
YANLIfi
1- Kitab›n tüm ünitelerinde

“BK” (Borçlar Kanunu); 

2- Ünite 3, Sayfa 37, 1. Paragraf;
...kusursuz sorumluluk halleridir. Gerçekten de,
adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤u (BK. m. 55), hav-
yan tutucusunun sorumlulu¤u (BK. m. 56), yap›
eseri malikinin sorumlulu¤u (BK. m. 58), tafl›nmaz
malikinin sorumlulu¤u (TMK. 730) gibi hallerden
tam ehliyetsiz sorumludur. 
Di¤er bir istisna ise, kayna¤›n› hakkaniyet ilkesin-
den almaktad›r. Gerçekten de, BK. m. 54’e göre,
“Hakkaniyet iktiza ediyorsa hâkim, temyiz kudre-
tini haiz olmayan kimseyi ika etti¤i zarar›n tama-
men yahut k›smen tazminine mahkûm eder”. Ör-
ne¤in, zengin ak›l hastas›n›n fakir bir kiflinin tar-
las›na zarar vermesi durumunda hakkaniyet gere-
¤i zarar›n tazminine hâkim karar verebilir.

3- Ünite 4, Sayfa 48, ‹kinci Sat›r;
...bilmesi için, geçerli bir r›za olmas› gerekir. Huku-
ka, ahlaka ve adaba ayk›r› aç›klanan r›za hukuka ay-
k›r›l›¤› ortadan kald›rmaz (TMK. m. 23, BK. m. 20).

4- Ünite 4, Sayfa 48, 4. Paragraf;
Bunlar meflru savunma ve ›zt›rar hali (zorda kal-
ma durumu) olarak say›labilir. Meflru savunmada
kiflinin kendi hakk›n› korumak amac›yla kuvvet
kullanmas›, ›zt›rar halinde ise bir kimsenin kendi-
sinin veya üçüncü bir kiflinin kiflilik de¤erlerini
korumak amac›yla baflka bir kiflinin malvarl›¤›na
zarar vermesi söz konusudur.

5- Ünite 4, Sayfa 49, Tanzimat Davas› Konusunun
2. Paragraf›;
Bu davan›n aç›labilmesi için BK. m. 41’deki flart-
lar›n gerçekleflmesi gerekir.

6- Ünite 4, Sayfa 53 Kendimizi S›nayal›m 4. sorunun
d fl›kk›
d. Meflru müdafaa

DO⁄RU
1- Kitab›n tüm ünitelerinde “TBK” (Türk Borçlar

Kanunu) olarak de¤ifltirilmifltir.

2- Ünite 3, Sayfa 37, 1. Paragraf afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
...kusursuz sorumluluk halleridir. Gerçekten de,
adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤u (TBK. m. 66), hav-
yan tutucusunun sorumlulu¤u (TBK. m. 67), yap›
eseri malikinin sorumlulu¤u (TBK. m. 69), tafl›n-
maz malikinin sorumlulu¤u (TMK. 730) gibi hal-
lerden tam ehliyetsiz sorumludur. 
Di¤er bir istisna ise, kayna¤›n› hakkaniyet ilkesin-
den almaktad›r. Gerçekten de, TBK. m. 65’e göre,
“Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim ay›rt etme gü-
cü bulunmayan kiflinin verdi¤i zarar›n, tama-
men veya k›smen giderilmesine karar verir”. Ör-
ne¤in, zengin ak›l hastas›n›n fakir bir kiflinin tar-
las›na zarar vermesi durumunda hakkaniyet gere-
¤i zarar›n tazminine hâkim karar verebilir.

3- Ünite 4, Sayfa 48, ‹kinci Sat›r afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
...bilmesi için, geçerli bir r›za olmas› gerekir. Huku-
ka, ahlaka ve adaba ayk›r› aç›klanan r›za hukuka ay-
k›r›l›¤› ortadan kald›rmaz (TMK. m. 23, TBK. m. 27).

4- Ünite 4, Sayfa 48, 4. Paragraf afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Bunlar hakl› savunma ve ›zt›rar hali (zorda kalma
durumu) olarak say›labilir. Hakl› savunmada kifli-
nin kendi hakk›n› korumak amac›yla kuvvet kul-
lanmas›, ›zt›rar halinde ise bir kimsenin kendisinin
veya üçüncü bir kiflinin kiflilik de¤erlerini koru-
mak amac›yla baflka bir kiflinin malvarl›¤›na zarar
vermesi söz konusudur.

5- Ünite 4, Sayfa 49, “Tanzimat Davas›” Konusu-
nun 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Bu davan›n aç›labilmesi için TBK. m. 49’daki flart-
lar›n gerçekleflmesi gerekir.

6- Ünite 4, Sayfa 53 Kendimizi S›nayal›m 4. sorunun
d fl›kk› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
d. Hakl› Savunma
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7- Ünite 6, Sayfa 78, 2. Paragraf;
Ancak, mutlak butlan sebeplerinden birinin bu-
lundu¤una iliflkin ret kararlar›na karfl› aç›lan dava-
lar, basit yarg›lama usulüyle ve kamu düzeni ne-
deniyle Cumhuriyet savc›s›n›n haz›r bulunmas›yla
görülür (TMK. m. 138).

8- Ünite 7, Sayfa 85, 2. Paragraf;
Eflin önceden verilmifl yaz›l› r›zas› olmad›kça evli
bir kiflinin baflka bir kifliye kefil olmas› bu hüküm
gere¤ince mümkün de¤ildir.

9- Ünite 7, Sayfa 85, “Evlilik Birli¤inin Korunmas›”
bafll›¤›na yan yaz› eklenmifltir.

10- Ünite 8, Sayfa 99, “Terk” bafll›¤›n›n 1. Paragraf›;
...en az alt› ay sürmüfl ve bu durum devam etmek-
te ve istem üzerine hâkim taraf›ndan yap›lan ihtar
sonuçsuz kalm›fl ise; terk edilen efl, boflanma da-
vas› açabilir.

11- Ünite 8, Sayfa 99, “Terk” bafll›¤›n›n 2. Paragraf›;
Davaya hakk› olan eflin istemi üzerine hâkim, esa-
s› incelemeden yapaca¤›.....

12- Ünite 8, Sayfa 102, “Miras Haklar›” bafll›¤›n›n 1.
Paragraf›;
....TMK. m. 181 hükmü gere¤ince, ölen davac›n›n
mirasç›lar›ndan birisinin davaya devam etmesi ve
daval›n›n kusurunun ispatlanmas› halinde de durum
ayn›d›r. Ancak bu hükümde geçen “davac›” sözcü-
¤ü Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmifltir.

13- Ünite 8, Sayfa 103, “Soyba¤›n›n Kurulmas›”
bafll›¤›n›n 6. Paragraf›;
Buna göre koca, do¤umu ya da baba olmad›¤›n›
ö¤rendi¤ini andan itibaren bir y›l ve her halde ge-
cikmede hakl› bir sebep varsa, çocu¤un do¤umun-
dan itibaren befl y›l içinde soyba¤›n› reddetmelidir.

14- Ünite 10, Sayfa 137, “Mirasç›l›k Belgesi”
bafll›¤›n›n 2. Paragraf›;
Baflvurusu üzerine yasal mirasç› olduklar› belirle-
nenlere, sulh hukuk mahkemesince mirasç›l›k s›-
fatlar›n› gösteren mirasç›l›k belgesi verilir.

7- Ünite 6, Sayfa 78, 2. Paragraf afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Ancak, mutlak butlan sebeplerinden birinin bu-
lundu¤una iliflkin ret kararlar›na karfl› aç›lan da-
valar, basit yarg›lama usulüyle görülür (TMK. m.
138).

8- Ünite 7, Sayfa 85, 2. Paragraf afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Eflin önceden verilmifl yaz›l› r›zas› olmad›kça
evli bir kiflinin baflka bir kifliye kefil olmas›
kanunda say›lan istisnalar d›fl›nda bu hüküm ge-
re¤ince mümkün de¤ildir.

9- Ünite 7, Sayfa 85, “Evlilik Birli¤inin Korunmas›”
bafll›¤›na yan yaz› eklenmifltir.
TBK. m. 584’e 28. 03. 2013 tarihinde eklenen 3.
f›krayla burada say›lan ifller bak›m›ndan kefalette
eflin r›zas›n›n aranmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›fl-
t›r. Bkz. 584/f.3

10- Ünite 8, Sayfa 99, “Terk” bafll›¤›n›n 1. Paragraf›
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
...en az alt› ay sürmüfl ve bu durum devam etmek-
te ve istem üzerine hâkim veya noter taraf›ndan ya-
p›lan ihtar sonuçsuz kalm›fl ise; terk edilen efl, bo-
flanma davas› açabilir.

11- Ünite 8, Sayfa 99, “Terk” bafll›¤›n›n 2. Paragraf›
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Davaya hakk› olan eflin istemi üzerine hâkim ve-
ya noter esas› incelemeden yapaca¤›....

12- Ünite 8, Sayfa 102, “Miras Haklar›” bafll›¤›n›n 1.
Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
TMK. m. 181 hükmü gere¤ince, ölen eflin miras-
ç›lar›ndan birisinin davaya devam etmesi ve
di¤er eflin kusurunun ispatlanmas› halinde de
durum ayn›d›r.

13- Ünite 8, Sayfa 103, “Soyba¤›n›n Kurulmas›”

bafll›¤›n›n 6. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Buna göre koca, do¤umu ya da baba olmad›¤›n›
ö¤rendi¤ini andan itibaren bir y›l içinde soyba¤›-
n› reddetmelidir. 

14- Ünite 10, Sayfa 137, “Mirasç›l›k Belgesi” bafll›¤›n›n
2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Baflvurusu üzerine yasal mirasç› olduklar› belirlenen-
lere, sulh hukuk mahkemesince veya noterlikçe mi-
rasç›l›k s›fatlar›n› gösteren mirasç›l›k belgesi verilir.
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