesi, buna ilişkin bir belge sunması çok
muhtemel. Dolayısıyla orada kanunun arkasından dolanmak mümkün olu-
yor, medeni kanundaki gibi açık, ayrılık kararının olmaması, ayrı yaşam
hakkının doğması ihtimalini değerlendirme açısından, bu konudaki yorumu-
nuz nedir? Boşanma davası açtığına dair dava dilekçesi sunması bizler için
yeterli olmalı mı?

Prof. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSINGER

Bence yeterli olmamalı. Yaptığım araştırmalar sonucu şunu tespit etmiş-
tim. Ayrılık derken, medeni kanunun 197. maddesi anlamında hakim kara-
rıyla eşlerin ayrılmasında, tedbir hükmü gerekiyor.

İkinci ihtimal; boşanma değil de, boşanmanın pek uygulanmayan der ih-
timali olan ayrılık hükmü verilmiş olması. Onun dışında fiili ayrılıklar, dedi-
ğim gibi kaynak kanuna bakarak bende bu görüşleri geliştirdim.

Av. Nahide TAHAN
İstanbul Barosu

Bir öneri şeklinde sunmak istiyorum. Eşin rızasını bertaraf edebilmek
için diyelim ki, eşin vereceği kefalete karşılık eş notere gider, eşimin yapa-
cağı kefalet sözleşmelerine karşılık bir milyon TL bir rakam tutarı için benim
rızama hiç gerek yok feragat ediyorum, gibi bir şey olabilir mi?

İkincisi; kredi sözleşmesinde, kefalet miktarı belli ama bir müddet sonra
asıl borçlu temerrüte düşüyor fesh oluyor diyelim ve sözleşme tekrardan
önümüze getiriliyor. Bu sürede kefilin durumu ne olacak?
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Prof. Dr. Atilla ALTOP

Taslakta yönetici ve yönetim kurulu üyeleri o işletmeyle ilgili kefalet ve-
rirken eşin rızasına gerek yoktur, hükmü vardır. Uygulama sıkıntı yaşama-
sın diye. Ama mecliste bu çıkarıldı. Onu da bilelim.

Sevilay KURTKAN

Kefil olma durumunda uzun süreli kredilerde belirli bir yıl süreci sonra-
sında bununla ilgili vazgeçme veya yerine bir kefil bularak o kefaleti başka-
sına kaydırma konusunda hukukun bakışı, yorumu nedir?

Prof. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSINGER

Buna ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı var 2002 tarihli. O karar-
da bahsedilen, eski bir borçlar kanunu 494, şimdi ki kanunumuzda kaça te-
kabül ediyor, emredici olduğu için tedbirde alınmış olan savunma imkanı,
onlardan tedavisi mümkün olamaması, dolayısıyla belirsiz süreli kefalette
kefilin hangi hallerde, buna ilişkin iki ihtimal öngörülmüştür. Kefalet borcun-
dan kurtulabileceği belirtilmiş. O iki ihtimal şayet gerçekleşirse mümkündür.
Onun aksine tek taraflı olarak vazgeçme kararını verme hakkı yoktur. Hiç-
bir sözleşmede biliyoruz demek olmuyor. Hukuk Genel Kurulun 2002 tarihli
kararında dürüstlük kuralına dayandırarak bu imkânı vermişti ama isabetli
olarak sonuç belki hoş olabilir ama hukuki derece yanlıştır.

Prof. Dr. H. Cumhur ÖZAKMAN

Değerli katılımcılar bu çalışmada ele aldığımız konuların yanı sıra 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda tartışılacak başkaca düzenlemeler de mev-
cuttur. Biz bu çalışmanın konusunu daha geniş uygulama alanına sahip bir
kısım düzenlemelere hasrettik. Zamanımızın el verdiği ölçüde konuları tar-
tıştık, toplantının sonuna geldik. Tüm konuşmacı ve katılımcılara çok teşek-
kür ediyorum.
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