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Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun bilişimle ilgili yönleri
Genel hükümler bakımından 
Türk Borçlar Kanunu’nda bilişim 
düzenlemeleri yeterli.  Yapılacak 
özel kanun veya yönetmelikler için 
elverişli bir ortam hazırlandı. Ancak, 
bilişim alanında klasik borçlar hukuku 
kurumlarının yeterli gelmediği 
durumlar da ortaya çıkacak.

Doç. Dr. Hasan Petek

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu, 11 Ocak 
2011’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 
kabul edildi ve 4 Şubat 2011 tarihli 27836 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun yürürlük tarihi 
ise, 1 Temmuz 2012 olarak öngörüldü. Genel bir kanun olması 
nedeniyle Türk Borçlar Kanunu’nda bilişimle ilgili genel 
nitelikli hükümlere yer verildi, ayrıntılar özel kanunlarla 
düzenlenmek üzere diğer mevzuata bırakıldı. Bununla birlikte, 
1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda bilişimle ilgili çok 
az hüküm olduğundan ve bu düzenlemeler o günün şartları 
dikkate alınarak getirildiğinden, yeni Türk Borçlar Kanunu 
-genel hükümler getirmiş olsa bile- önemli hükümler ve 
değişiklikler getirdi. 
Öncelikle yeni Türk Borçlar Kanunu’nun bilişimle ilgili 
hükümlerine yer vermek istiyorum. 
Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun gerek madde metninde gerekse 
madde gerekçelerinde, bilişim, bilgisayar, İnternet, elektronik, 
iletişim gibi ifadelerin yer aldığı aşağıdaki maddeler yer alıyor. 
Doğrudan bilişimle ilgilibu maddeler yanında, dolaylı olarak 
bilişimi ilgilendiren hükümler de diğer maddelerde yer aldı.

 A) Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun, hazır olanlar arasında sözleşmenin 
kurulmasına ilişkin 4. maddesi aşağıdaki şekildedir:
MADDE 4- Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan 
öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur.
Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim 
sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır.

GEREKÇE: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında belirtilen telefon yanında, teknolojik gelişmeler göz önünde 
tutularak, Tasarıda “bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla 
doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri”nin de, hazır olanlar arasında 
yapılmış sayılması öngörülmüştür. Ancak, bu sonucun, önerenin sadece 
“doğrudan iletişim” sağlayabilen araçlarla yaptığı, yani muhatabın da aynı 
anda içeriğini öğrenebildiği bir öneri bakımından geçerli olduğu kabul 
edilmiştir.
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B) Yeni Türk 
Borçlar Kanunu’nun, 
sözleşmelerde yazılı şekli 
düzenleyen 14. maddesi 
aşağıdaki şekildedir:
MADDE 14- Yazılı 
şekilde yapılması 
öngörülen sözleşmelerde 
borç altına girenlerin 
imzalarının bulunması 
zorunludur.
Kanunda aksi 
öngörülmedikçe, imzalı 
bir mektup, asılları 
borç altına girenlerce 
imzalanmış telgraf, 
teyit edilmiş olmaları 
kaydıyla faks veya buna 
benzer iletişim araçları 
ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip 
saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine 
geçer.
GEREKÇE: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 
kanunda aksine bir hüküm yoksa, imzalı 
bir mektup ile aslı borç altına girenlerce 
imzalanmış bir telgrafnamenin, yazılı 
şekil yerine geçmesi kabul edildiği hâlde, 
Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında, iletişim teknolojisinde ortaya 
çıkan yeni gelişmeler göz önünde tutularak, 
bunlara teyit edilmiş olmaları kaydıyla, 
faks veya buna benzer iletişim araçları 
ile güvenli elektronik imzayla gönderilip 
saklanabilen metinler de eklenmiş ve 
hükmün kapsamı genişletilmiştir. Ancak, 
söz konusu iletişim araçlarıyla gönderilen 
metinlerin yazılı şekil yerine geçmesi için, 
bunları alanlar tarafından teyit edilmiş 
olması şarttır. Güvenli elektronik imzayla 
gönderilen metinlerin ise, yazılı şekil yerine 
geçmesi için, 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanunu’na uygun olarak gönderilmesi ve 
alanlar tarafından bilgisayar ortamında 
kaydedilerek saklanabilmesi gerekir.

C) Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun, yazılı 
şekilde yapılan sözleşmelerdeki imzayı 
düzenleyen 15. maddesi aşağıdaki 
şekildedir:
MADDE 15- İmzanın, borç altına girenin 

el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli 
elektronik imza da, el yazısıyla atılmış 
imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, 
ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda 
ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli 
evrakın imzalanmasında yeterli sayılır.
(6111 s.K./m.213; RG.25.2.2011, S.27857) 
Görme engellilerin talepleri halinde 
imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme 
engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları 
yeterlidir.
GEREKÇE: Maddenin birinci fıkrasında, 818 
sayılı Borçlar Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında olduğu gibi, imzanın borç 
altına girenin el yazısıyla atılmasının zorunlu 
olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, 
aynı fıkraya, 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanunu’nun 4 üncü maddesinde güvenli 
elektronik imzanın tanımlandığı göz önünde 
tutularak, güvenli elektronik imzanın da 
el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukukî 
sonuçlarını doğurduğunu belirten yeni bir 
hüküm eklenmiştir. Nitekim, 5070 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesine göre de: “Güvenli 
elektronik imza, elle atılan imza ile aynı 
hukukî sonucu doğurur.” Yine aynı Kanunun 
22 nci maddesiyle, 22/4/1926 tarihli ve 818 
sayılı Borçlar Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir: 
“Güvenli elektronik imza elle atılan imza 
ile aynı ispat gücünü hâizdir.” Bu durum 

karşısında, 818 sayılı 
Borçlar Kanunu’nun 14 
üncü maddesinin birinci 
fıkrasında olduğu 
gibi, Tasarının 15 inci 
maddesinin birinci 
fıkrası iki cümle hâlinde 
kaleme alınarak 
fıkranın, güvenli 
elektronik imzayı da 
kapsayacak biçimde 
düzenlenmesinde 
zorunluluk 
görülmüştür.

D) Yeni Türk Borçlar 
Kanunu’nun, irade 
bozukluklarından 
hatada, iletmede hata 

konusunu düzenleyen 33. maddesi aşağıdaki 
şekildedir:
MADDE 33- Sözleşmenin kurulmasına 
yönelik iradenin haberci veya çevirmen gibi bir 
aracı ya da bir araç tarafından yanlış iletilmiş 
olması hâlinde de yanılma hükümleri 
uygulanır.
GEREKÇE: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
27 nci maddesinden farklı olarak, taraflardan 
birinin iradesinin, haberci ve çevirmen gibi 
bir aracı yanında, bir iletişim aracı tarafından 
yanlış iletilmesi hâlinde de, yanılma 
hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir.

E) Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun, haksız 
rekabete ilişkin 57. maddesi aşağıdaki 
şekildedir:
MADDE 57- Gerçek olmayan haberlerin 
yayılması veya bu tür ilanların yapılması 
ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer 
davranışlarda bulunulması yüzünden 
müşterileri azalan veya onları kaybetme 
tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu davranışlara 
son verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde 
zararının giderilmesini isteyebilir.
Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.
GEREKÇE: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
48 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan 
“yanlış ilânlar” şeklindeki ibare, iletişim 
teknolojisinde meydana gelen gelişmeler göz 
önünde tutularak, Tasarıda “gerçek olmayan 

haberlerin yayılması veya bu tür ilânların 
yapılması” şekline dönüştürülerek, hükmün 
kapsamı genişletilmiştir.

F) Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun, hizmet 
sözleşmesinde işverenin işçinin kişiliğinin 
korunmasındaki borçlarını düzenleyen ve 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin 419. 
maddesi aşağıdaki şekildedir:
MADDE 419- İşveren, işçiye ait kişisel 
verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili 
veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu 
olduğu ölçüde kullanabilir. 
Özel kanun hükümleri saklıdır.
GEREKÇE: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda 
yer verilmeyen, “3. Kişisel verilerin 
kullanılmasında ” kenar başlıklı yeni bir 
maddedir.
Tasarının iki fıkradan oluşan 418 
inci maddesinde, işçinin korunması 
amacıyla kişisel verilerin kullanılması 
düzenlenmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında, teknolojik 
gelişmeler sonucu günlük yaşantının bir 
parçası hâline gelen ve bilgisayar ortamında 
saklanabilen verilerin kullanılması konusunda 
işçinin korunması amacıyla bazı sınırlamalar 
yapılmıştır. Buna göre, işveren, işçiye ait 
kişisel verileri ancak işçinin işe yatkınlığıyla 
ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için 
zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir. 
Maddenin ikinci fıkrasında ise, özel kanun 
hükümlerinin saklı olduğu belirtilmektedir.
Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre 
Borçlar Kanununun 328b maddesi göz önünde 
tutulmak suretiyle kaleme alınmıştır.
Sonuç olarak, yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 
bilişim alanında genel hükümler bakımından 
yeterli düzenlemeler getirdiği, daha sonra 
yapılacak özel kanunlar veya yönetmelikler 
için elverişli bir ortam hazırladığı kabul 
edilmeli. Şüphesiz, bilişim alanında klasik 
borçlar hukuku kurumlarının yeterli 
gelmediği durumlar da ortaya çıkacak. Bu 
durumda ya yapılacak yeni düzenlemelerle 
bu uyulmazlıklar çözümlenecek ya da 
Medeni Kanunun 1. maddesi uygulanarak, 
boşluk bulunan bu alanlar hâkim tarafından 
doldurulup (kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl 
bir düzenleme yapacak idiyse, böyle bir kural 
konularak) uyuşmazlıklar giderilecek.
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