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ÖNSÖZ 

 

Bugüne kadar toplam onbir cilt hâlinde yayınlanan “Hukukî Mütalâalar” 

isimli eserlerimizin ilk üç cildi 1986-2001 yılları arasında, yani Ticaret Hu-

kuku Anabilim Dalındaki ilk onbeş yıllık süreçte kaleme aldığım hukukî 
mütalâalar ile bilirkişi raporlarına tahsis edilmiş ve konu olarak da tasnif 
edilip, ayrı kitaplarda bir araya getirilmişti. Takip eden dört ciltlik seride 
2001-2005 yıllarında kaleme alınan rapor ve mütalâalar, sadece yıllar hâlin-

de ve kendi içinde bir tasnife tâbi tutularak yayımlanmıştı. Nihayet üçüncü 
seri olarak da nitelendirilebilecek son dört cilt ise 2006-2011 yıllarındaki 
rapor ve mütalâaları yine yıllar itibariyle konu edinmişti. Daha öncekilerin 
devamı olması nedeniyle bir anlamda dördüncü serinin öncüleri sayılabile-

cek bu son iki ciltte 2012 ve 2013 yıllarında kaleme alınan hukuki mü-
talâalara yer verilmiştir.  

Belirtmeliyim ki yeni ciltler iki açıdan daha önce yayınlanan eserlerden fark-

lılık arz etmektedir. Bunlardan ilki 2011 yılının Ekim ayından sonra, HMK 
266 ve 279/son hükümleri karşısında artık bilirkişilik görevi üstlenmediğim-

den, doğal olarak bu son eserlerde de bilirkişi raporları bulunmamaktadır. 
İkincisi ise içeriği itibariyle somut bir uyuşmazlığa ilişkin olmayan, daha çok 
yeni TK ile ilgili bazı hükümleri açıklama ve yorumlama amacı taşıyan ve 
adına “bilgi notu” dediğim bazı kısa notların da bu eserlerin en azından il-
kinde okuyucuyla paylaşılmasıdır. Ayrıca işaret edelim ki bu ciltlerde yer 

verilen hukukî mütalâaların bazıları uygulanacak kanun nedeniyle eTK/eBK 
ile ilgili olmakla birlikte, önemli bir kısmı artık yavaş yavaş uygulama alanı 
bulan yeni TK ile ilgilidir. 

Bu son eserlerin birincisinde (Cilt: XII) 2012-2013 yıllarında farklı kişilere 
sunulan hukukî mütalâalar ve bilgi notlarına yer verilmiş; buna karşılık ikin-

cisi (Cilt: XIII) 2013 yılında ve sadece bir şirketler grubuna ilişkin bazı da-

valara yönelik olarak hazırlanan hukukî mütalaalara tahsis edilmiştir. Her iki 
ciltte de somut bir uyuşmazlığa ilişkin hukuki mütalâaların akıbeti soruştu-

rulmuş ve ulaşılabilen yerel mahkeme ile Yargıtay kararları ilgili mütalâanın 
hemen ardından okuyucuyla paylaşılmıştır. Henüz sonuçlanmadığından ka-

rarlarını esere ekleyemediğim uyuşmazlıkların son durumu da, mütalâayı 
takip eden küçük notlarla mümkün olduğunca yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Daha önceki kitaplarda olduğu gibi içerik olarak hukukî mütalâaların metni-

ne müdahale edilmemiş, buna karşılık bu mütalâalarda ve ardından okuyu-

cuya sunulan kararlardaki bazı tashih ve ifade hatalarının düzeltilmesinde ise 



ÖNSÖZ VIII 

bir sakınca görülmemiştir. Bu arada hukukî mütalâalar belirli bir sistematik 
içinde tasnif edilmiş ve ilgili kanun maddeleri de mütalâa özetinin altında 
topluca verilmiş; ayrıca eski mevzuata ilişkin maddeleri karşılayan yeni ka-

nunların ilgili maddelerine de parantez (…) içinde işaret edilmiştir. Belirte-

lim ki 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin bu esere -biri ek olmak üzere- toplam 

ondört hukukî mütalâa ve dört bilgi notu konulmuştur. 

Bu eseri çocukluk günlerimden başlayan ve neredeyse kırk yıla ulaşan yakın 
arkadaşlığına, giderek -eskilerin deyimiyle- ahretlik seviyesine ulaşan katık-

sız dostluğuna küçük bir teşekkür olması amacıyla ve sırasıyla Gümüşhane, 
Konya, İstanbul, özellikle İsviçre/Basel’de birlikte geçirdiğimiz güzel günle-

rin hatırına kardeşim Fikret Tunç’a ithaf ediyorum.  

Kitabın son tashihini yapan kürsümüz araştırma görevlisi sevgili İbrahim 
Çağrı Zengin’e, esere eklenen bazı kararları tarafıma ulaştıran avukat arka-

daşlarıma, bu kararları bilgisayar ortamına aktaran sekreterimiz Gülsüm 
Artun’a ve yeğenim Recep Kaya’ya yardımlarından dolayı teşekkürü bir 
borç biliyorum.  

Öte yandan her zaman olduğu gibi, yaşamından her türlü fedakârlığı göze 
alarak, hayatını çocuklarına adayan eşim İlknur’a, gösterdiği bu fedakârlık, 
destek ve gayreti saygı ile anarak, güllerimiz Zeynep Su, Beyza Nur ve 

Elifnaz ile hep birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. 

Nihayet mütalâalarımın topluca ve birbirini izleyen eserler hâlinde, On İki 
Levha Yayıncılık AŞ yayınları arasında basımını gerçekleştirerek ilgililerin 

değerlendirmesine sunma imkânını sağlayan kıymetli arkadaşım Erol Öz’e 

de teşekkür ediyorum.  

Her zaman olduğu gibi, eserin Türk hukukuna katkıda bulunması ümidiyle... 

 

Altunizade, 31 Ağustos 2015 

PROF. DR.  

ABUZER KENDİGELEN 
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temel ilişkideki şartlara bağlayan kayıtların senedi de geçer-

siz kılacağı – Kambiyo senedinde yer verilen “Bedeli Av. 

Üc. alınmıştır” kaydının senedin geçerliliğini etkilemeyeceği 
– Yargıtay tarafından da mümkün oldukça kambiyo senedini 
ayakta tutan yorumlara üstünlük tanındığı – Hükmün öngö-
rülme amacının da senedi ayakta tutmaya yönelik yorum 
yapılmasını haklı kıldığı 

 

[13.1] Hukukî Mütalâa 182 

[13.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 190 
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[14]  BONO / BEDELSİZLİK DEF’İ 191 

 “Bedelsizlik” def’inin bir kişisel def’i oluşturduğu ve bonoyu 

sonradan iktisap edenlere karşı ancak bile bile borçlunun 

zararına hareket etmiş olmaları hâlinde ileri sürülebileceği – 

İmzanın sahte olduğu iddiası ile bedelsizlik savunmasının 
birbiriyle çelişmediği – Bile bile borçlunun zararına hareket 
kastını ispat yükünün bunu iddia edene ait olduğu, ancak bu 
ispatın her türlü delille yerine getirilebileceği – Doktrin ve 

Yargıtay uygulaması kapsamında senedi sonradan iktisap 
edenlerin “hayatın olağan akışı”na aykırı davrandıklarını 
ispat hâlinde artık ispat yükünün de yer değiştireceği – Bu 

açıdan sonraki müktesipler arasında bir ticari ilişkinin varlı-
ğının ispatlanamaması ve özellikle senedin bedeli ile vadesi-

nin, ayrıca protesto dahi ettirilmemesinin ispat açısından 
dikkate alınması gerektiği 

 

[14.1] Hukukî Mütalâa 191 

[14.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 215 

[14.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı 220 

 

[15] CEZAİ ŞART 222 

 Art arda teslimli satım sözleşmelerinde her bir ifanın “kısmi” 

değil ayrı borçların ifası olduğu – Dolayısıyla sözleşmeye 
aykırılık iddiası bakımından her ifanın ayrı ayrı değerlendi-

rilmesi gerektiği – İfa sırasında cezai şart talep hakkının saklı 
tutulması olasılığında bu hakkın sukut edeceği – Cezai şart 
talep hakkının sona ermesinin kanuni bir faraziyeye dayandı-
ğı – Edimlerin süresinde ifa edilip edilmediğinin tespiti ba-

kımından taraflar arasındaki fiili uygulamanın da dikkate 
alınması gerektiği 

 

[15.1] Hukukî Mütalâa 222 

[15.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 239 

 

[16] DAĞITIM SÖZLEŞMESİ 242 

 Dağıtım sözleşmesinde öngörülen “best efforts/en yüksek 
çabayı gösterme” yükümlülüğünün anlamı – Sözleşmenin 
taraflarının tacir olması karşısında öngörülen bu özen yü-
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kümlülüğün “basiretli iş adamı gibi davranma” yükümlülü-
ğünü daha da ağırlaştırmayı hedeflediği – Böylece borçlunun 
göstermesi gereken özenin benzer sözleşmelere oranla bekle-

nebilecek en yüksek özen olması gerektiği – Bu yükümlülü-
ğün çerçevesi belirlenirken ayrıca borçlunun sübjektif nitelik-

lerinin de dikkate alınması gerektiği – Sürümü artırma yü-
kümlülüğünün sözleşmede açıkça öngörülmesinin şart olma-

dığı, zira bu yükümün tek satıcılık sözleşmesinin niteliğinden 
kaynaklandığı 

[16.1] Hukukî Mütalâa 242 

[16.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı 290 

 

[17] İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ 293 

 Üçüncü kişinin borcu için ipotek veren ile ipotekli bir taşın-

mazı satın alan kişinin hukuki konumlarının aynı olduğu – 

İpotekli taşınmazın satımı sırasında ipotek bedeli satım bede-

linden indirilmiş ise sonradan ipotekli borcu ödeyen yeni 
malikin asıl borçluya rücu hakkının olamayacağı – Buna 

karşılık satış bedeli tam olarak ödenmişse, borcu üstlenmiş 
olsa dahi önceki malike rücu hakkına sahip bulunduğu – Bu 

halefiyet (rücu) hakkının taşınmazı ipotekten kurtaran (son-

raki) malike kanunen tanındığı – Resmi satış senedindeki 
“ipoteği bütün hukukî vecibelerini kabul ederek” ifadesinin 

anlamı 

 

[17.1] Hukukî Mütalâa 293 

[17.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 309 

Ø Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’in Bilimsel Yayınlarının 
Listesi 
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