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Sempozyumda sunulan tebliğlerin bazılarının isimleri, makale olarak yayımlanırken
Yazarları tarafından değiĢtirilmiĢtir.

Sunucu: Sempozyumun birinci oturumuna baĢkanlık etmek üzere
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Borçlar Kanunu
Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr Sayın Nevzat Koç‘u kürsüye davet ediyorum.
Birinci oturumda tebliğlerini sunmak üzere Ankara üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr Sayın Veysel BAġPINAR‘ı, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Sayın Ümit GEZDER‘i,
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Sayın Mustafa ARIKAN‘ı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Sayın Tamer PEKDĠNÇER‘i kürsüye davet ediyorum.
Oturumun sonunda oturum baĢkanı tebliğlere iliĢkin değerlendirmesini
sunacaktır/değerlendirmede bulunacaktır.
Prof. Dr. Nevzat Koç‟un Oturum AçılıĢ KonuĢması
Değerli katılımcılar, sözlerime baĢlarken, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin değerlendirilmesi sempozyumunun düzenlenmesini ve gerçekleĢmesini sağlayan Marmara Üniversitesinin değerli yöneticilerine, özellikle
Hukuk Fakültesi Dekanlığına ve Medenî Hukuk Anabilim Dalı BaĢkanlığına,
öğretim elemanlarına kısaca emeği geçen herkese, ayrıca bu Sempozyumun
gerçekleĢmesine katkı veren Vakıfbank yöneticilerine Ģahsım ve Borçlar Kanunu Komisyonu üyesi arkadaĢlarım adına teĢekkürlerimi sunarım. Bugün ve
yarın yapılacak olan sekiz oturumda, akademisyenlerden oluĢan, oturum baĢkanları da dâhil olmak üzere, toplam kırk değerli konuĢmacının, yeni Borçlar
Kanununda düzenlenen çeĢitli konulara iliĢkin görüĢ ve değerlendirme-lerini
dinleyecek ve yapılacak tartıĢmalar sayesinde, borçlar hukuku kültürümüzü
zenginleĢtirme olanağı bulacağız. Bu Sempozyumda sunulacak tebliğleri değerlendirecek olan oturum baĢkanlarının, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının
hazırlanmasında komisyon üyesi olarak görev yapmıĢ akademisyen-lerden
oluĢması da, kanaatimce bu Sempozyumu ilginç kılan bir özelliktir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Adalet Bakanlığı‘nca, 1998 yılında,
rahmetli hocamız sayın Prof. Dr. Turgut Akıntürk‘ün baĢkanlığında oluĢturulan
ve önce komisyon üyesi sonra alt komisyon baĢkanı ve daha sonra da Komisyon BaĢkanı olarak görev yapmaktan onur duyduğum Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanmıĢtır. Tasarının yasalaĢmasında katkısı olan herkese,
Ģahsım ve Komisyon üyesi arkadaĢlarım adına teĢekkür ediyor; Türk Borçlar
Kanunu Tasarısının hazırlanmasında büyük emeği geçen, Komisyonumuzun ilk
baĢkanı Sayın Prof. Dr. Turgut Akıntürk‘ü rahmetle ve saygıyla anıyorum.
Sekiz oturumda tamamlanması plânlanan programda, her oturum için
yüz dakika ayrıldığını da dikkate aldığımızda, iki gün boyunca, sanıyorum en
ağır görevi oturum baĢkanları üstlenmiĢ olacaklardır. Çünkü, bu yüz dakikayı,
süresini taĢırmadan kullanabilmek, herhâlde değerli konuĢmacıları da süreye
uygun davranmalarını zorunlu kılıyor. Bu nedenle, hazırladığım 2, 5 sayfalık
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konuĢma metnini okuyacak veya anlatacak vaktim yok… Böyle yaparsam, konuĢmacıların konuĢma sürelerinden almıĢ olacağım; o nedenle söylemem gereken birçok hususa değinmeden konuĢmak zorundayım.. Ama, Komisyon BaĢkanı olarak, genel nitelikte olsa da, bazı açıklamalar yapmazsam, eksiklik olur,
diye düĢünüyorum. Gerçi, açılıĢ konuĢmalarında bir kısmına değinildi, onları
tekrar etmeyeceğim; ama Ģu mesajı vermem gerekiyor.
Komisyonumuz, asla bir çeviri bürosu gibi çalıĢmamıĢ; Türk Borçlar
Kanununun, günümüz ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesi konusunda, Türk
hukukçularının özgün yorum ve düĢüncelerine öncelik veren bir anlayıĢla görevini yapmıĢtır. 818 sayılı yürürlükteki Borçlar Kanununun sistematiği ve özü
büyük ölçüde korunmuĢtur. Bununla birlikte, yeni Kanunda reform niteliğinde
sayılabilecek pek çok düzenleme de yer almaktadır. O nedenle, yeni Türk
Borçlar Kanunu, kısa bir düzenlemeden ibaret değildir. Her Ģeyden önce, yürürlükteki Kanuna göre, 105 madde fazlalığı vardır. Yürürlükteki Kanun 544
maddedir; yeni Kanun ise, 649 maddeden oluĢmaktadır. Birinci Kısımdaki genel hükümler, 1 ilâ 206. maddeler arasında, Ġkinci Kısımdaki özel borç iliĢkileri
ise, 207 ilâ 645. maddeler arasında düzenlenmiĢtir.
Madde Gerekçeleri, yeni hükümlere daha çok ağırlık verilerek kaleme
alınmıĢtır. 85 yıllık bir dönemde, üzerinde bir tartıĢma olmayan maddelere yeniden gerekçe yazılarak, ortaya yeni tartıĢmalar çıkarılmasından kaçınılmıĢtır.
Onun için, gerekçelerin yetersiz olduğuna dair bazı eleĢtiriler yapılmaktadır.
Ancak, bu açıklamamızdan hareketle, meseleye bakıldığı zaman, herhâlde izlenen gerekçe yazma yöntemin de anlayıĢla karĢılanması gerekir. Çünkü yeni
kanunu, sıfırdan oluĢturduk; zaten güçlük de buradaydı. Yeni Türk Medenî
Kanununun hazırlanmasından önce, iki komisyonun hazırladığı tasarılar, çalıĢmalar vardı. Buna karĢılık, Komisyonumuz, böyle bir imkândan yoksun idi.
Yeni Kanunda kullanılan dile yönelik olarak, yerleĢik bazı sözcük ve terimlerin
niçin terkedildiği sorularak, bazı eleĢtiriler de yapılmaktadır; ancak Ģunu ifade
etmeliyim ki, yeni Kanunda dengeli bir dil kullanılmasına çalıĢılmıĢtır. Yeni
Kanunda da, yürürlükteki Kanunda kullanılan bazı sözcük ve terimler, aynen
korunmuĢtur. Meselâ, feragat, tasarruf, muacceliyet, menfaat, muvazaa, müteselsil, halefiyet, rücu, mahsup gibi. Buna karĢılık, yeni kanunda ilk kez kullanılan veya doktrinde ve uygulamada yerleĢmiĢ bazı sözcük ve terimlere de yer
verilmiĢtir. Meselâ, pey akçesi denilmemiĢtir de bağlanma parası denilmiĢtir;
trampa yerine, mal değiĢim sözleĢmesi; akit yerine, sözleĢme; zımnî kabul yerine, örtülü kabul; icap yerine, öneri terimleri kullanılmıĢtır. Özellikle muhil,
muhalünleh ve muhalünaleyh gibi, bugün için anlaĢılması zor olan bazı
terimlerin, günümüzdeki karĢılıkları olarak, ―havale eden‖, ―havale ödeyicisi‖
ve ―havale alıcısı‖ Ģeklinde ifade edilmesi uygun görülmüĢtür.
Yeni Kanunda, ayrıca isimsiz sözleĢmelere (kendisine özgü yapısı olan,
birleĢik veya karma sözleĢmelere) yer verilmemesi yönünde bir prensip kararı
alınmıĢtır. O nedenle, bu tür sözleĢmeler düzenlenmemiĢtir. Meselâ, yeni Ka-
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nunda garanti sözleĢmesi, arsa karĢılığı inĢaat sözleĢmesi düzenleme konusu
yapılmamıĢtır. Bunlar, bildiğiniz gibi, sözleĢme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde,
taraflarca oluĢturulan sözleĢmelerdir. Komisyonumuz, uzun tartıĢmalardan
sonra, gerektiğinde bu tür konulara iliĢkin düzenlemelerin, özel kanunlara bırakılmasının daha doğru olacağı sonucuna varmıĢtır.
Tabiî ki, yeni Kanun en iyi Ģekliyle çıkarılmıĢtır, hiçbir eksiği yoktur,
diye bir iddiada bulunmuyoruz. ―En iyi, iyinin düĢmanıdır.‖ Ģeklinde bir atasözü vardır. Bu atasözünün doğruluğunu teyit ederek, bu güne kadar ileri sürülmüĢ, bugün ve yarın yapılacak toplantı ve oturumlarda ileri sürülecek olan
görüĢ ve değerlendirmeler ile Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012
tarihine kadar yapılacak değerlendirmelere göre, Kanunun en uygun Ģekle getirilmesi için ihtiyaç varsa, elbette gerekli değiĢikliklerin yapılması yoluna gidilebilir. Sayın Profesör ġeref ErtaĢ‘ın da konuĢmasında ifade ettiği gibi, Türk
Borçlar Kanunu, yüzyıl hedeflenerek hazırlanmıĢ bir kanundur; ancak yüzyıl
dayanır mı, onu zaman gösterir; bilemeyiz. Nitekim, ―torba kanunu‖ denilen,
6111 sayılı Kanun ile, yeni Kanun, henüz yürürlüğe girmeden, bazı hükümlerinde değiĢiklik yapılması yoluna girilmiĢtir. ġu hâlde, bilimsel olarak doğru
kabul edilen her Ģey, yeni Kanuna alınmıĢ olmuyor. Yapılan bilimsel uyarılar
ve sunulan raporlar her zaman dikkate alınacak olsa, teknik yönden çok daha
tatmin edici kanunlar hazırlanıp yürürlüğe konulabilir. Ancak, siyaset –temel
bir kanun tasarısı olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısında bile- sınırlı bir ölçüde
olsa da, bazı müdahalelerde bulunuyor ve bazı teknik noktalarda da, ―son söz
bize aittir.‖ deme gereğini duyuyor. Biz, bu tür müdahaleleri isabetli bulmamakla birlikte, parlâmentonun iĢleyiĢi ile ilgili kaçınılmaz bir olgu olarak değerlendiriyoruz.
Değerli katılımcılar, oturum süresini göz önünde tutarak, bu kadarlık giriĢi, yeterli sayıyorum. Saate de bakıyorum 10.00 olmuĢ; bu oturumun 11.30‘da
bitmesi gerekiyor. Programdaki konuĢma sırasına uygun olarak, Ģimdi değerli
konuĢmacı arkadaĢlarıma söz vereceğim. Ġlk olarak Sayın Prof. Dr. Veysel
BaĢpınar‘a söz veriyorum. Kendisi, bize ―Kanun Hazırlama Ġlkeleri Açısından
Türk Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi‖ konulu tebliğini sunacaktır. Buyurun Sayın BaĢpınar.

