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PROF. DR. CEVDET YAVUZ'UN ÖZGEÇMĠġĠ 

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, 17.07.1955‘de Adapazarı‘nda doğmuĢ; 

1972‘de orta öğrenimini müteakip Kasım 1972‘de Ġstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi‘nde hukuk lisansı öğrenimine baĢlamıĢ ve bu öğrenimini 1976 yılında 

tamamlamıĢtır. Aynı kurumda, 1976 Aralık-1984 Eylül arası Medeni Hukuk 

Asistanı ve sonra da AraĢtırma Görevlisi olarak görev yapmıĢtır. Bu dönemde 

hukuk doktorası eğitimini (Kasım 1976-ġubat 1982) tamamlamıĢ; ―Türk, Ġs-

viçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil‖ isimli çalıĢmasıyla hu-

kuk doktoru ünvanını kazanmıĢtır. Yine bu dönemde, Fransa ve Ġsviçre‘de, 

doktora teziyle ilgili araĢtırmalarda bulunmak üzere 2 yıl kadar kalmıĢtır ve 

Milli Savunma Bakanlığı‘nda da yedek subay olarak mecburi askerlik hizme-

tini ifa etmiĢtir. 

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, 1984/Eylül tarihinde, bu defa M.Ü.Hukuk 

Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği‘ne atanmıĢtır. 

1987 Kasım tarihinde, ―Satıcının satılanın (malın) ayıplarından sorumluluğu‖ 

çalıĢması ve diğer makale ve yayınları ile medeni hukuk doçenti ünvanını ka-

zanmıĢtır. Yine aynı kurumda, 14.7.1993 tarihinde, ―Türk Borçlar Hukuku-

Özel Hükümler, c.II‖ çalıĢması ve diğer yayın ve araĢtırmaları ile Medeni Hu-

kuk Anabilim Dalı Profesörlüğüne yükseltilerek atanmıĢtır. Bu görevini, 

1998/Nisan ayına kadar, tam gün statüsünde ve Nisan 1998-Ocak 2011 ara-

sında ise, kısmi statüde olarak sürdürmüĢtür. Ayrıca, aynı kurumda, geçen za-

man içinde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı BaĢkanlığı, Özel Hukuk Bölüm 

BaĢkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile dekan 

yardımcılığı görevleri de ifa etmiĢtir. Üniversitemizin yönetim kurulu üyeliği 

ve senato üyeliği görevlerinde de bulunmuĢtur. Yine, Avrupa Topluluğu Ens-

titüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu ve Ġslam Ülkeleri Ensitüsü gibi ku-

rumlarında müdür yardımcılığı, enstitü kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği 

ve program danıĢmanlığı, KarĢılaĢtırmalı Özel Hukuk ve Ġnsan Hakları AraĢ-

tırma ve Uyguklama Merkezi Müdürlüğü gibi çok sayıda idari ve akademik 

görevler de üstlenmiĢtir. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine tez 

danıĢmanlığı görevini üstlenmiĢtir. Hukuk lisansı öğreniminde ve lisans üstü 

(yüksek lisans ve doktora) eğitim-öğretim programlarında, Medeni Hukuk-I 

(GiriĢ-KiĢiler ve Aile Hukuku), Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, Borçlar Hu-

kuku-Özel Hükümler, EĢya Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, KarĢı-

laĢtırmalı Hukuk, Çevre Hukuku, Ġsimsiz SözleĢmeler, ĠĢgörme SözleĢmeleri, 

Türk Satım Hukuku, Teminat SözleĢmeleri gibi çok sayıda dersi üstlenmiĢtir. 

BaĢlıca yayınları olarak, ―Türk, Ġsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında 

Dolaylı Temsil, doktora tezi, Ġstanbul 1983 (XV+302 sayfa)‖, ―Satıcının Satılanın 

(Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, Ġstanbul 1989 (XXI+256 sayfa)‖, ―Türk 

Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, 8.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), 
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Ġstanbul 2009 (XLII+1205 sayfa)‖, ―6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘na Göre 

Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 9.baskı (Hazırlayanlar: 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN), Ġstanbul 2011 (XLVII+837 sayfa)‖ ile ―Türk Medeni 

Hukuku ve Borçlar Hukuku Mevzuatı: Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar 

Kanunu ve Diğer Mevzuat, 11.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ ERLÜLE/ 

SAĞLAM), Ġstanbul 2011 (LXXXVI+2216 sayfa)‖, ―Türk Borçlar Kanunu 

(TBK.) ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında 

Kanun (TBKYUK), 7.baskı, Ġstanbul 2011 (LIV+719 sayfa)‖ ve ―Türk Medeni 

Kanunu - Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında 

Kanun (TBKYUK) – Türk Borçlar Kanunu (TBK.) - Türk Borçlar Kanununun 

Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun (TBKYUK), 8.baskı, Ġstanbul 

2011 CIII+973 sayfa)‖ isimli eserleri ile çok sayıda baĢkaca yayınmıĢ makale ve 

araĢtırması da bulunmaktadır. Ayrıca Adalet Bakanlığı nezdindeki Medeni Kanun 

Hazırlama Komisyonu üyeliği ile Borçlar Kanunu Tasarısı Hazırlama Komisyonu 

üyeliği görevini ifa etmiĢtir. Fransızca bilmektedir; evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Halen, ―kısmi süreli iĢ sözleĢmesi‖ ile, M.Ü. Hukuk Fakültesi'nde ve 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programında, derslerini ve Ġs-

tanbul Barosu nezdinde de avukatlık mesleğini sürdürmektedir. 

 



 

DANIġMANLIĞINI YAPTIĞI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA 

TEZLERĠ 

Özgür Katip Kaya, Arsa payı karĢılığı kat yapımı sözleĢmesi, Yüksek 

Lisans, 1992, 125 s. 
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Bugün burada 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni 

Borçlar Kanununun hükümlerinin değerlendirilmesi için toplanılmıĢ bulunul-

maktadır. Türkiye‘nin dört bir tarafından gelen değerli bilim adamları Türk 

Borçlar Kanunu‘nu daha iyi anlaĢılabilmesi ve uygulamaya da yol göstermesi 

için kanunu hazırlayan bilim komisyon üyelerinin baĢkanlığında değerlendir-

melerini sunacaklardır. 

Türk Hukuk devriminin temel taĢlarının en büyüğü olan ―Türk Kanunu 

Medenîsi‖nin tamamlayıcısı ve âdeta beĢinci kitabı olarak bilinen 818 sayılı 

―Borçlar Kanunu‖; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Nisan 1926 

tarihinde kabul edilmiĢ, 8 Mayıs 1926 tarihli ve 366 sayılı Resmî Ceride‘de 

yayımlanmıĢ ve 4 Ekim 1926 tarihinde, 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi ile 

birlikte yürürlüğe girmiĢtir. 

Kanunların birer sosyal varlık olarak, aynen canlı varlıklar gibi zamanla 

yaĢlanmaları, kendilerinden beklenen iĢlevleri tam anlamıyla yerine getirmekte 

güçsüz kalmaları, bu sebeple de günün Ģartlarına ve ihtiyaçlarına gereği gibi 

cevap vermemeleri, herkesçe kabul edilebilecek bir gerçektir. 

Aynı gerçek ve zorunluluk, temel kanunlardan birisi olan, 818 sayılı 

Borçlar Kanunumuz için de söz konusudur. Bu nedenle, Adalet Bakanlığı‘nca, 

yürürlükteki Kanunu baĢtan sona gözden geçirmek, tamamlayıcısı ve ayrılmaz 

bir parçası niteliği ile beĢinci kitabını oluĢturduğu Türk Medenî Kanunu ile 

uyumunu sağlamak ve özellikle günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni 

bir tasarı hazırlamak üzere, akademisyenlerden ve uygulayıcılardan oluĢan bir 

―Borçlar Kanunu Komisyonu‖ kurulmuĢtur. 
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Borçlar Kanunu Komisyonu, yaklaĢık sekiz yıllık bir çalıĢma sonucunda 

Türk Borçlar Kanununu hazırlamıĢtır. 

GeniĢ bir akademisyen katılımıyla gerçekleĢtirilecek bu Sempozyumun, 

Kanunu hazırlayan bilim komisyonu üyelerinin değerlendirmeleriyle birlikte, 

Yeni Borçlar Kanununun yürürlüğe girdikten sonra nasıl anlaĢılması ve uygu-

lanması gerektiği hususunda önemli açılımlar getireceğini düĢünmekteyim. 

TeĢekkür ederim. 

 

Sunucu: AçılıĢ konuĢmasını yapmak üzere Vakıfbank Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Ömer ELMAS‘ı kürsüye davet ediyorum, buyurun... 

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer ELMAS‟ın AçılıĢ KonuĢması 

Sayın Rektör Yardımcısı değerli katılımcılar hoĢ geldiniz. Hepinizin bil-

diği üzere Türk Medeni Kanunu‘nun bir parçası olarak 818 Sayılı Borçlar Ka-

nunu 22 Nisan 1926 yılında kabul edilmiĢtir. Bu sürenin üzerinden yaklaĢık 85 

yıl geçmiĢ durumda. Özel hukuka iliĢkin neredeyse tüm hukuki iliĢkilere uy-

gulanmıĢ olan 818 Sayılı Borçlar Kanunu çok önemli değiĢikliklerle 6098 Sa-

yılı Türk Borçlar Kanunu yeni bir yasa olarak kabul edildi yasama organında. 

Burada Yeni Türk Borçlar Kanunu‘nun herhalde gelecek yüzyıla hükmedebile-

ceğini söylemiĢ olursak hatalı bir öngörüde bulunmuĢ olmayız. Bu kadar 

önemli bir temel yasanın yasama organında kabul edilip yakında yürürlüğe gi-

receğini dikkate aldığımızda, VakıfBank olarak Marmara Üniversitesi‘nden 

gelen teklifi ciddiyetle ve heyecanla kabul ettik. Böylece VakıfBank, baĢta 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz ve Prof. Dr. Gökhan Antalya olmak üzere Marmara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensuplarıyla Ģimdi baĢlayacak olan Sempozyu-

mun ortağı olmuĢtur. VakıfBank olarak Marmara Üniversitesiyle yaptığımız bu 

birlikteliğin baĢka yeniliklere de vesile olmasını temenni ediyorum. Türk 

Borçlar Kanunu‘nun evde, sokakta, çarĢıda, iĢyerinde, havada, karada, denizde 

her yerde yaĢadığımız her yerde kısaca hayatımızın her alanında 

bulunduğumuz hukuki iliĢkilerde bizi etkileyebilecek nitelikte ve finans 

sektörünün temsilcisi olarak bizleri de etkileyebilecek olması bakımından, 

burada yapılacak olan değerlendirmeleri merakla bekliyoruz. Yasanın gerekçe 

kısmında belirtildiği gibi Türk Borçlar Kanunu‘nun büyük bir kısmı uzun bir 

süreden beri uygulanan ve tezlere, monografilere, makalelere hasılı kelam 

eserlere konu olmuĢ olan 818 Sayılı Borçlar Kanunu‘nun maddelerinden 

oluĢtuğundan yasanın her maddesinde uzun gerekçeler yazılmamıĢtır. Ancak 

818 Sayılı Yasada yer verilmeyen yeni hükümler için ayrıntılı gerekçeler 

yazılmıĢtır. Böylece Yasa hükümlerinin uygulanma biçiminin nasıl olması 

gerektiği öğreti ve uygulamaya bırakılmıĢtır. ĠĢte tam bu nedenle bu 

Sempozyum ayrı bir önem arz etmektedir. Türk Borçlar Kanunu‘nun yasalaĢma 

sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Alt Komisyonu‘nda yapılan 
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çalıĢmalara Türkiye Bankalar Birliği temsilcisi olarak katılıp görüĢleri ifade 

etmiĢ biri olmam bakımından, burada özellikle genel iĢlem Ģartları, kefalet, 

adam çalıĢtırmanın sorumluluğu, faiz gibi konuların Sempozyum sırasında de-

rinlemesine konuĢulacağını ümit ediyorum. Bu Sempozyumun her bir tebliği-

nin kendi alanında kıymetli çalıĢmalar olduğunu bilerek tüm oturumlara katılı-

mınızı talep ediyor ve baĢarılı bir çalıĢma diliyorum. TeĢekkür ederim. 

 

Sunucu: AçılıĢ konuĢmasını yapmak üzere Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Emin ARTUK‘u kürsüye davet ediyorum, 

buyurun sayın dekanım... 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emin 

ARTUK‟un AçılıĢ KonuĢması 

Sayın Rektör Yardımcısı, Hocalarım ve Değerli Katılımcılar,  

Ülkemizde Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun 1926 tarihinde iktibasından 

önce, borç münasebetleri ―Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye‖ denen bir kanunla dü-

zenlenmiĢti. Bizde Borçlar Kanunu‘nun, medeni kanun içinde değil, ayrı bir 

kanun içinde tanzimi, Mehaz Ġsviçre‘deki tarihi geliĢime bağlıdır. Nitekim Ġs-

viçre‘de Borçlar Kanunu (Eski Borçlar Kanunu), Medeni Kanun‘dan önce 1881 

yılında yürürlüğe girmiĢtir. Medeni Kanun‘un kanunlaĢma tarihi 1907 dir. Ġs-

viçre Borçlar Kanunu çeĢitli eserlerden faydalanılarak meydana getirilmiĢtir. 

Bu eserlerin baĢlıcaları, Fransız Medeni Kanunu, Zürich Kantonu için hazırla-

nan Medeni Kanun, Prof. Munsinger‘in 1864 de yayınlanan Ġsviçre Ticaret Ka-

nunu Projesi, Almanya için hazırlanan 1866 tarihli Dresden Projesi‘dir. 

Ġsviçre Medeni Kanunu‘nun 1912 yılının ilk günü meriyete girmesi ka-

rarlaĢtırıldığında Borçlar Kanunu da gözden geçirildi. Böylece eski Ġsviçre 

Borçlar Kanunu Medeni Kanunla birlikte yürürlüğe girdi. 

Biz 1926 da Ġsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu‘nu değiĢiklik-

lerle bir kül halinde iktibas ettik. Böylece 818 sayılı Borçlar Kanunu Ġsviçre 

Borçlar Kanunu‘nun birinci tadil Ģeklinden iktibas edilmiĢtir. 

Özel hukukun dalı olan Borçlar hukuku, en geniĢ tanımıyla taraflar ara-

sındaki borç iliĢkilerini ve borcun konusunu oluĢturan edimleri inceleyen ve 

düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar hukuku, borç iliĢkilerinin düzenlenmesi se-

bebiyle ticari, sosyal ve ekonomik hayatın en önemli parçasını oluĢturmaktadır. 

Temel kanunların, günün Ģartlarına ve ihtiyaçlarına uygun hale getiril-

meleri zorunludur. Nitekim uzun süren yasa çalıĢmalarının ardından, 11 Ocak 

2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde kabul edilen ve 1 Temmuz 

2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 1926 

yılından bu güne kadar yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu‘nu ilga 

etmiĢtir. 
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Türk Borçlar Kanunu‘nun yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2012 olarak be-

lirlenmesi, temel kanun niteliğinde olan bu Kanunun, borç iliĢkilerinin tarafları, 

akademisyenler ve özellikle uygulamacılar tarafından tüm yönleriyle anlaĢıl-

ması ve derdest olan davalar bakımından yerinde olmuĢtur. 

Yeni Borçlar Kanunu‘nda, 818 Sayılı Kanunda düzenlenmiĢ olan bazı 

kurumlardan önemli sayılabilecek değiĢiklikler yapıldığı, mer‘i Kanunda olma-

yan bazı konularda yeni kurum ve hükümlere yer verildiği, bu değiĢikliklerin 

günümüzde ortaya çıkan bir takım yeni ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla ya-

pıldığı, yeniliklerin yabancı hukuk sistemlerinde, özellikle Ġsviçre ve Almanya 

Hukuklarında son zamanlarda gerçekleĢmiĢ olan değiĢiklik ve geliĢmelerden 

esinlenmek suretiyle Kanuna yansıtıldığı, Kanunun genel gerekçesinde ayrıntılı 

olarak açıklanmıĢtır. 

Bunun dıĢında Kanunda kullanılan dil oldukça sadeleĢtirilmiĢ, yürürlük-

teki Kanunda yer alan ve günümüzde anlaĢılmasında zorluklar yaĢanan ifadeler 

daha kolay anlaĢılabilir hale getirilmiĢ, genellikle Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

sası‘nda kullanılan dil esas alınmıĢtır. Örneğin akit yerine sözleĢme; tahriri 

Ģekil yerine yazılı Ģekil; rükunlar yerine unsurlar; salahiyeti nakıt vesika yerine 

yetki belgesi terimleri kullanılmıĢtır. 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Borçlar Kanununda ile 

ilgili olarak yapılacak bu tarz toplantıların, özellikle Kanunun anlaĢılması, Ka-

nunun artıları ve eksilerinin ortaya konulması ile uygulamada ortaya çıkacak 

sorunların en aza indireceği hususunda kuĢku bulunmamaktadır. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına ―6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu hükümlerinin değerlendirilmesi‖ sempozyumunu düzenleyen Türk 

Borçlar Kanunu bilim komisyonu üyesi, Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana-

bilim Dalı BaĢkanı, değerli meslektaĢım Prof. Dr. Gökhan Antalya‘ya ve ona 

yardımcı olan kürsünün öğretim üye ve yardımcılarına en içten teĢekkürlerimi 

sunuyorum. 

6098 sayılı Borçlar Kanununun hazırlanmasında görev alan bilim komis-

yonu üyeleri ile alanında uzman olan değerli öğretim üyelerinin konuĢmacı 

olarak katıldıkları sempozyumun, tüm katılımcılara faydalı olmasını diliyorum. 

Diğer bir dileğim de, değerli katılımcıların tebliğlerinin bir kitap halinde 

basılmasıdır. Saygılarımla. 
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Sunucu: AçılıĢ konuĢmasını yapmak üzere Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı BaĢkanı ve Türk Borçlar Kanunu Bi-

lim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sayın Gökhan ANTALYA‘yı kürsüye davet 

ediyorum, buyurun hocam... 

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA‟nın AçılıĢ KonuĢması 

Sayın Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, sayın Marmara Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Sayın Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı ve 

yöneticileri, değerli öğretim üyesi ve elemanları, saygıdeğer yargı mensubu 

hakimler, savcılar ve avukatlar, sevgili öğrenciler; öncelikle Fakültemiz Me-

deni Hukuk Anabilim Dalı BaĢkanlığının düzenlediği Vakıfbank‘la iĢbirliği 

içinde gerçekleĢtirdiğimiz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin De-

ğerlendirilmesi Sempozyumuna hoĢ geldiniz. 

Sempozyumun Türk Hukuk dünyasına katkıda bulunmasını, Türk Me-

deni Kanunu‘nun 1. maddesinin son fıkrası hükümleri kapsamında yerleĢmiĢ 

hukuk doktrini olarak Türk Hukuk yaĢamına katkıda bulunmasını ve ona ilk 

bilimsel baĢlangıç teĢkil etmesini öncelikle dilerim. Sözlerime devam ederken 

öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu hukuk devrimlerini gerçekleĢtiren Ulu 

Önder Mustafa Kemal Atatürk‘e ve onun dava arkadaĢlarına sevgi ve Ģükranla-

rımı sunarım. Bu kapsamda onun Adalet Bakanı olan Prof. Dr. Mahmut Esat 

Bozkurt‘a bize Türk Borçlar Kanunu‘nun kaynağını teĢkil eden 818 sayılı 

Borçlar Kanunu‘nu da hazırlattığı ve uygulama koyması sebebiyle saygı ve 

hürmetlerimi sunar, minnetlerimi ifade ederim. 

Sözlerime Prof. Dr. Mahmut Esat Bozkurt‘un 818 sayılı Borçlar Ka-

nunu‘nun Esbabı Mucibe Lâyihasında yer alan bir temennisiyle devam etmek 

istiyorum ve bu temenniyi aynı Ģekilde paylaĢıyorum. Bu temenniyi Kanunun 

Esbabı Mucibe‘den aynen alıyorum; Prof. Dr. Mahmut Esat Bozkurt ―memle-

ketimizin iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarının inkılap ve onun en yüksek eseri olan 

Cumhuriyet mefhum ile mutabık bir surette uygulanmasını‖ dilemektedir Ben 

de Türk Borçlar Kanunu hazırlayan bir bilim komisyonu üyesi ve bir öğretim 

üyesi olarak aynı dilekleri paylaĢmaktayım. 

Sempozyumu bu güne getiren ve sona ana kadar hizmet verecek olan bir 

sempozyum düzenleme komitemiz bulunmaktadır. Düzenleme komitesinin 

baĢkanlığını ben yapmaktaysam da komite üyelerini burada sizlere arz edip 

onlara da hizmetleri sebebiyle teĢekkürlerimi sunarım. Komite üyeleri Prof. Dr. 

Serap Helvacı, Prof. Dr. Tufan Öğüz, Genel Müdür Yardımcısı Ömer Elmas, 

Yrd. Doç. Dr. Hakan AlbaĢ, Yrd. Doç. Dr. Fulya Erlüle, Yrd. Doç. Dr. Ġpek  

Sağlam, Vakıfbank Hukuk ĠĢleri Daire BaĢkanı ġeref Yaroğlu, Dr. Murat 

Topuz, Ar. Gör. Zeynep Altıner, Ar. Gör. BaĢak Görgeç ve bize gönüllü olarak 

katkıda bulunan sevgili Fakültemiz ikinci sınıf öğrencileri sempozyum düzen-

leme komitesinde görev almıĢlardır. 
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Söz konusu sempozyum metinleri aynı zamanda Fakültemiz tarafından 

hakemli dergisi olan Hukuk AraĢtırmaları Dergisi‘nde Sempozyum Özel Hu-

kuk Serisi No:3 olarak yayımlanacaktır. Bu kapsamda bir hakem heyeti de 

oluĢturulmuĢ bulunmaktadır. Bu Sempozyumumuzun basımını üstlenen ve ger-

çekleĢtirecek Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına teĢekkürle-

rimizi sunarız. Sempozyumunda sunulan tebliğleri makale olarak değerlendire-

cek olan sempozyumumuzun hakem heyetini oluĢturan sayın Prof. Dr. Serap 

Helvacı‘ya, sayın Prof. Dr. Tufan Öğüz‘e, sayın Prof. Dr. AyĢe Havutçu‘ya, 

sayın Prof. Dr. Veysel BaĢpınar‘a, sayın Prof. Dr. Ġhsan Erdoğan‘a, sayın Prof. 

Dr. Mehmet Ayan‘a, sayın Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı‘ya, sayın Prof. Dr. 

Osman Berat Gürzumar‘a, sayın Prof. Dr. Turgut Öz‘e, sayın Prof. Dr. Atilla 

Altop‘a teĢekkürlerimizi sunarız. 

Aynı zamanda Medeni Hukuk Anabilim Dalı BaĢkanlığı ile iĢbirliği 

içinde Sempozyumumuzun gerçekleĢmesini sağlayan, onun finansmanı sağla-

yan sayın Vakıfbank Genel Müdürüne ve Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı 

sevgili hukuk kökenli meslektaĢımız Ömer Elmas‘a ve Bankanın Hukuk ĠĢleri 

Daire BaĢkanı ġeref Eroğlu‘na ve ayrıca Sempozyuma katkı veren Banka Per-

soneline de teĢekkür ederiz. 

Sempozyuma anlam katan diğer bir nokta da Ģudur: bu sempozyum aynı 

zamanda Fakültemiz Anabilim Dalında görev yapmaktayken emekli olan, fakat 

halen Fakültemizde görev yapan Prof. Dr. Cevdet Yavuz‘a Armağan olarak 

adanmıĢtır. Sempozyum basıldığında da ona Armağan olarak çıkarılacaktır. 

Bu kapsamda Prof. Dr. Cevdet Yavuz‘un kısa bir özgeçmiĢini sizlerle 

paylaĢmak istiyorum. Prof. Dr. Cevdet Yavuz, 1955 doğumludur. Ġstanbul Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi‘ni 1976 yılında bitirmiĢtir. 1982 yılında Ġstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde Özel Hukuk alanında doktora tezini vermiĢ 

bulunmaktadır. Doktora tezi; ―Türk, Ġsviçre, Fransız Medeni Hukuklarında 

Dolaylı Temsil‖dir. Ġstanbul‘da 1983 tarihinde basılmıĢtır. 

Sayın Prof. Dr. Cevdet Yavuz, yardımcı doçent olarak Marmara Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesi‘ne 1984‘te iĢtirak etmiĢtir. Aynı tarihte Prof. Dr. Serap 

Helvacı ve ben de kendisiyle birlikte çalıĢmaya baĢladık. Bu tarihlerde biz 

araĢtırma görevlisiydik. Prof. Dr. Cevdet Yavuz‘a birlikte görev yaptığımız her 

dönemde sevgi, saygımız ve hürmetimiz her zaman söz konusu olmuĢtur. 1987 

yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doçent ünvanını aldı. Do-

çentlik tezi de ―Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu‖dur. 

Ġstanbul‘da 1989 tarihinde basılmıĢtır. Sayın Yavuz 1993 yılında Marmara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Kürsüsünde profesör olarak 

atanmıĢ bulunmaktadır. Profesörlük temel eseri, ―Türk Borçlar Hukuku Özel 

Hükümler‖ isimli kitabıdır. Bugüne kadar değiĢik bası ve sayılarla günümüze 

kadar gelmiĢ bulunmaktadır. 
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Pof. Dr. Cevdet Yavuz‘la birlikte Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. 

Dr. Osman Berat Gürzumar ve benimde katıldığım bir bilim komisyonu ―Gö-

nüllü KuruluĢlar Yasa Taslağı‖ hazırladık. Gönüllü KuruluĢlar Yasa Taslağını 

1996 yılında TÜSEV‘e sunduk. Bu yasa taslağının daha sonra 1421 sayılı Türk 

Medeni Kanunu‘nun tüzel kiĢiler bölümüne gönüllü kuruluĢlar bölümü hariç 

aynen Kanuna uyarlanarak alınmıĢtır. 

Sayın Yavuz 1984 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesinde dekan yardımcılığı ve müdür yardımcılığı yapmıĢtır. Akademik yö-

neticilik olarak da Özel Hukuk Bölüm BaĢkanlığı ile Medeni Hukuk Anabilim 

Dalı BaĢkanlığı yapmıĢ bulunmaktadır. Kendisi bir dönemde Ġnsan Hakları 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‘nin müdürlüğünü üstlenmiĢ idi. 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafın-

dan hazırlanan ve Bakanlık tarafından oluĢturulan 4721 sayılı kanun olarak 

kanunlaĢan Türk Medeni Kanunu‘nu hazırlayan bilim komisyonuna birlikte 

üye idik. 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz‘la birlikte Adalet Bakanlığı‘nın hazırlattığı 6098 

sayılı kanun olarak kanunlaĢan ve bugün hükümlerini değerlendireceğimiz 

Türk Borçlar Kanunu‘nu hazırlayan bilim komisyonunun da ve bu kanun alt 

bilim komisyonunda çalıĢtık. 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz‘a bir teĢekkür hediyemiz var lütfen kendisini bu-

raya arz ediyoruz. Kendisine küçük de olsa onun baĢkanlığını yaptığı son ana-

bilim dalı toplantısı sonrası veda yemeğinde kürsü çalıĢları adına bir hediye 

vermiĢtik ama onun selefi olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Me-

deni Hukuk Anabilim Dalı BaĢkanlığı adına küçük bir hediye sunmaktan Ģeref 

duyarım. 

Hepinize teĢekkür ve saygılarımı sunar, hürmetlerimi iletirim. 
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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 Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Sayın Ümit GEZDER‘i, 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Sayın Mus-

tafa 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 Ka-

nunu hükümlerinin değerlendirilmesi sempozyumunun düzenlenmesini ve ger-

çekleĢmesini 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 Ka-

nunu Komisyonu üyesi arkadaĢlarım adına teĢekkürlerimi sunarım. Bugün ve 

yarın yapılacak olan sekiz oturumda, akademisyenlerden oluĢan, oturum baĢ-

kanları 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 de-

ğerlendirecek 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 Komis-

yon BaĢkanı olarak görev yapmaktan onur duyduğum Borçlar Kanunu Komis-

yonu 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, ko-

nuĢmacıların konuĢma sürelerinden almıĢ olacağım; o nedenle söylemem gere-

ken birçok hususa değinmeden konuĢmak zorundayım.. Ama, Komisyon BaĢ-

kanı 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 göre-

vini 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, yü-

rürlükteki Kanuna göre, 105 madde fazlalığı vardır. Yürürlükteki Kanun 544 

maddedir; yeni Kanun ise, 649 maddeden oluĢmaktadır. Birinci Kısımdaki ge-

nel 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 ye-

niden gerekçe yazılarak, ortaya yeni tartıĢmalar çıkarılmasından kaçınılmıĢtır. 

Onun için, gerekçelerin yetersiz olduğuna dair bazı eleĢtiriler yapılmaktadır. 

Ancak, bu açıklamamızdan hareketle, meseleye bakıldığı zaman, herhâlde izle-

nen 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, çalıĢ-

malar 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, müte-

selsil, halefiyet, rücu, mahsup gibi. Buna karĢılık, yeni kanunda ilk kez kulla-

nılan 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 ye-

rine, 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-



Prof. Dr. Nevzat KOÇ‟un Oturum AçılıĢ KonuĢması 19 

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 bıra-

kılmasının 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 ata-

sözü vardır. Bu atasözünün doğruluğunu teyit ederek, bu güne kadar ileri sü-

rülmüĢ, 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 geti-

rilmesi için ihtiyaç varsa, elbette gerekli değiĢikliklerin yapılması yoluna gidi-

lebilir. 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 hükümle-

rinde 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 bulma-

makla birlikte, parlâmentonun iĢleyiĢi ile ilgili kaçınılmaz bir olgu olarak de-

ğerlendiriyoruz. 

Değerli katılımcılar, oturum süresini göz önünde tutarak, bu kadarlık gi-

riĢi, 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. Bu-

yurun Sayın BaĢpınar. 
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I. TARĠHÇE 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu‘nun TBMM tarafından kabul edilerek, 

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, onun ayrılmaz bir kısmını 

teĢkil eden 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun da değiĢtirilmesi gündeme gelmiĢtir. 

Aslında, Adalet Bakanlığı yeni bir Borçlar Kanunu Tasarısı hazırlamak üzere 

1998 yılında harekete geçmiĢtir. Bu amaçla üniversitelerden öğretim üyeleri, 

Bakanlık personeli ve toplumun değiĢik kesimlerinden belirlenen üyeler bir 

araya gelerek, 2002 yılında tamamlanan bir Tasarı (Taslak)
1
 hazırlamıĢlardır. 

Tasarı, Adalet Bakanlığı tarafından kanunlaĢtırılması amacıyla, ilk 

olarak 23.09.2005 tarihli ve 2565 sayılı yazı ile BaĢbakanlığa gönderilmiĢtir. 

Hazırlanan metne yöneltilen eleĢtiriler üzerine BaĢbakanlık, eleĢtiri metinleri 

ile birlikte Tasarıyı 11.7.2006 tarihli ve 3575 sayılı bir yazı ile Adalet 

Bakanlığı‘na iade etmiĢtir. Tasarı, Adalet Bakanlığı tarafından, görüĢ ve 

eleĢtirileri değerlendirilerek son Ģeklinin verildiği belirtilmek suretiyle, 

02.10.2006 tarihli ve 3004 sayılı yazı ile yeniden BaĢbakanlığa gönderilmiĢtir. 

Adalet Bakanlığı tarafından son Ģekli verilerek BaĢbakanlığa gönderilen 

Taslak, bu Bakanlar Kurulu‘nda görüĢülüp kabul edilerek, 22.1.2008 tarihinde 

TBMM BaĢkanlığı‘na gönderilmiĢtir. TBMM BaĢkanlığı 25.01.2008 tarihinde, 

Tasarı hakkında görüĢlerini almak amacıyla çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢları 

ile sivil toplum örgütlerine son metni göndermiĢtir. Bu arada Tasarı Adalet 

Komisyonu tarafından, 20.02.2008 tarihinde Adalet Alt Komisyonu‘na havale 

edilmiĢtir. 

Alt Komisyon değiĢik tarihlerde yaptığı toplantılarla Tasarıyı görüĢmüĢ 

ve esasa iliĢkin pek değiĢiklik yapmadan kabul etmiĢtir. Alt Komisyon Tasarı 

hakkında hazırladığı Raporu 4.6.2008 tarihinde Adalet Komisyonuna sunmuĢ-

tur. Adalet Komisyonu değiĢik tarihlerde yaptığı toplantılarla Alt Komisyon 

                                                 
*
 Bu makale, Türk Borçlar Kanunu Tasarı halinde iken, hakkında daha önce 

yayınladığımız iki çalıĢmadan sonra, meydana gelen değiĢikliklerin 
değerlendirilmesini ihtiva etmektedir. 


  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

1
 Komisyon tarafından hazırlanan metin bu aĢamada, teknik anlamda tasarı değil, 

taslaktır. Fakat doktrindeki geleneğe uyarak bu çalıĢmada da tasarı kavramı 
kullanılmıĢtır.  
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Raporunu değerlendirmiĢ ve çalıĢmalarını 25.12.2008 tarihinde tamamlayarak 

Tasarıyı 12.1.2009 tarihinde TBMM BaĢkanlığı‘na takdim etmiĢtir. 

TBMM Genel Kurulu, Tasarıyı 321 sıra sayısı ile görüĢmeye baĢlamıĢ ve 

değiĢik tarihlerdeki görüĢmelerde ilk 60 maddesini kabul etmiĢtir. Bununla 

birlikte, Genel Kurul görüĢmeleri sırasında verilen değiĢiklik tekliflerinden 6 

adedi kabul edilmiĢtir
2
. 

Tasarı uzun süre TBMM Genel Kurul gündeminde, 321 sıra sayısı ile ikinci 

sırada, görüĢülmesi yarım kalmıĢ tasarı olarak yer almıĢtır
3
. Daha sonra TBMM 

BaĢkanı‘nın baĢkanlığında toplanan siyasî parti grup baĢkanları, Türk Ticaret 

Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun genel kurulda 

temel kanun olarak görüĢülmesi konusunda anlaĢmaya varmıĢlardır. Bu 

anlaĢmanın bir gereği olarak Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 tarihinde 6098 

sayılı Kanun olarak kabul edilmiĢ, Resmî Gazete‘de yayınlanmıĢtır
4
. 

6098 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden değiĢikliğe uğramıĢtır. Gerçekten 

de, TBK. m. 15/III‘te yer alan „„Usulüne göre onaylanmadıkça veya imza et-

tikleri sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edilmedikçe, görme engellilerin 

imzaları onları bağlamaz” hükmü, 6111 sayılı Kanun m. 213 ile „„Görme en-

gellilerin talepleri halinde imzalarında Ģahit aranır. Aksi takdirde görme en-

gellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir‟‟ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

Aynı Ģekilde 6217 sayılı Kanunla
5
, kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir ola-

rak sayılan kiĢiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kiĢileri olduğu iĢyeri 

kiralarında, 6098 sayılı Kanun‘un 322, 324, 330, 339, 341, 342, 343, 345, 346 

ve 353 üncü maddelerinin, Kanun‘un yürürlük tarihi olan 1/7/2012 tarihinden 

itibaren 5 yıl süreyle uygulanmayacağı kabul edilmiĢtir. Sözkonusu düzenle-

mede ayarıca, bu halde, kira sözleĢmelerinde bu maddelerde belirtilmiĢ olan 

konulara iliĢkin olarak sözleĢme serbestisi gereği kira sözleĢmesi hükümleri 

tatbik olunacağı hükme bağlanmıĢtır (Geçici Madde 2). Görüldüğü gibi, Ka-

nun, daha yürürlüğe girmeden değiĢikliklere uğramaya baĢlamıĢtır. 

Yürürlükteki Borçlar Kanunu 544 maddeden ibaret iken, 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu‘nda 649
6
 madde yer almaktadır. 

II. KANUNUN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERĠ 

Kanunu‘un son derece yerinde hükümleri mevcuttur. Bunlar arasında 

özellikle genel iĢlem Ģartları, satım (satıĢ) akdinde hasarın intikali, kural olarak 

                                                 
2
 DeğiĢiklik teklifleri kabul edilen maddeler; 7, 15, 24, 29, 32, 41‘dir. 

3
 www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm, 21.03.2010.  

4
 Bkz. RG. T. 04.02.2011, S. 27836. 

5
 Bkz. RG. T. 14.04.2011, S. 27905.  

6
 Buna karĢılık, , 2005 yılında yayınlanan ilk Tasarıda madde sayısı 650; 2007 ve 2008 

Tasarılarında da 649 madde mevcuttur. 

http://www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm
http://www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm
http://www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm
http://www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm
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http://www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm
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kira ve kefalet hukukunda yapılan değiĢiklikler ve gibi müesseseler ilk sırada 

gelmektedir. 

Her Ģeyden önce belirtmek gerekir ki, Tasarının hazırlık komisyonundaki 

oylama Ģekli doğru olmamıĢtır. Çünkü, Tasarı hazırlanırken, bir maddenin 

metni sadece parmak çoğunluğuna dayanılarak kabul edilmiĢtir. Böylece yarı-

dan bir fazla oy sağlandığı takdirde madde kabul edilmiĢtir. Hâlbuki, hazırla-

nan metin üzerinde uzun süre çalıĢılıp hazırlanmıĢ ise bunun, hiçbir gerekçeye 

dayanılmadan, sırf parmak sayısı fazla olmasına kurban edilmemesi gerekirdi. 

Kanunda gerek Ģekil ve gerekse muhteva açısından yanlıĢ maddelerin 

bulunduğu doktrinde ileri sürülmüĢtür. Gerçekten de, doktrinde, eksiklik ve 

hataların sadece Ģekil konusunda olmadığı, esasa iliĢkin hataların da bulunduğu 

kabul edilmektedir. Tasarıya yönelik eleĢtirilerin pek çoğu ilmî çalıĢma olarak 

çeĢitli tarihlerde birden çok eserde ve yerde yayınlanmıĢ bulunmaktadır
7
. 

III. KANUNDA TERĠMLERĠN ANLAMI DEĞĠġTĠRĠLMĠġ, 

DÜPLĠKASYONA YOL AÇILMIġTIR 

Kanun‘da yerleĢik kavramların anlamları değiĢtirilmiĢtir. Bunun en güzel 

misali, hükümsüzlüktür. Kanunda butlan yerine kesin hükümsüzlük kavramı 

kullanılmıĢtır (TBK. m. 27/I). Hâlbuki, doktrinde hükümsüzlük bir üst kavram 

olarak kabul edilmekte ve bunun alt türleri butlan (Nichtigkeit), iptal (kabili-

                                                 
7
 Bu konuda geniĢ bilgi için bkz. Adalet Bakanlığı; Türk Borçlar Kanunu Tasarısı 

Hakkında Gelen GörüĢler (15 ġubat–10 Haziran 2005), Ankara 2005; Türk Sanayi ve 
ĠĢadamları Derneği‘nin, 01.06.2006 tarihli ve ġĠB/bs/ġP/06–1054 sayılı yazısı ekinde 
bulunan ―Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‖ Hakkında TÜSĠAD GörüĢü; Türkiye 
ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu; ―Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 
Tasarılarına ĠliĢkin TĠSK GörüĢ ve Önerileri, ĠĢveren Dergisi Özel Eki/Ağustos 2005; 
Türkiye Bankalar Birliği; Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Türkiye 
Bankalar Birliği‘nin Değerlendirme GörüĢ ve Önerileri (25 Mayıs 2005); Kurdoğlu, 
Nuri; Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Ġncelenmesi, ABD. 2005, S. 3, sh. 53–84; 
Türkiye Barolar Birliği, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‘na EleĢtiriler, Raporu 
Hazırlayan Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu, Ankara 2008; Hotoğlu, Cengiz; Yeni 
Borçlar Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor?, www.aksam.com.tr, 06.08.2005.; Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği‘nin 16.05.2006 tarihli ve 19113 sayılı yazısı ekinde yer 
alan ―Türk Borçlar Kanunu Hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
GörüĢleri‖; Serozan, Rona; BK Tasarısı‘nın Eksiklik ve Aksaklıklarının Ġfa ve Ġfa 
Engelleri Hukuku Alanından Örneklerle Sergilenmesi, HPD. 2006, S. 6, sh. 38 vd. 
Atamer, YeĢim; Revize EdilmiĢ Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‘na ĠliĢkin 
Değerlendirme ve Teklifler, HPD. 2006, S. 6, sh. 9 vd. BaĢpınar, Veysel; “Hukuk 
Tekniği Açısından Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi” Prof. Dr. 
Ali Naim ĠNAN‘a Armağan, Ankara 2008, sh. 215-237; Aynı yazar; “Türk Borçlar 
Kanunu Tasarısının ġeklî Açıdan Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Rona Serozan‘a 
Armağan, Ġstanbul 2010, sh. 473-491.  

http://www.aksam.com.tr/
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yeti=Anfechtung, Anfechbarkeit) ve eksiklik (Unvollkommenheit) olarak sıra-

lanmaktadır (BK. m. 20, 31)
8
. 

Kanunda terim birliği de bulunmamaktadır. Gerçekten de, aynı müesse-

seler için Kanunda kullanılan terimler birbirinden farklıdır. Meselâ, tazminat 

müessesesi için bazı maddelerde giderim
9
 kavramı kullanılmıĢtır. Buna karĢılık 

bazı yerlerde ise, aynı müessese için tazminat
10

 terimi tercih edilmiĢtir. 

Kanunda düplikasyona da sebebiyet verilmiĢtir. Meselâ, yasal önalım 

(kanunî Ģuf‘a) hakkı Türk Medenî Kanunu‘nda ( m. 732-735) düzenlenmiĢ 

iken, Kanunda bir kere daha kabul edilmiĢtir (m. 237-241). Aynı Ģekilde, aile 

konutu TMK. m. 194‘de hükme bağlanmıĢ iken, aynı Ģey Kanunda yeniden 

düzenlenmiĢtir (m. 349). Yine taĢınmaz satımı TMK. m. 706‘da yer alırken, 

TBK. m. 237-246‘da yeniden kabul edilmiĢtir. 

Kanunda aynı zaman dilimleri farklı kavramlarla ifade edilmiĢtir. Bu 

anlamda olmak üzere Kanunda, “iĢ saatleri” (m. 94), “iĢ zamanları‖ (m. 

572/II); ―gecikmeksizin ‖ (m. 226)-“imkân bulur bulmaz‖ (m. 223) “hemen”
11

 

kavramlarını ifade etmek mümkündür. Aynı Ģey ―bir hafta-yedi (sekiz) gün‖
12

, 

―iki hafta‖ m. 418, ―bir ay‖
13

 ―otuz gün‖
14

, ―iki ay –altmıĢ gün”
15

, “altmıĢ 

gün”
16

 kavramları bakımından da geçerlidir. Görüldüğü gibi, Kanunda, aynı 

süreleri düzenlemek amacıyla hareket edilirken, bundan uzaklaĢılarak, süreler 

arasındaki ahengin bozulmasına yol açılmıĢtır. 

IV. YERLEġMĠġ KAVRAMLAR YA TEMELĠNDEN OYNATILMIġ 

VEYA ATILMIġTIR 

Kanun‘da, ―icap‖ yerine ―öneri‖ kabul edilmiĢtir (m. 3). Hâlbuki, edebi-

yatta Leyla ile Mecnun ne ise, Borçlar Hukukunda da icap ve kabul odur. Bun-

ların Leyla ile Mecnun‘da olduğu gibi biribirinden ayrılması asla mümkün de-

                                                 
8
 Bkz. Huguenin Claire; Nichtigkeit und Unverbindlichkeit als Folgen anfänglicher 

Vertragsmängel, Bern 1984, Kramer, Ernst A.; Berner Kommentar, Bd. VI, I, 2, 1 
Kommentar zu Art. 19-20 OR., Bern 1990, 144 vd; Eren, Fikret; Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 12. Bası, Ġstanbul 2010, sh. 299 vd.; BaĢpınar, Veysel; Borç 
SözleĢmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998, sh. 21 vd.  

9
 Bkz. m. m. 58, 60, 67, 69, 112, 113, 213, 236, 308. 

10
 Bkz. m. 35, 37, 39, 51, 52, 55, 66, 72, 73, 75, 76, 118, 125, 126, 130, 227, 244, 260, 
334, 355, 372, 373, 374, 375, 377, 415, 417, 420, 433, 434, 438, 439, 441, 453, 456, 
475, 484, 485, 617. 

11
 Bkz. m. 212, 252. 

12
 Bkz. m. 92, 253/I, b. 8, 255, 264, 465. 

13
 Bkz. m. 91, 271, 330, 350/I, b. 3, 351, 352, 355/II, 420/II, 601/I. 

14
 Bkz. m. 315, 316, 345, 439. 

15
 Bkz. m. 433, 440, 454. 

16
 Bkz. m. 158, 362/II. 
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ğildir. Nitekim bu durum Adalet Komisyonunda, icap ve kabulün biribirinden 

ayrılmayan iki, öz, özgün kavram olduğu açıkça dile getirilmiĢtir
17

. Fakat 

Komisyon Tasarı metnindeki kavramın aynen kalmasını benimsemiĢtir. Böy-

lece kabul icapsız, Mecnun Leylâ‘sız kalmıĢtır. Acaba bu hikâyenin mevcut 

olduğu ülkelerin edebiyatlarında, Leylâ‘nın olmadığı bir hikâye, Leylâ ile 

Mecnun hikayesi olur mu? 

V. HAZIRLIK ÇALIġMALARINDA MĠLLETLERARASI 

DÜZENLEMELERDEN YARARLANILMAMIġTIR 

Kanun‘un hazırlanması sırasında, milletlerarası sözleĢmelerden yeterince 

faydalanılmamıĢtır. Bunlar arasında ilk sıralarda UNIDROĠT, UNCITRAL, 

―Milletlerarası Ticarî SözleĢmelere ĠliĢkin Ġlkeler‖, 11 Nisan 1980 tarihli 

―Milletlerarası Mal Satımına ĠliĢkin SözleĢmeler Hakkında BirleĢmiĢ Milletler 

AntlaĢması
18

 (Emtia Satımı SözleĢmelerine ĠliĢkin BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢ-

ması, CISG), ―Avrupa SözleĢme Hukukunun Temel Ġlkeleri‖ ve ―Avrupa Hak-

sız Fiil Hukukunun Temel Ġlkeleri‖ gelmektedir. Aynı Ģeyi, tümüyle değiĢtirilen 

Hollanda Medenî Kanunu ve Borçlar Hukuku ile ilgili hükümlerini Avrupa 

Birliği Direktifleri doğrultusunda yeniden düzenleyen Almanya açısından söy-

lemek mümkündür. Üstelik 11 Nisan 1980 tarihli ―Emtia Satımı SözleĢmelerine 

ĠliĢkin BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması (CISG)
19

, Türkiye açısından
20

, 

01.08.2011 tarihinde, yani Türk Borçlar Kanunu‘ndan önce yürürlüğe girecek-

tir
21

. ĠĢte bu durumu da dikkate alarak, vakit varken, Türk Borçlar Kanunu hü-

kümleri, CISG hükümleri ile uyumlu hale getirilmelidir. 

                                                 
17

 TBMM Tutanak Müdürlüğü, Komisyon: Adalet, GiriĢ: 1030, Tarih 05.11.2008, 
Grup: Serpil, sh. 1. 

18
 Bkz. RG. T. 07.04.2010, S. 27545. 

19
 CISG hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bucher, Eugen; Überblick über die 
Neuerungen des Wiener Kaufrechts; desen Verhältnis zur Kaufrechtstradition und 
zum nationalen Recht, www.eugenbucher.ch/pdf_files/55.pdf. 07.03.2010; 
Tiryakioğlu, Bilgin; 11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımına ĠliĢkin 
BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi ve SözleĢmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları 
Ġle ĠliĢkisi, AHFD. C. 41, S. 1-4, sh. 191 vd.; Ergin, A. Dicle; Milletlerarası Mal 
satım SözleĢmeleri Hakkında BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi (Viyana SözleĢmesi), 
www.vergidegundem.com/files/Hukuk%20Dünyası .MART 2004.doc., 07.03.2010; 
Atamer, YeĢim (Editör); Milletlerarası Satım Hukuku, Ġstanbul 2008.  

20
 Bkz. 5870 sayılı Kanun, RG. T. 14.04.2009, S. 27200. 

21
 CISG m. 99/1‘e bu AnlaĢma, onu kabul eden devlet bakımından, 92. Madde uyarınca 
yapılmıĢ bir beyanı içeren bir belge dahil olmak üzere, onuncu onay, kabul, uygun 
bulma veya katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren on iki ayın 
tamamlanmasını izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer. Türkiye söz konusu 
SözleĢmeye katılmayı 07.07.2010 bildirmiĢtir. Bu sebeple Türkiye için 01.08.2011 
tarihinde yürürlüğe girecektir. Bkz.  

http://www.eugenbucher.ch/pdf_files/55.pdf.%2007.03.2010
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VI. GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERĠ YETERSĠZDĠR 

Kanunda gerçek anlamda bir gerekçe bulmak mümkün değildir. Her ne 

kadar, Kanunu hazırlayan bilim komisyonu üyeleri tarafından, 818 sayılı 

Borçlar Kanunu‘nun değiĢtirilmeyen maddeleri için gerekçe yazılmadığı deği-

Ģik yerlerde düzenlenen ilmî toplantılarda ifade edilmiĢ ise de, böyle bir görüĢe 

katılmak mümkün değildir. Kanunda gerçek anlamda bir gerekçe olmadığının 

en güzel misali, haksız fiilden doğan taleplerin tabi olduğu zamanaĢımında gö-

rülmektedir. Gerçekten de konuya iliĢkin 2005 (m. 77), 2007 (m. 71) ve 2008 

(m. 71) Tasarılarında tazminat talebinin zarar görenin zararı ve tazminat yü-

kümlüsünü öğrendiği tarihten baĢlayarak iki yılın ve her halde, fiilin iĢlendiği 

tarihten baĢlayarak yirmi yılın geçmesiyle zamanaĢımına uğrayacağı hükmü 

yer almaktadır. Buna karĢılık, Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen 

Tasarı metninde (m. 73) ve nihayet Kanunda (m. 72) bu süre yeniden on yıla 

indirilmiĢtir. Bununla birlikte, maddenin gerekçesinde sürenin neden yirmi 

yıldan on yıla indirildiğinin gerekçesi belli değildir. Diğer taraftan madde 

gerekçesinde hâlâ yirmi yıllık zamanaĢımı süresinden söz edilmektedir. 

Yukarıda ifade edilen sonuçlar, konut ve çatılı iĢyerleri ile ilgili kira 

sözleĢmeleri bakımından da geçerlidir. Gerçekten de, konut ve çatılı iĢyerleri 

ile ilgili kira sözleĢmesinin en fazla 15 yıl için yapılabileceği kabul edilmiĢ 

(2008 Tasarısı m. 346/I), sonradan bu süre TBMM‘nde 10 yıla düĢürülmüĢtür 

(Kanun m. 347/I). Fakat değiĢikliğin gerekçesi mevcut değildir. Üstelik madde 

gerekçesinde onbeĢ yıl ifadesi, düzeltilmeden aynen muhafaza edilmiĢtir. 

Kanunda, çoğu maddenin gerekçesinde, “dil sadeleĢtirilmiĢtir, hüküm 

değiĢikliği yoktur” denilmesine rağmen, çok fazla hüküm değiĢikliği yapılmıĢtır. 

Meselâ, m. 481‘in gerekçesinde hüküm değiĢikliği yoktur, ifadesine rağmen, eski 

metinden (818 m. 366) çok farklı olarak, bedelin yapıldığı yer ve zamana ve 

müteahhidin masraflarına göre belirleneceği hükmü kabul edilmiĢtir. 

VII. ZAMANAġIMI SÜRELERĠ ARASINDAKĠ AHENK ORTADAN 

KALDIRILMIġTIR 

818 Sayılı Borçlar Kanunu‘nda zamanaĢımı süreleri 1 ve 10 yıl (BK. m. 

60, 66, 125) olarak belirlenmiĢtir. Buna karĢılık, 6098 sayılı Kanun‘nda ise bu 

süreler önce akdî iliĢkilerde ve sebepsiz zenginleĢmede 2 ve 10 yıl (TBK. m. 

72, 82) olarak kalırken, yukarıda da ifade edildiği üzere, haksız fiillerde 

zamanaĢımı süresi önce 2 ve 20 yıl olarak kabul edilmiĢ
22

, fakat sonradan 2 ve 

10 yıl olarak değiĢtirilmiĢtir. 

                                                                                                                       
www.uncitral.org./uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html., 
13.06.2011. 

22
 Sürelerin uzatılmasının eleĢtirisi için bkz. TBB. Rapor, sh. 37 vd.  

http://www.uncitral.org./uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
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818 Sayılı Kanunda eser sözleĢmesinde müteahhidin sorumluluğu 818 

sayılı Borçlar Kanunu‘nda 5 ve 10 yıl iken (m. 363, 125), müteahhidin 

kusurunun bulunmaması halinde, taĢınırlarda 2 yıl, taĢınmazlarda 5 yıl olarak 

belirlenmiĢtir. Diğer taraftan, müteahhidin ağır kusuru halinde sorumluluğu 20 

yıla (m. 478, 147) çıkarılmıĢtır. Gerekçede, buradaki amacın haksız fiillerdeki 

zamanaĢımı süresi ile uyum sağlamasının amaçlandığı belirtilmiĢtir. Hâlbuki 

haksız fillerde süre 10 yıla düĢürülmüĢtür. Böylece madde metinleri ile gerek-

çeleri birini tekzip eder hale gelmiĢtir. 

VIII. KANUNDA TARAFLAR ARASINDAKĠ DENGE BOZULMUġTUR 

TBK. m. 76‘ya göre, haksız fiilde davacı aldığı geçici ödemeyi geri ver-

mede yükümlülük altına alınmamıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, davalının ödediği pa-

rayı geri alabilmesi teminat altına alınmıĢ değildir. Böylece davalı, davacı kar-

Ģısında korumasız bırakılmıĢtır. Tehlikeli iĢletmeye izin veren Devlet veya 

kamu tüzel kiĢisi iken, denkleĢtirme yoluyla zarara katlanan bölgede yaĢayan 

fertlerdir. BaĢka bir deyiĢle burada, izin veren baĢka, zarara katlanan baĢkadır 

Bu ise ferdin, sebebiyet vermediği zarara katlanması demek olup, hukuka ve 

adalet idesine aykırıdır. 

IX. KANUNDA, SÖZLEġME HÜRRĠYETĠNE AYKIRILIK SÖZ 

KONUSUDUR 

Kanunda, sözleĢmenin zayıf tarafını koruyan hükümler getirilirken –de-

yim yerinde ise- ölçü kaçırılmıĢtır. Bu sonuç, özellikle kira, hizmet ve kefalet 

ile ilgili hükümlerde
23

 görülmektedir. Bu kabulün altında yatan düĢünce ise 

genel olarak, ―nasıl olsa kiracılar, kefiller ekonomik bakımdan sözleĢmenin 

zayıf tarafını teĢkil eder, o halde sözleĢmenin zayıf tarafı olan kiracıları ve ke-

filleri korumak gerekir” Ģeklinde ifade edilebilir. ,  

818 sayılı Borçlar Kanunu‘nda ―Hilâfına mukavele olmadıkça” vb. ifa-

delerle mümkün olduğu oranda tarafların iradeleri ön plâna alınmıĢtır
24

. Böyle 

bir kabul, Roma hukukundan günümüze kadar varlığını sürdüren “favor 

negotii” ilkesinin bir gereği olduğu kadar, ―ferdin ve iradesinin yeniden ön 

plâna çıktığı 21. yüzyıl anlayıĢına” da uygundur. Hatta, kanunkoyucu taraf 

iradelerine o kadar önem vermiĢtir ki, bu sonuç, sözleĢmenin butlanı hallerinde 

dahi değiĢmemiĢtir (BK. m. 20/II, cümle 1)
25

. 

Türk Borçlar Kanunu‘nda da aynı hükümler kural olarak muhafaza edil-

miĢtir (m. 337 hariç). Ancak 818 sayılı Kanunda yer alan “hilafına mukavele 

                                                 
23

 Bkz. m. 299 vd., 343 vd.; 581 vd. 
24

 Meselâ, BK. m. 77, 144, 156/II, 157, 158, 161/II, 182/II, 185, 186, 208/II, 210, 215, 
227, 247, 262/II, 263, 285, 287, 296, 297, 298, 308/II, 311, 314, 331, 337, 342, 
356/III, 459/III, 507/III, 509, 510, 521, 523, 531‘de durum böyledir. 

25
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. BaĢpınar, Kısmî Butlan, sh. 149 vd.  
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olmadıkça” yerine, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nda, genel olarak, ―ka-

nunla veya taraflarca aksi öngörülmedikçe‖ ifadesi kabul edilmiĢtir. Böylece 

tarafların münhasır iradelerine ―kanun‖ eklenmek suretiyle sözleĢme hürriye-

tine bu açıdan da müdâhale edilmiĢtir. 

Kanunda yukarıda ifade edilenlerin yanında, sözleĢme hürriyetini bir ta-

raf lehine kısıtlayan pek çok hüküm kabul edilmiĢtir. Bu kısıtlamayı özellikle 

kira, hizmet ve kefalet sözleĢmelerinde görmek mümkündür. Gerçekten de, kira 

sözleĢmesindeki kiracı lehine getirilen yeni hükümlerden sonra, sözleĢme hür-

riyetinden söz etmek pek mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 

Kanunda sözleĢme hürriyetinin yerine göre sınırlandırıldığı, ancak daha 

ziyade ortadan kaldırıldığı yolundaki kanaatimizi Ģu misallerde görmek müm-

kündür: “Genel iĢlem koĢullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karĢı 

tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaĢtırıcı nitelikte hükümler konula-

maz” (m. 25), “Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiĢ ise, kısmen 

yaptığı ödemeyi ana borçtan düĢme hakkına sahiptir. Aksine anlaĢma yapıla-

maz” (m. 100), ―Satıcının sözleĢmenin kurulduğu sırada belirlenen toplam sa-

tıĢ bedeline ek bir bedel isteme hakkını saklı tutan bütün kayıtlar geçersizdir.” 

(m. 268), ―Ödünç alana, sözleĢmede kararlaĢtırılan para yerine verilenlerin 

değeri borsa değeri üzerinden hesaplanır, aksine sözleĢme geçersizdir” (m. 

391). Yine ―Ücretin iĢveren lehine kullanılacağına iliĢkin anlaĢmalar geçersiz-

dir” (m. 407/III), ―Gelecekteki ücretin devredilmesi veya rehnedilmesi geçer-

sizdir” (m. 410/II), “Zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen iĢçi tarafın-

dan bizzat karĢılanmasına iliĢkin anlaĢmalar geçersizdir” (m. 414/III) “Hizmet 

veya toplu iĢ sözleĢmelerinde iĢçinin aleyhine hüküm doğuracak düzenleme 

yapılamaz” (m. 423/IV) hükümleri de sözleĢme hürriyetine müdâhale eden 

hükümlerdir. 

6098 sayılı Kanunda sözleĢme hürriyetinin kısıtlandığı veya ortadan kal-

dırıldığı hakkında yukarıda ifade edilenlere ilâve olarak, Kanunda kiracı aley-

hine hiçbir Ģey yapılamaz hâl‘e getirilmiĢtir. Çünkü Kanunda kabul edilen hü-

kümlerle, kiraya verenler açısından -deyim yerinde ise- ―kiracı veliminetimdir” 

felsefesi kanunun ruhuna dâhil edilmiĢtir. Meselâ, “… konut ve çatılı iĢyerleri 

ile ilgili sözleĢmelerinde kiracı aleyhine değiĢiklik yapılamaz” (m. 301), “Kira 

sözleĢmesinin sona ermesi halinde, sözleĢmeye aykırı kullanımdan doğan taz-

minat dıĢında baĢka bir tazminat ödenmesini öngören anlaĢmalar geçersizdir‖ 

(m. 334/II), “Kira sözleĢmesinde kira bedelinin belirlenmesi dıĢında kiracı 

aleyhine değiĢiklik yapılamaz” (m. 343), “Kira bedeli yabancı para olarak 

kararlaĢtırılmıĢsa, beĢ yıl geçmedikçe kira bedelinde değiĢiklik yapılamaz” (m. 

344/IV), “Kiracıya kira bedeli ve yan giderler dıĢında baĢkaca ödeme yüküm-

lülüğü getirilemez, kira bedelinin ödenmemesi halinde diğer kira bedellerinin 

muaccel olacağına dair anlaĢmalar geçersizdir” (m. 346). 
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Kanun ile kira hukukuna iliĢkin olarak kabul edilen hükümlerle, kısa va-

dede kiracının korunması amaçlanmıĢtır. Hâlbuki bu tür düzenlemeler, konut 

sahiplerinin uzun vadede bu alana yeni yatırım yapmasını önler. Bu ise, ihtiyaç 

kadar konut üretimine engel olacak, kira bedellerinin yükselmesine sebep olur. 

Sonuçta bu düzenlemelerden yine kanun hükümleri korunmak istenen kiracı 

zarar görür. 

Liberal ekonominin benimsendiği bir dönemde, yapılacak düzenleme-

lerde bir tarafın aleyhine kısıtlayıcı hükümler getirilmemelidir. Çünkü Medenî 

Kanun veya Borçlar Kanunu gibi yüzyıllarca uygulanması amaçlanan temel 

kanunlarda, ekonomik durumdan derhal etkilenen haller hakkında hükümlere 

yer verilmesi doğru değildir. Borçlar Hukuku kuralları ekonomik hayatı biçim-

lendirir. Borçlar Hukuku tüm devlet ve milletlerin en temel hukukudur. Onun 

için Borçlar Hukukuna “özel hukukun anayasası” denir
26

. Böylesine önemli 

kanunların uzun süre hayatta kalabileceği düĢünülerek, kurallarının soyut ve 

genel Ģekilde konulması gerekir; ihtiyaçlara göre yapılacak değiĢiklikler, temel 

kurallarda değil, ayrıntıda gerçekleĢtirilir. Zaman içerisinde ihtiyaçlara cevap 

vermek amacıyla temel kanunlarda da gerekli değiĢiklikleri yapmak gerekir. 

Fakat, bunun için, sözkonusu düzenlemeler çok özel, sabırlı ve dikkatli olmayı 

gerektirir. 

X. TEKNĠK KAVRAMLAR SADELEġTĠRĠLEMEZ 

Kanun‘da halkın anlayacağı bir dil kullanılmak amaçlandığı görülmekte-

dir. “halk anlasın” diye, hukukçuların kabul edemeyeceği ve teknik olmaktan 

uzak yeni terimler, kavramlar getirilmemelidir. Herkesin anlayacağı bir kanun 

hazırlamak amacıyla hareket edildiği takdirde, kimsenin anlamayacağı bir me-

tinle karĢı karĢıya kalma tehlikesi de mevcuttur. Zira, herkesin okuduğu kanunu 

anlaması ancak suç tipleri için söz konusu olur. Buna karĢılık, genel hüküm-

lerde ve özellikle özel hukukta böyle bir yola baĢvurulmaz. 

Bir kanunun dili baĢka Ģey, teknik kavramlar baĢka Ģeydir. Kanunun dili 

sadeleĢtirilebilir; fakat teknik kavramlar sadeleĢtirilemez. Halk anlasın diye, 

hukukçuların anlamayacağı kavramlar getirilemez. Özellikle hukuk dilinin tek-

nik terimlerinde sadeleĢtirme diye bir Ģey söz konusu olamaz. 

XI. MADDE NUMARALARININ DEĞĠġTĠRĠLMESĠ DOĞRU 

OLMAMIġTIR 

Daha önce incelemelerimizde ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, ka-

nunların madde numaralarını değiĢtirmek, hukukçuları yeniden madde numa-

ralarını öğrenmek mecburiyetinde bırakmaktır. Madde numaralarının değiĢti-

rilmesi ile ayrıca bugüne, kadar binbir gayretle oluĢturulmuĢ bulunan Türk 

                                                 
26

 TBMM Dönem 23, Yasama Yılı :3, (S. Sayısı 321), Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/499), sh. 262.  
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Borçlar Hukuku hukuk kültürü bu tasarrufla birlikte tahribe uğratılmıĢ, bir çır-

pıda çöpe atılmıĢ olur. Bu durumu Alman hukukçu von Krischmann tarafından, 

―kanun koyucunun üç yeni düzeltici kelimesi koca kütüphanelerin okkalık kâğıt 

haline gelmesine yeter.” Ģeklinde ifade edilmiĢtir
27

. 

Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu, Roma hukukuna kadar uzanan bir 

hukuk geleneğine dayanırlar. Bu Kanunlar, dört baĢı mamur dogmatik temel-

lere dayanır. Hukuk mesleğinden olanlar, hukukî müesseseleri madde numara-

larıyla düĢünürler. Hukukçu, bir hukukî düĢünceyi, bir meseleyi, sadece kanun-

daki madde numarasını anmakla kısaca ve kolayca dile getirir. 

Madde numaralarının değiĢtirilmesi SEROZAN tarafından “onyılların 

tüm bilimsel ve yargısal birikimlerini, tüm hukuksal düĢünce kalıplarını ve tüm 

bilgisayar programlarını bir anda silip çöpe atma anlamına gelir. Bir 

benzetme yapmak gerekirse: Böyle bir giriĢim, bir hukukçu için, koca bir kentin 

elektrik gerilimini bir anda 220 volttan 110 volta indirmekten beterdir‖
28

 

Ģeklinde eleĢtirilmiĢtir. 

Adalet Komisyonunun Raporunda aynen ―Seksen yıldan fazla bir süre 

zarfında mevcut Kanunun madde numaraları, hukuk öğretisi ve mahkeme uy-

gulamalarında yer edinmiĢ, hafızalardaki yerini almıĢtır. Madde hafızasının 

korunması amacıyla madde numaralarının değiĢtirilmesi yerine, yapılan yeni 

değiĢikliklerin mevcut maddelere ek madde veya fıkra olarak ilâve edilmesi 

daha uygun olacaktır‖
29

 ifadesine yer verilmiĢtir. Bununla birlikte, Komisyon 

gerekçeyi yazmakla yetinmiĢ, TBMM de madde numaralarını değiĢtiren Tasa-

rıyı yeni haliyle kabul ederek kanunlaĢtırmıĢtır. 

XII. KANUNDA YER ALMASI GEREKEN DÜZENLEMELER 

Borçlar Kanunu gibi temel bir kanunu bütünüyle yürürlükten kaldırırken, 

yeni düzenlemeler mutlaka metne dâhil edilmelidir. Ekonomik ve ticarî hayatın 

günümüzde vazgeçilmez müesseselerinin Kanunda mutlaka yer alması gere-

kirdi. Meselâ, imalatçının sorumluluğu konusunda Avrupa Birliği 1985 yılında, 

doktrinde büyük önem atfedilen bir Direktif de yayınlamıĢ bulunmaktadır. 

Aynı Ģekilde, garanti sözleĢmesi, ülkemizde banka teminat mektupları yoluyla 

geniĢ bir uygula alanına kavuĢmuĢtur. 

                                                 
27

 Bkz. von Kırschmann, Hermann J. (Çev. CoĢkun Üçok) Ġlim Olmak Bakımından 
Hukukun Değersizliği, AHFD. C. 6 (1949) S. 1-4, sh. 181-212. Bu makalenin 
elektronik ortamdaki metni için bkz. dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/243/2145.pdf., 
25.06.2011. 

28
 Serozan, Rona; Medeni Kanunu Tümüyle Yenilemek Yerinde midir? Yasa Hukuk 
Dergisi, 1999, Sayı 9, sh. 1086. 

29
 Bkz. TBMM Dönem 23, Yasama Yılı : 3, (S. Sayısı 321), Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499), sh. 263.  
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Kanun‘un eser sözleĢmesine iliĢkin hükümleri, küçük çaplı eser sözleĢ-

meleri dikkate alınarak düzenlenmiĢtir. Hâlbuki, bugün Türk müteahhitlerinin 

gerek yurt içinde ve gerekse yurt dıĢında aldığı büyük çaplı inĢaat sözleĢmeleri 

çok büyük rakamlara ulaĢmıĢtır. Kanunda bu tür eser sözleĢmelerine iliĢkin 

hükümlere de yer verilmeliydi. Ayrıca; culpa in contrahendo, arsa payı karĢılığı 

bağımsız bölüm yapımı sözleĢmesi (kat karĢılığı inĢaat sözleĢmesi), adî ortaklı-

ğın ticarî iĢletme iĢletip iĢletemeyeceği, konsorsiyum, müĢterek iĢ ortaklığı, tek 

satıcılık sözleĢmesi, seyahat düzenleme sözleĢmesi, güven sorumluluğu bunlar-

dan bazılarıdır. 

SONUÇ 

Abidevî bir temel Kanunu, bütünüyle bir köĢeye atmak demek, onunla 

ilgili tüm içtihatları da bir yana bırakmak demektir. Bu ise hazin bir sonuçtur. 

Mevcut Borçlar Kanunu, genel ilkeleri tespit eden, teferruatı doktrin ve içti-

hatlara bırakan son derece esnek, abidevî bir Kanundur. Böyle bir Kanunu tü-

müyle değiĢtirmek, kaldırıp çöpe atmak yerinde bir davranıĢ olmaz. Fakat Ka-

nunu‘un günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyen hükümleri değiĢtirilmeli, 

buna karĢılık, esas yapısı muhafaza edilmeliydi. Ancak komisyonlarda ve 

TBMM Genel Kurul çalıĢmaları sırasında bu yapılmadığına göre, yeni Kanun, 

vakit varken CISG hükümleri ile uyumlu hâl‘e getirilmelidir. Bu yapılırken ise, 

kanun yapma tekniklerine mutlaka uyulmalıdır. Çünkü ―ben yaptım oldu‖ 

mantığından, zarar görecek olan, ne Tasarıyı hazırlayan komisyon ne de kanun 

koyucudur; aksine toplumdur. Bu sebeple henüz vakit geçmemiĢ iken, 6111 

sayılı Kanununla, 6098 sayılı TBK. m. 15/III‘te ve 6217 sayılı Kanunla aynı 

Kanun‘un kira hükümlerinde yapılan değiĢiklerde olduğu gibi, kanunun aksa-

yan yönleri, yürürlüğe girmeden mutlaka düzeltilmelidir. 





YENĠ TÜRK BORÇLAR KANUNU‟NDA SÖZLEġMENĠN 

KURULUġUNA DAĠR BAZI DEĞĠġĠKLĠKLER VE YENĠLĠKLER 

(YTBK M.4; M.7; M.8) 

Yrd. Doç. Dr. Ümit GEZDER

 

 
I. GĠRĠġ 

Teknolojinin günümüz dünyasında her geçen gün artarak sunduğu im-

kânlar, meselâ modern iletiĢim araçları, yüzyıl öncesine dayanan Ġsviçre/Türk 

Borçlar Kanunu‘nda da çağın gereklerine uyma çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır. 

Türk Hukukunda, Ģu ana kadar, bu bağlamda yürürlüğe konan mevzuat-

tan bazıları Ģunlardır: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘a (‗TKHK‘) 

4822 sayılı Kanun
1
 ile eklenen ve ―mesafeli sözleĢmeleri‖ düzenleyen m.9/A

2
, 

2003 tarihinde; TKHK m.9/A f.2 ve TKHK m.31‘e istinaden Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı‘nca hazırlanan ―Mesafeli SözleĢmeler Uygulama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik‖ (‗MSHY‘) ise, 14.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢ-

tir
3
. Bu Yönetmelik, 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan "Mesafeli SözleĢmelere Dair Yönetmelik
4
"in (‗MSDY‘) 13. mad-

desi ile yürürlükten kaldırılmıĢtır.Tüketici Hukuku alanında Avrupa Birliği 

(‗AB‘) Mevzuatına uyum çalıĢmaları çerçevesinde, 1997 tarihli, 97/7/EC sayılı 

Mesafeli SözleĢmeler Direktifi
5
, Türk Hukukuna, özellikle MSHY ve Ģu anda 

MSDY ile aktarılmak istenmiĢtir. Keza, 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu, 

23 Ocak 2004 tarihinde yayımlanmıĢtır
6
. Türk Hukukunda Tasarı olarak Ģu 

anda gündemde olan ―Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı‖ (‗E-Ticaret Tasarısı‘) ile, özellikle henüz Türk Hukukuna uyarlanma-

                                                 

 Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

1
 4822 sayılı ―Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Kanun‖un kabul tarihi: 06.03.2003‘dür. 4822 SK m.38‘e göre,“Bu Kanunun; 36 ncı 
maddesi ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı 
tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.” 

2
 Bu konuda bkz.: Ümit Gezder, Mukayeseli Hukuk Açısından Ġnternet‟te 

Aktedilen SözleĢmelerde Tüketicinin Korunması, 1.Bası, Beta Yayıncılık, Ġstanbul 
Mart 2004; Ümit Gezder, Mesafeli SözleĢmeler, 2.Bası, Beta Yayıncılık, Ġstanbul 
2009. 

3
 Bkz.: RG. 13 Haziran 2003 – S. 25137.  

4
 MSDY m.14‘e göre, “(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” 

5
 Bkz.: OJ L 144, 04.06.1997, s. 19-27. MS Direktifinin bazı hükümleri, 2002/65/EC ve 

2005/29/EC sayılı Direktiflerce değiĢikliğe uğratılmıĢtır. Bu Direktif hakkında 
bkz.:Gezder, Mesafeli, s. 6-7. 

6
 Bkz.: RG. 23 Ocak 2004 – S. 25355. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 

 

34 

yan AB‘nin 08 Haziran 2000 tarihli olan ve 17 Temmuz 2000 tarihinde yürür-

lüğe giren ―Ġç Pazar‘da Bilgi Toplumu Hizmetleri‘nin, Özellikle Elektronik 

Ticaretin, Belirli Yasal Yönleri Hakkındaki 08 Haziran 2000 tarihli Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi‘nin 2000/31/EC sayılı Direktifi (‗E-Ticaret Hakkında 

Direktif‘)‖nin
7
 Türk Hukukuna uyumunun sağlanması amaçlanmıĢtır

8
. Belirtil-

melidir ki, E-Ticaret Hakkında Direktif (2000/31/EC
9
), Avrupa‘nın bir bilgi 

temelli ekonomiye geçiĢini hazırlamada önemli bir adım teĢkil etmektedir
10

. 

6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu (‗YTBK‘)
11

 ise, diğer bazı 

hükümler yanında, bu çalıĢmanın konusunu teĢkil eden m.4, m.7 ve m.8 dü-

zenlemesi ile, teknolojideki bu geliĢmeler karĢısında kayıtsız kalmadığını gös-

termiĢtir! Nitekim meselâ, YTBK m.4‘ün Gerekçesinde kanunkoyucu, “818 

sayılı Borçlar Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen telefon 

yanında, teknolojik gelişmeler göz önünde tutularak, Tasarıda “bilgisayar 

gibi iletiĢim sağlayabilen araçlarla ….” demektedir. 

Ġsviçre Hukukunda
12

 ise, özellikle 2001 yılında Elektronik Ticaret Hak-

kında Federal Kanun Tasarısı
13

 yayımlanmıĢtır. Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nda 

(‗OR‘) ve Rekabet Kanunu‘nda (‗UWG‘) düzeltme yapma ve yeni hükümler 

ekleme yolunda olan ve büyük oranda bu konudaki AB Direktiflerine uyma 

çabasındaki E-OR (ve E-UWG), 09 Kasım 2005 tarihinde reddedilmiĢtir. Bu 

reddediĢteki temel dayanaklardan birisini, Ġsviçre‘nin AB Hukukunu kabul 

etme zorunluluğunun olmadığı teĢkil etmiĢtir
14

. Elektronik Ġmza Hakkında 

Federal Kanun (ZertES) ise, Aralık 2003‘te yayımlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın konusunu YTBK m.4 ve m.8‘deki değiĢiklikler ve yeni-

likler ile tamamen yeni bir hüküm olan m.7 teĢkil ettiğinden, m.4 ve m.8‘de 

değiĢikliğe uğramayan kısımlardan ilgili olduğu kadar bahsedilecektir. 

Bu çalıĢmada, Ġsviçre Elektronik Ticaret Hakkında Federal Kanun Tasa-

rısı (E-OR) ve Ġsviçre Hukukunda buna getirilen eleĢtiriler de ele alınacaktır. 

Bu yöntem ile, çalıĢma konumuzla ilgili Ġsviçre‘de ne yapılmak istendiği ve 

                                                 
7
 Bu Direktif hakkında daha fazla bilgi için bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 28 vd.; Gezder, 

Mesafeli, s. 7-9. 
8
 Bkz.:Genel Gerekçe, s. 6. 

9
 Bkz.: OJ L 178, 17.07.2000, s. 1-16. 

10
 Gezder, Ġnternet, s. 28. 

11
 Bkz.: RG. 04 ġubat 2011 – S. 27836. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.648‘e göre, 
“bu Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girer.” 

12
 Bu konuda bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 34 vd. 

13
 Bu, ‗E-OR‘ ve ilgili olduğu yerde ‗E-UWG‘ olarak; Tasarı (Entwurf (‗E-OR‘ ve ‗E-
UWG‘)) hakkındaki Rapor ise, ―Begleitbericht zum Entwurf‖ olarak anılacaktır. 

14
 Bkz.:http://www.infostar.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/mm/2005-11-
091.html (30 Kasım 2005). 

http://www.infostar.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/mm/2005-11-091.html
http://www.infostar.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/mm/2005-11-091.html
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fakat, en azından Ģu ana kadar, yapılamadığı, Ġsviçre doktrininde bu Tasarının 

nasıl karĢılandığı ve YTBK‘da ne yapıldığı, anlatılmaya çalıĢılacaktır. 

II. YTBK M.4/II HÜKMÜ 

A. Genel olarak 

Borçlar Kanunu ve geleneksel doktrin, hazır olanlar ve hazır olmayanlar 

arasındaki önerilerde fark gözetmektedir. Nitekim, YTBK m.4 hazır olanlar ve 

m.5 hazır olmayanlar arasındaki öneriyi düzenleyerek, hazır olanlar
15

 ve hazır 

olmayanlar arasındaki sözleĢmenin kuruluĢunu birbirinden ayırmaktadır
16

. Bu 

ayrım, birçok bakımdan önemlidir
17

. Örneğin, öneride bulunan sonsuza kadar 

önerisiyle bağlı değildir. Buna göre, YTBK kabul için süreli olan (m.3) ve ol-

mayan (m.4, m.5) öneriler arasında ayrım yapmıĢtır. Beyanda bulunan kabul 

süresine yönelik bir müddet koymamıĢsa (süresiz öneri), önerinin bağlayıcılık 

süresi, beyanın hazır olanlar (m.4) ya da olmayanlar (m.5) arasında olup olma-

dığına bağlı olacaktır
18

. ġu hâlde YTBK m.4 ve 5‘in konusu, süresiz bir öneri-

nin bağlayıcılık müddetidir
19

. 

B. Hazır Olanlar Arasında SözleĢmenin Kurulması 

1. Genel olarak 

YTBK m.4/I, “hazır olanlar arasında yapılan süresiz öneride, önerenin 

önerisiyle bağlı olmaktan kurtulacağı an”ı
20

, yani hazır olanlar arasında sözleĢ-

menin kurulmasında kabul süresi olmayan önerinin bağlayıcılık müddetini; 

YTBK m.4/II ise, “hangi önerilerin, hazır olanlar arasında yapılmıĢ sayıla-

                                                 
15

 ―Hazır olanlar arasında‖ deyimi için, ―karĢı karĢıya veya yüz yüze olanlar arasında‖ 
deyimleri de kullanılmaktadır (bkz.: Necip KocayusufpaĢaoğlu, Kocayusuf 
paĢaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, 
Borçlar Hukukuna GiriĢ – Hukukî ĠĢlem – SözleĢme, 4 üncü Bası dan 5 inci Tıpkı 
Bası, Filiz Kitabevi, Ġstanbul 2010, s. 195; S. SulhiTekinay/Sermet 
Akman/HalukBurcuoğlu/Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku, 7.bası, Filiz 
Kitabevi, Ġstanbul 1993, s. 87 vd.). 

16
 Bkz.:Florian S. Jörg/Oliver Arter, ―Ein kritischer Blick auf den Entwurf zum 
Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr‖,AJP, 2/2002, s. 166; 
OFK/Kostkiewicz, OR 4, N. 1, iç: JolantaKren Kostkiewicz/Peter Nobel/ 
IvoSchwander/Stephan Wolf (Herausgegeben),OR –Schweizerisches 
Obligationenrecht, 2.Auflage, orellfüssliVerlag AG, Zürich 2009. 

17
 Bunlar için bkz.:Gezder, Mesafeli, s. 128. 

18
 Bkz.: Karin F.Schwab,DieÜbernahmevonAllgemeinenGeschäftsbedingungen in 
elektronischabgeschlosseneVerträge, SchulthessJuristischeMedien AG, Zürich 
2001, s. 56. 

19
 OFK/Kostkiewicz, OR 4, N. 1. 

20
 Gerekçe, m.4. 
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cağı”
21

nı, yani sözleĢme taraflarının hangi durumda hazır olanlar arasında 

sayıldıklarını düzenlemektedir. 

Hemen belirtelim ki, aĢağıda açıklayacağımız üzere, ne YTBK m.4‘ün 

kenar baĢlığında kullanılan “hazır olanlar arasında” kavramı
22

, ne de 

m.4/II‘de kullanılan “telefon, bilgisayar” kavramları, lâfız itibariyle yol göste-

ren kavramlardır. Ancak m.4/II‘nin“ ….doğrudan iletişim sırasında….” ifa-

desi, yol gösteren bir ibaredir. 

2. Hazır olma kavramı 

Hazır olma kavramı, irade beyanlarının değiĢ tokuĢuna dayanmaktadır. 

Buna göre hazır olan taraflar öneri ve kabulü, YTBK m.4/II‘de de ifade edildiği 

gibi, “ ….doğrudan iletişim sırasında….” aralarında değiĢ tokuĢ edebilmekte-

dirler
23

. ġu hâlde, YTBK m.4‘ün kenar baĢlığında kullanılan ―hazır olanlar 

arasında‖ kavramının kelime kelime anlamının aksine, hazır olanlar arasında 

sözleĢmenin kurulmasında mekân olarak aynı yerde hazır olma gerekmemekte-

dir
24

, ancak aynı anda bir doğrudan iletiĢim
25

 bağlantısı içinde olunmak 

zorunludur. O bağlantı kesilmeden, yapılan önerinin kabul edilmesi gereklidir. 

Yani meselâ, öneriyi alan telefonunu kapatıp birkaç saniye sonra önereni arayıp 

öneriyi kabul ederse, sözleĢme kurulmayacak, bu yeni bir öneri sayılacaktır
26

. 

Ancak meselâ, öneriyi kabul etme mümkün olamadan önce telefon bağlantısı 

tarafların kontrolünde olmayan bir Ģekilde teknik problemler yüzünden kesi-

lirse ve öneriyi alan bağlantı yeniden kurulur kurulmaz arayıp öneriyi kabul 

ederse ve öneren hemen reddetmezse, sözleĢme kurulmuĢ sayılacaktır
27

. Ancak 

                                                 
21

 Gerekçe, m.4. 
22

 Schwab, s. 57, dnt. 295. 
23

 Bkz.: Wilhelm Schönenberger/Peter Jäggi, Zürcher Kommentar, Teilband V 1a, 
Kommentarzu den Art.1-17, 3. Auflage, SchulthessPolygraphischerVerlag AG, 
Zürich 1973, Art. 4, N. 4; Schmidlin, Art. 4, N. 3, iç: Ernst A. 
Kramer/BrunoSchmidlin, BernerKommentar – Kommentar zum 
schweizerischenPrivatrecht, Band VI: AllgemeineBestimmungen, 1. Abteilung, 
1. Teilband, AllgemeineEinleitung in dasschweizerische Obligationenrechtund 
Kommentarzu Art. 1-18 OR, VerlagStämpfli&Cie AG, Bern 1986; Karl 
Larenz/Manfred Wolf,AllgemeinerTeildesBürgerlichenRechts, 9. Auflage, Verlag 
C.H. Beck, München 2004, § 29, N. 35; Gezder, Mesafeli, s. 129. 

24
 Schmidlin, Art. 4,N. 1-3;Schwab, s. 57. 

25
 Bkz.:Schönenberger/Jäggi, Art. 4, N. 4;Schmidlin, Art. 4, N. 3; Schwab, s. 57. 

26
 Bkz.: Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht AllgemeinerTeil – 
Grundrissdesallgemeinen Schuldrechtsohne Deliktsrecht – Band I, Stämpfli 
Verlag AG, Bern 2006, § 7, N. 47.  

27
 PeterGauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht 
– Allgemeiner Teil, ohne ausservertraglichesHaftpflichtrect, Band I,8. Auflage, 
Schulthess, Zürich 2003, N. 408. K.g. Kemal Oğuzman/M.TurgutÖz,Borçlar 
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bu kural, önerinin tabiatına bağlıdır
28

. Meselâ, değeri hızlı değiĢen Ģeyler için 

geçerli sayılamayabilecektir. 

3. “Doğrudan iletiĢim” 

a. Kavram 

Hemen belirtelim ki YTBK m.4/II‘de de ifadesini bulan, “ ….doğrudan 

iletişim ….” ile kastedilen, doğrudan beyan bağlantısıdır. 

Ġçinde bulunduğumuz teknolojik çağda doğrudan iletiĢim bağlantısı, sa-

dece klasik anlamda telefonda konuĢma ile değil, keza modern iletiĢim araçları 

kullanılarak, örneğin görüĢme ya da yazılı bağlantı
29

 ile de sağlanabilmektedir. 

Doğrudan iletiĢim yani doğrudan beyan bağlantısında, baĢka bir ifadeyle dolay-

sız diyalogda
30

 ilgili kriter, sözün ve karĢı sözün doğrudan doğruya mümkün 

olmasıdır
31

. Buna göre, her bir taraf, karĢı tarafın beyanını doğrudan doğruya 

alabilmeli ki, aynı anda
32

 doğrudan doğruya reaksiyonla cevap verebilsin
33

. 

Hemen belirtelim ki, taraflar, doğrudan iletiĢim hâlinde iseler, irade beyanları 

hususunda bir karar verme süresi hesaba katılmamaktadır
34

. 

ġu hâlde, yukarıda belirttiğimiz gibi, mekân itibariyle hazır olma, yani 

aynı yerde fiziksel olarak yüz yüze bulunma gerekli olmayıp, asıl olan doğru-

dan iletiĢim, yani doğrudan beyan bağlantısı olduğundan, keza mekân itiba-

riyle hazır olma, yani aynı yerde fiziksel olarak yüz yüze bulunulmasa dahi, 

doğrudan iletiĢim, yani doğrudan beyan bağlantısı sağlayabilen mesafeli ileti-

Ģim araçları ile de, meselâ telefon ve bilgisayarın bu koĢulu yerine getiren 

araçları ile, irade beyanı ve bilgi edinme arasında gönderme olayı, iletiĢim, yani 

beyan bağlantısı bozulmadan ya da uzatılmadan, baĢka bir anlatımla, aynı za-

                                                                                                                       
Hukuku – Genel Hükümler, Sekizinci Bası, Filiz Kitabevi, Ġstanbul 2010, s. 54, 
dnt. 62a. 

28
 Gauch/Schluep/Schmid, N. 408. 

29
 Bkz.:ManfredRehbinder/Stefan Schmaus, ―RechtsproblemebeimVertragsschluss im 
Internet‖,UFITA, 2000/II, s. 323. 

30
 Dolaysız diyalog kavramı için bkz.:Begleitbericht zum Entwurf, s. 9-
10;OFK/Kostkiewicz, OR 4, N. 3. 

31
 Bkz.:Schönenberger/Jäggi, Art. 4, N. 4; Schwab, s. 57, dnt. 294. 

32
 “…. Ancak, bu sonucun, önerenin sadece “doğrudan iletiĢim” sağlayabilen 
araçlarla yaptığı, yani muhatabın da aynı anda içeriğini öğrenebildiği bir öneri 
bakımından geçerli olduğu kabul edilmiĢtir.” (Gerekçe, m.4). 

33
 Bkz.:Gezder, Mesafeli, s. 130. 

34
 Bu konuda bkz.:RalphChristophGemar, ―RechtlicheAspektemoderner Telekommu-
nikation – Dargestellt anhand der Rechtsprechung zum Fax in der Schweiz und in 
Deutschland‖, recht, 1996, s. 94 vd.; ChristophGrafvonBernstorff, ―Ausgewählte 
Rechtsprobleme im Electronic Commerce‖, RIW, 2000, s. 14 vd.  
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manda ya da kayda değer bir zaman farklılığı olmaksızın
35

 meydana geldiğin-

den, hazır olanlar arasında sözleĢme kurulabilmektedir
36

. Nitekim, hazır olanlar 

arasında sözleĢmenin kuruluĢunu düzenleyen YTBK m.4/II‘ye göre, “Telefon, 

bilgisayar gibi iletiĢim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında ya-

pılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır.” 

b. Doğrudan iletişim sağlayabilen iletişim araçları 

1. YTBK m.4/II‟de ifadesini bulan “ ….. gibi …..”nin anlamı 

Ġsviçre Hukukunda E-OR m.4/II, mevcut hükme telefon yanında “elekt-

ronik arac”ı eklemekle yetinmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle, Ġsviçre E-Ticaret Tasa-

rısı E-OR m.4/II‘de, sözleĢme taraflarının bizzat veya temsilcilerinin diğer bir 

elektronik iletiĢim aracını kullanmalarını, telefon kullanmaları ile aynı kabul 

etmektedir
37

. Ancak, Ġsviçre E-Ticaret Tasarısı‘nın OR m.4/II‘ye eklemek iste-

diği “ ....elektronik iletişim aracı.... ” ibaresinin maddede yer almasının, sınır-

layıcı ve bu nedenle de lüzumsuz olduğu, doktrinde
38

 ifade edilmiĢtir. 

Türk kanunkoyucusu YTBK m.4/II‘ye“telefon” yanına “bilgisayar”ı 

eklemekle kalmamıĢ, bunu müteakiben ―gibi‖ ifadesine yer vermiĢtir. Bu hük-

mün açık ifadesinden de anlaĢılacağı üzere, bu hükümde hazır olanlar arasında 

sözleĢmenin yapılmasını sağlayabilen iletiĢim araçları, örnek kabilinden sayıl-

mıĢtır. ġu hâlde, bunlar dıĢında kalan ve keza gelecekte teknolojik geliĢmelerle 

ortaya çıkabilecek, doğrudan iletiĢim sağlayabilen bütün iletiĢim araçlarını 

hükmün kapsamına alabilecek olması bakımından, bu ifade yeterince esneklik 

sağlamıĢtır ve bu açıdan isabetlidir. 

Ancak, aynen Ġsviçre E-Ticaret Tasarısı‘nın OR m.4/II‘ye eklemek iste-

diği “ .... elektronik iletiĢim aracı .... ” eki gibi, YTBK m.4/II‘ye eklenen “bil-

gisayar” ekinin de, SözleĢmeler Hukukunda hiçbir yeni değiĢiklik meydana 

getirmediği söylenebilecektir. Zira, zaten EBK m.4/II, de lege lata bunu kap-

samaktaydı. ġu hâlde, “bilgisayar” ibaresi sadece, E-OR 

m.4/II‘deki“…..elektronik iletiĢim aracı…. ” eki gibi, YTBK‘da teknolojinin 

yakından takip edildiğini gösteren, tabir caizse, bir makyaj ve yeni doktrin ha-

zırlanması çerçevesinde bir ektir
39

. 

                                                 
35

 Bkz.:Schmidlin, Art. 4, N. 1, N. 3; OFK/Kostkiewicz, OR 4, N. 5; Kocayusufpa-
Ģaoğlu, s. 195. 

36
 Schmidlin, Art. 4, N. 3. Bu konuda ayrıca bkz.:Tekinayv.d., s. 87 vd.; Gezder, 
Mesafeli, s. 130. 

37
 Bkz.:E-OR m.4/II. 

38
 Bkz.:Jörg/Arter, s. 167. 

39
 E-OR m.4/II‘nin ifadesine yönelik Ġsviçre doktrininde benzer nitelendirmeler için 
bkz.: Heinrich Honsell/Thomas Pietruszak, ―Der Vernehmlassungsentwurfzueinem 
Bundesgesetzüber den elektronischenGeschäftsverkehr‖, AJP, 7/2001, s. 772; 
Jörg/Arter, s. 167.  
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2. YTBK m.4/II‟nin ifadesinin eleĢtirisi 

YTBK m.4/II‘ye, “telefon, bilgisayar” kavramları ile baĢlanması yanıltı-

cıdır. Zira, mademki “telefon” ve meselâ açık elektronik biliĢim ağına, yani 

internete
40

 bağlı bir “bilgisayar
41

” birden fazla iletiĢim aracını içermektedir, 

bunların her birinin durumunun ayrı bir değerlendirilmeye tabi tutulması ve 

öneri yapmak için kullanılan bu iletiĢim araçlarından hangilerinin 

m.4/IIanlamında hazır olanlar arasında önerinin yapılmıĢ sayılmasına imkân 

tanıdığının belirlenmesi gerekmektedir, kanaatimize göre, YTBK m.4/II‘de 

ifadesini bulan telefon, bilgisayar
42

 gibi iletiĢim sağlayabilen araçlarla yapılan 

önerilerin hazır olanlar arasında mı, yoksa hazır olmayanlar arasında mı yapıl-

mıĢ sayılacağına soyut olarak karar verilemeyecektir. Aynı Ģekilde, yapılan 

önerilerin hazır olanlar arasında mı yoksa hazır olmayanlar arasında mı yapıl-

mıĢ sayılacağının tespitinde, tarafların sadece kullandıkları araçların baĢında 

aynı anda fiziksel olarak hazır bulunmaları kriteri de yeterli olamaz
43

. ġu hâlde 

telefon, bilgisayar gibi iletiĢim sağlayabilen araçlar kullanılarak yapılan öneri-

lerin hazır olanlar arasında mı yoksa hazır olmayanlar arasında mı yapılmıĢ 

sayılacağının tespiti büyük ehemmiyet arzetmektedir. 

Bu noktada, aslında YTBK m.4/II hükmünün devamı yol göstericidir. 

Buna göre, telefon, bilgisayar gibi iletiĢim araçlarından sadece doğrudan ileti-

Ģim sağlayabilen iletiĢim araçları kullanılarak yapılan öneri, hazır olanlar ara-

sında yapılmıĢ sayılır. Ancak, sürekli geliĢen ve değiĢen teknoloji karĢısında bu 

iletiĢim araçlarının teker teker belirlenmesi söz konusu olamayacağı gibi, bu 

çalıĢmanın kapsamı da Ģu anda mevcut olan bütün iletiĢim araçlarını burada 

incelemeye imkân vermemektedir. Bu nedenle, bu çalıĢmada bu iletiĢim araçla-

rından bazıları açıklanırken, benzer diğer iletiĢim araçları için de geçerli olabi-

lecek genel ilkeler verilmeye çalıĢılacaktır. 

                                                 
40

 Belirtelim ki, günümüzde artık cep telefonları ve hatta televizyonlar internete 
bağlanabilmektedir (Bu öngörü için bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 12). 

41
 Özellikle vurgulanmalıdır ki, bilgisayarın, Ģu an itibariyle, sadece açılıp 
çalıĢtırılması, iletiĢim sağlayabilmesi için yeterli değildir. Nasıl bir telefonun iletiĢim 
sağlayabilmesi için bir telefon hattına ihtiyacı varsa, bilgisayarın da iletiĢim 
sağlayabilmesi için, meselâ açık elektronik biliĢim ağı, yani internet hattına ihtiyacı 
vardır. ġu hâlde, kanunkoyucu telefon yerine ―telefon hattı‖; bilgisayar yerine meselâ 
―elektronik biliĢim ağı‖ ifadelerini kullanmak yerine, bir anlamda simgesel ifadeler 
olan ve aynı zamanda elbette ―telefon hattında‖ iletiĢimi sağlayabilen ―telefon‖ ve 
meselâ açık elektronik biliĢim ağında, yani ―internette‖ iletiĢimi de sağlayabilen 
―bilgisayar‖ kavramlarını kullanmıĢtır. Elektronik biliĢim ağı (Network) kavramı ve 
çeĢitleri için bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 8 vd. 

42
 Bilgisayar konusunda karĢı görüĢ için bkz.:Oğuzman/Öz, s. 54; Mehmet Ayan, 
Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, 6.Baskı, Mimoza Yayınları, Konya 2010, s. 
124. 

43
 Gezder, Mesafeli, s. 128-129; Aynıyöndebkz.:Jörg/Arter, s. 166. 
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3. YTBK m.4/II‟de ifadesini bulan “telefon, bilgisayar”ın anlamı 

a. Telefon 

i. Geleneksel telefon ve görüntülü görüĢme (video araması) 

YTBK m.4/II‘ye göre, telefon ile doğrudan iletiĢim sırasında yapılan 

öneri, hazır olanlar arasında yapılmıĢ sayılır. Telefonla doğrudan iletiĢim sıra-

sında yapılan öneride taraflar mekân itibariyle aynı yerde, baĢka bir ifadeyle 

fiziksel olarak yüz yüze bir arada olmamalarına rağmen, YTBK m.4/II‘ye göre 

yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmıĢ sayılır. Bu hükmün RatioLegis‘i, 

bu önerinin kabulünün ya da reddinin hemen gerçekleĢmesinin mümkün olma-

sıdır
44

. ġu hâlde geleneksel telefon, bir doğrudan iletiĢimi, yani bir doğrudan 

beyan bağlantısını mümkün kılabilmektedir. 

Klasik telefonlaĢmaya kıyasla görüntü göndermenin de ilâve edildiği te-

lefon aracılığıyla video araması/görüntülü görüĢme de doğrudan iletiĢim, yani 

doğrudan beyan bağlantısı sağlayabildiğinden, bunun ile yapılan öneri, hazır 

olanlar arasında yapılmıĢ sayılır. 

ii. Doğrudan iletiĢim sağlamayan telefon araçları 

Ancak belirtmeliyiz ki, geliĢen teknoloji ile artık telefon ile meselâ, kısa 

mesajlaĢma (sms) da yapılabilmektedir. Telefon ile yapılan mesajlaĢmada 

(sms) doğrudan bir iletiĢim, yani beyan bağlantısı kurulamadığından, bunun ile 

yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmıĢ sayılamayacaktır. BaĢka bir ifa-

deyle, bu durumda telefon kullanılmasına rağmen, hazır olmayanlar arasında 

bir sözleĢme kuruluĢu söz konusu olacaktır
45

. 

b. Bilgisayar 

i. Kavram 

Dijital bilginin dönüĢümünün ya da intikalinin makineleĢmesi, bilgi iĢ-

lemi olarak adlandırılmaktadır. ġu anda ise, bilgi iĢlemi aslında, münhasır ol-

mamakla birlikte, bilgisayaranlamına gelmektedir
46

. 

Çağımızda kullanılan teknolojide, Bilgisayar Hukukunun
47

 konu ala-

nında
48

 bulunan bilgi iĢleminin yönlerinden biri, YTBK m.4/II‘ye“bilgisayar” 

ifadesi ile dâhil edilmiĢtir. 

                                                 
44

 Bkz.:Jörg/Arter, s. 166. 
45

 Aynı yönde bkz.:Jörg/Arter, s. 167, dnt. 24. Ayrıca bkz.:Ingeborg Schwenzer, 
Schweizerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil, Vierte Auflage, Stämpli 
Verlag AG, Bern 2006, N. 27.12. 

46
 Daha detaylı bilgi için bkz.:ChrisReed,Computer Law, Ed. Chris Reed, Fourth 
Edition, Blackstone Press Limited, London 2000, s. 2, dnt.2. Bu konuda ve 
Bilgisayar Hukukunun tanımı için keza bkz.: Gezder, Ġnternet, s. 2 vd. 

47
 Bilgisayar Hukuku, bilginin teknolojiye ait durumunu düzenleyen hukuk dalıdır. 
BaĢka bir ifadeyle, bilgi iĢlemlerini yöneten hukuktur (Reed, s. 2; Gezder, Ġnternet, 
s. 2). 
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ii. Bilgisayarın doğrudan iletiĢim sağlayan araçları 

aa) İnternette
49

 telefonlaşma 

Ġnternette telefonlaĢma da bir doğrudan iletiĢimi, yani bir doğrudan be-

yan bağlantısını mümkün kılarak, bu doğrudan iletiĢim sırasında irade beyanla-

rının doğrudan doğruya değiĢ tokuĢuna izin verdiğinden
50

, internet telefonunun, 

geleneksel telefondan farklılıkları
51

, ona değiĢik davranılmasını haklı gösterme-

mektedir
52

. 

Ġnternette telefonlaĢmaya kıyasla, resim gönderilmenin de ilâve edildiği 

internet aracılığıyla video da, doğrudan iletiĢim
53

 yani doğrudan beyan bağlan-

tısı sağlayabildiğinden, bunun ile yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmıĢ 

sayılır. 

bb) İnternette Sohbet (chat) 

Ġnternette sohbet
54

, elektronik iletiĢimin değiĢ tokuĢuyla herhangi bir sa-

atte irade beyanlarının doğrudan doğruya mübadelesine olanak sağlayarak, kar-

Ģılıklı konferans, baĢka bir deyiĢle, beyan-karĢı beyan elde edilebilen bir 

interaktif görüĢme formudur. Ġnternette sohbette bir doğrudan iletiĢim, yani bir 

doğrudan beyan bağlantısı sağlandığından, bu doğrudan iletiĢim sırasında ya-

pılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmıĢ sayılacaktır
55

. ĠletiĢimin bu Ģeklinde 

önemli faktör olan ve meselâ onu klasik anlamda telefondan ayıran, buradaki 

iletiĢimin yazılı olarak yapılmasıdır
56

. Ġnternette sohbette iletiĢim doğrudan 

olmasına rağmen, iletiĢim yazılı yapıldığından, en azından ifade etmek biraz 

zaman alacağından cevap doğrudan doğruya verilemeyebilir. Özellikle, bir be-

yanı göndermek için bir gönderme tuĢuna tıklanması gerektiğinde yazma, an-

lama ve bir beyana cevap verme arasındaki süre önemli derecede geniĢleyebile-

cek ve bu gecikme, taraflardan biri sorulan bir soruya cevap verirken diğer taraf 

                                                                                                                       
48

 Reed, s. 2; Gezder, Ġnternet, s. 2. 
49

 Ġnternet kavramı için bkz.:Gezder, Ġnternet,s. 11 vd. 
50

 Bkz.:Rehbinder/Schmaus, s. 316; OFK/Kostkiewicz, OR 4, N. 3; Begleitbericht 
zum Entwurf, s. 9-10. 

51
 Bu farklılıklar için bkz.:OliverFrei, Der Abschluss von Konsumentenverträgen im 
Internet, y.y., Zürich 2001, s. 60-61. 

52
 Bu konuda ayrıca bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 96; Gezder, Mesafeli, s. 131. 

53
 Bkz.:Frei, s. 61-62. 

54
 Bu konuda bkz.:Gezder, Mesafeli, s. 132. 

55
 Alman Hukukunda aynı görüĢ için bkz.:JörgFritzsche/Hans M. Malzer, 
―Ausgewähltezivilrechtliche Probleme elektronischsignierterWillenserklärungen‖, 
DNotZ, 1995, s. 3, 11; Sven-Erik Heun, ―DieelektronischeWillenserklärung‖,CR, 
1994, s. 597 vd.; Rehbinder/Schmaus, s. 325. 

56
 Bkz.:Honsell/Pietruszak, s. 772. 
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o esnada hâlbuki zaten baĢka bir soru sormuĢ olabileceğinden, yanlıĢ anlaĢıl-

mayla sonuçlanabilecektir. Ancak hemen belirtelim ki, her bir taraf belirsizlik-

ler hakkında internette sohbetin sağladığı doğrudan iletiĢim sayesinde hemen 

bilgi alabileceğinden, taraflar arasında doğrudan iletiĢim yani doğrudan beyan 

bağlantısı mevcut olmaktadır
57

. Burada ilgili kriter ise, karĢı soru doğrudan 

doğruya yöneltilebileceğinden, karĢı tarafın beyanı doğru anlayıp anlamadığına 

karar verilebilecek olmasıdır
58

. Böylece, internette sohbet sırasında yapılan 

öneri, hazır olanlar arasında yapılmıĢ sayılacaktır
59

. 

ġu hâlde, doğrudan iletiĢim sağlayabilen araçlar, muhatabın aynı anda 

önerinin içeriğini öğrenebilmesini mümkün kılan araçlardır
60

. 

ii. Bilgisayarın doğrudan iletiĢim sağlamayan araçları 

aa) Elektronik-Posta (E-Posta) 

Hemen belirtilmelidir ki, ―e-posta (e-mail)‖ kavramı, sadece yazılı be-

yanların internet üzerinde gönderilmesini kapsamamaktadır
61

. E-posta, bir 

internet kullanıcısının bilgiyi metin, resim, ses
62

 ya da video Ģeklinde, dosya 

olarak e-postasına ekleyerek, baĢka birine göndermesini mümkün kılmakta-

dır
63

. 

E-posta ile hızlı bir iletiĢim sağlanmakla birlikte, e-posta ile beyanların 

iletiminde taraflar arasında bir doğrudan iletiĢim, yani doğrudan beyan bağlan-

tısı olanaklı değildir. Zira, irade beyanlarının ulaĢması, tetkik edilmesi ile aynı 

ana rastlamamaktadır. Nitekim, sözleĢmenin her iki tarafı da aynı anda bilgisa-

                                                 
57

 Bkz.:Frei, s. 62; Gezder, Ġnternet, s. 113. Ayrıca bkz.: Rehbinder/Schmaus, s. 
329;OFK/Kostkiewicz, OR 4, N. 3. 

58
 Heun, s. 597 vd.;Gezder, Mesafeli, s. 132. Keza bkz.:Rehbinder/Schmaus, s. 316, 
325; Jörg/Arter, s. 167 vednt. 23. 

59
 Aynı görüĢ için bkz.:KocayusufpaĢaoğlu, s. 196; Mehmet Demir, Mesafeli 
SözleĢmelerin Ġnternet Üzerinden Kurulması, Turhan Kitabevi, Ankara, Mayıs 
2004, s. 223; Emrehan Ġnal, E-Ticaret Hukukundaki GeliĢmeler ve Ġnternette 
SözleĢmelerin Kurulması, Vedat Kitapçılık, Ġstanbul 2005,s. 117-118; Ahmet M. 
Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 
2007, s. 46; Ġpek Sağlam, Elektronik SözleĢmeler, Legal Yayıncılık, Ġstanbul 2007, 
s. 95 

Alman Hukukunda aksi görüĢ ve bunun eleĢtirisi için bkz.:Rehbinder/Schmaus, s. 
324-325. 

60
 Bkz.:Gerekçe, m. 4 

61
 Rehbinder/Schmaus, s. 316. 

62
 Bunlar, ―ses mailleri (voicemails)‖ olarak adlandırılmaktadır (Rehbinder/Schmaus, 
s. 316. Bu konuda ayrıca bkz.: Michael Hart, ―Internet Law‖, CLSR, Vol. 14, no. 4, 
1998, s. 224-225). 

63
 PetraDilger,Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Internet, Verlag 
C.H. Beck, München 2002, s. 14. 
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yarlarının baĢında olsalar dahi, 
64

 gönderilen e-postanın açılması, okunması, 

düĢünülmesi ve cevap verilmesi zaman almakta ve ayrıca bir taraf, peĢ peĢe 

birkaç e-posta gönderebilmekte ve bu e-postaların içerikleri farklı olabilmekte-

dir. Diğer taraf ise, gönderilen bu e-postalardan ilk gelenini de son gelenini de 

önce açıp okuyabilecektir
65

. ġu hâlde, e-posta ile iletiĢim çok hızlı olmasına 

rağmen, en azından Ģu anda, o, tarafların doğrudan iletiĢimine, yani doğrudan 

beyan bağlantısına imkân vermediği için, e-posta ile yapılan öneri, hazır olanlar 

arasında yapılmıĢ sayılmayacaktır. Türk
66

, Ġsviçre
67

 ve Alman
68

 doktrininde 

ağırlık kazanan görüĢ bu yöndedir. 

bb) Web Formlarının doldurulması 

KarĢılıklı konferans yani beyan-ve karĢı beyan (sohbet), karĢı soru, izah, 

karĢı öneri vb.‘yi
69

 mümkün kılmadığından, on-line alıĢveriĢte web formlarının 

doldurulmasının da, sözleĢme tarafları arasında, bir doğrudan iletiĢime, yani bir 

doğrudan beyan bağlantısına olanak vermediğinden, hazır olmayanlar arasın-

daki
70

 bir iletiĢimi ve hâliyle hazır olmayanlar arasındaki sözleĢmenin kurulu-

Ģunu sağladığına kuĢku yoktur
71

. 

a. YTBK m.4/II‟nin kapsamı dışında kalanlar 

ġu hâlde, YTBK m.4/II hükmünün zıt anlamından (argumentum e 

contrario) anlaĢılıyor ki, öneri doğrudan iletiĢimi, yani doğrudan beyan bağlan-

tısını sağlayamayan bir iletiĢim aracı ile yapılırsa, hazır olanlar arasında yapıl-

mıĢ sayılmayacak, baĢka bir ifadeyle hazır olmayanlar arasında sözleĢmenin 

kuruluĢu söz konusu edilecektir. Belki bu sebeple, Ġsviçre kanunkoyucusunun 

                                                 
64

 Farklı yaklaĢım için bkz.:Hatemi/Gökyayla, Borçlar Hukuku – Genel Bölüm, 
Vedat Kitapçılık, Ġstanbul 2011, s. 40. 

65
 Gezder, Mesafeli, s. 133-134. 

66
 Gezder, Ġnternet, s. 114; KocayusufpaĢaoğlu, s. 196; M. Turgut Öz, Yeni Borçlar 
Kanununun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve Yenilikler, Vedat Kitapçılık, 
Ġstanbul 2011, s. 5; Halûk N.Nomer, Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, 
Dokuzuncu Bası, Beta Yayıncılık, Ġstanbul 2011,s. 25; Çiğdem Kırca, ―Ġnternette 
SözleĢme Kurulması‖, BATĠDER, C.XX, S.4, Aralık 2000, s. 100; Sağlam, s. 93. 
K.g.,Kılıçoğlu, s. 46. 

67
 Gemar, s. 105;OFK/Kostkiewicz, OR 4, N. 2, OR 5, N. 1; Schwenzer,N. 27.12; 
Frei, s. 63; Schwab, s. 57; Robert G. Briner,Verträge und Haftung im Internet – 
Was der Praktiker im globalen Umfeld wissen muss, orellfüssli Verlag AG, 
Zürich 2002, s. 30, 38. 

68
 IvoGeis, ―DiedigitaleSignature‖,NJW, 1997, s. 3000; Fritzsche/Malzer, s. 3; 
Rehbinder/Schmaus, s. 329. 

69
 Bkz.:Koller, § 7, N. 43. 

70
 Rehbinder/Schmaus, s. 329. 

71
 Bkz.:Gezder, Mesafeli, s. 134. 
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OR m.5‘e bu konuyla ilgili yeni bir f.4 ilâvesine ihtiyaç görmemesi
72

 gibi, Türk 

kanunkoyucusu da, YTBK m.5‘e, bu konuyla ilgili yeni bir fıkra eklemeye ih-

tiyaç hissetmemiĢtir! 

A. YTBK m.4/II‟nin dolaylı ifadesi 

EBK m.4/II‘de, iki tarafın bizzat
73

 yahut temsilcilerinin
74

 ibaresine yer 

verilmiĢti. YTBK m.4/II‘de bu ibare kaldırılmıĢ, dolaylı bir anlatım tercih 

edilmiĢtir. Ancak, elbette bir sözleĢmeyi ya tarafların bizzat kendileri ya da 

sözleĢmenin kurulması için yetki verdikleri temsilcileri kurabileceğinden, 

YTBK m.4/II‘nin bu dolaylı anlatımı herhangi bir değiĢiklik içermemektedir. 

B. YTBK m.4/II‟nin sadece “öneri”den bahsetmesi 

Dikkat edileceği gibi, YTBK m.4/II hazır olanlar arasında yapılmıĢ sa-

yılacak sözleĢmelerden değil, hazır olanlar arasında yapmıĢ sayılacak öneriden 

bahsetmektedir. EBK m.4/II ve mehaz OR m.4/II‘nin ifade tarzından niçin 

farklı bir yola gidildiği, pek anlaĢılamamaktadır! Bu ifade tarzı Ģöyle bir soruyu 

akla getirebilecektir: Bu hükme göre, sadece önerinin doğrudan iletiĢim sağla-

yabilen bir araçla yapılması, hazır olanlar arasında sözleĢmenin kurulması için 

yeterli midir? Zira, EBK m.4/II, iki tarafın bizzat yahut temsilcilerinin telefon 

iletiĢim aracını kullanarak yaptıkları sözleĢmelerden bahsederken, YTBK sa-

dece önerinin doğrudan iletiĢim sağlayabilen bir araçla yapılmasını aramakta, 

sanki kabulün bu iletiĢim aracıyla yapılmasını aramamaktadır! Bu durumda 

nasıl bir yorum yapılmalıdır? Kanaatimize göre, YTBK m.4/I‘de ifadesini bu-

lan “….hemen kabul edilmezse; …..” ibaresi yol gösterici olacaktır. ġu hâlde, 

önerinin hemenkabulü, Ģüphesiz ki kabul beyanında da doğrudan iletiĢim 

sağlayabilen bir iletiĢim aracının kullanılmasını gerektirecektir. 

Ancak burada diğer bir sorun, kabul beyanının doğrudan iletiĢim sağla-

yabilen baĢka bir iletiĢim aracıyla verilebilip verilemeyeceğidir. Zira, EBK 

m.4/II iki tarafın bizzat yahut temsilcilerinin telefon ile yaptıkları akitlerden 

bahsederken, yani bunların sadece telefon kullanmalarını ararken, YTBK 

m.4/II‘i, böyle bir ifade tarzını devam ettirmemiĢtir. ġu hâlde, kanaatimize 

göre, YTBK m.4/II‘i, öneri doğrudan iletiĢim sağlayabilen bir iletiĢim aracıyla 

yapıldığında, önerinin hemen kabulünü sağlayacak baĢka bir doğrudan iletiĢim 

sağlayabilen iletiĢim aracının kullanılmasıyla kabulüne, kural olarak, cevaz 

                                                 
72

 Begleitbericht zum Entwurf, s. 10. 
73

 Buradaki “bizzat” kelimesi, taraflar için bir anlam ifade edecektir (bkz.:Kılıçoğlu, s. 
45-46).  

74
 EBK m.4/II, “Ġki taraf .... vekillerinin bizzat telefon .... “ ibaresini kullanmaktaydı. 
Mehaz kanun OR m.4/II‘deki ibare, “ ....Bevollmächtigten.... “ olduğundan, “vekil” 
değil “temsilci” kullanılmalıydı (bu konuda bkz.:Tekinay, s. 88-89, dnt. 13; 
Kılıçoğlu, s. 45). ġu hâlde madde, “Ġki tarafın bizzat yahut temsilcilerinin ….” 
Ģeklinde anlaĢılmalıdır. 
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vermektedir. Bu durumda öneri, meselâ internette sohbet (chat) ile yapılmıĢ ve 

fakat kabul beyanı yapılamadan internet bağlantısı taraflara atfedilemeyecek 

teknik sebeplerle kesilmiĢse, kural olarak, kabul beyanı, kayda değer bir za-

man farklılığı olmaksızın, örneğin klasik anlamda telefon kullanılarak yapıla-

bilecektir. 

I. YTBK M.7 VE MEHAZ OR M.6A HÜKÜMLERĠ 

A. Genel olarak 

1990 yılında Ġsviçre kanunkoyucusunun hazırlık yaparak 01 Temmuz 

1991 yılında yürürlüğe koyduğu OR m.6a ile ısmarlanmayan (sipariĢ edilme-

yen) mallarıngönderilmesini hüküm altına alması, Türk Borçlar Kanunu‘nda 

2011 yılında, YTBK m.7 ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ancak, OR m.6a Ġsviçre‘de o zamandan beri tartıĢılmaktadır. Türk 

kanunkoyucusu, kanaatimizce, aynen Ġsviçre kanunkoyucusu gibi
75

, tamamıyla 

pragmatik açıdan olaya bakmıĢ, ancak bu hükmün dogmatik olarak nereye ait 

olduğunu dikkate almamıĢtır! 

B. YTBK m.7‟nin amacı 

YTBK m.7 ısmarlanmayan bir Ģey için, kiĢiye bir koruma öngörmekte-

dir. Bu hükme göre, ısmarlanmayan bir Ģeyin gönderilmesi öneri sayılmaya-

caktır. Böylece ısmarlamadığı Ģeyi alan kiĢi, artık kendi hukukî durumu hak-

kında bir belirsizlik içinde olmayacaktır. YTBK m.7, mehaz OR m.6a gibi
76

, bu 

belirsizliği pragmatik yolla bertaraf etmiĢtir. 

Bu hükümle, haksız rekabet de önlenmek istenmektedir
77

. 

C. YTBK m.7‟nin kiĢi bakımından uygulama alanı 

Alman Hukukunda bu konuya dair hüküm olan BGB § 241a‘da, tüketi-

cilerin söz konusu olduğu açık bir biçimde belirtilmiĢtir. Zaten BGB § 241a, 

MS Direktifi m.9‘u Alman Hukukuna aktarmak için konulmuĢtur. 

OR m.6a‘da böyle bir açıklık olmamasına rağmen, Ġsviçre doktrininde 

Bucher‘e göre, OR m.6a sadece tacir olmayan kiĢilere gönderilen tüketim mal-

larına
78

, baĢka bir ifadeyle tüketicilere
79

 uygulanacaktır. 

                                                 
75

 Bu görüĢ için bkz.:Honsell/Pietruszak, s. 772. 
76

 Bu konuda bkz.:Schwenzer,N. 28.12 vd.; Koller, §7, N. 85; Honsell/Pietruszak,s. 
772. 

77
 MS Direktifi m.9 için aynı yönde bkz.:NorbertReich, ―Die neue Richtlinie 97/7/EG 
über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz‖, EuZW,1997, 
s. 581, 587; OlafSosnitza, ―WettbewerbsrechtlicheSanktionen im BGB – 
DieReichweitedesneuen § 241a BGB‖, BB, 2000, s. 2317. 
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TKHK m.9/A‘da hüküm altına alınan ―mesafeli sözleĢmeler‖in mehazını 

teĢkil eden MS Direktifi‘nde m.9 ile sipariĢ edilmeyen mal ve hizmetlere dair 

hüküm yer almasına
80

 rağmen, ne TKHK m.9/A ne de MSHY ile bu konu ele 

alınmıĢtır. Ancak MSHY‘yi yürürlükten kaldıran ve 06.03.2011‘de yürürlüğe 

giren MSDY m.10 ile, bu konu düzenlenmiĢtir. ―SipariĢ edilmeyen mal ve 

hizmetler‖ kenar baĢlıklı MSDY m.10‘a göre, “(1) SipariĢ edilmeyen malın 

teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; mal veya hizmetin kullanılması 

veya tüketilmesi hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı tüketiciye karĢı her-

hangi bir hak ileri süremez. Bu hâllerde tüketicinin sessiz kalması, sözleĢmenin 

kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamaz ve tüketicinin malı 

geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.” 

ġu hâlde, aslında mesafeli sözleĢmeler mevzuatına dâhil olan, baĢka bir 

anlatımla Tüketici Hukukuna ait olan bir sorun, hem YTBK m.7‘de hem de 

MSDY m.10‘da düzenlenmiĢtir. Üstelik, bu iki düzenleme birbirinden oldukça 

farklı içeriktedir. 

Ancak denebilir ki, YTBK m.7 ile, Tüketici Hukuku mevzuatı büyük bir 

kısım itibariyle ait olduğu yere, yani Borçlar Kanunu‘nun içine, dâhil olmaya 

baĢlamıĢtır! 

D. YTBK m.7‟nin maddî bakımdan uygulama alanı 

Mademki YTBK m.7 c.1‘e göre, “IsmarlanmamıĢ bir şeyin gönderilmesi 

öneri sayılmaz.”, Ģu hâlde hizmetler, bu hükmün uygulama alanı dıĢındadır. 

Gerekçe‘dekanunkoyucu“Böylece, bu tür taşınırları posta kutusunda 

veya kapısının önünde bulan ya da baĢka bir yolla alan kiĢilerin, ….”
81

diyerek, 

m.7 c.1‘de ifadesini bulan ―Ģey‖ ile kastedilenin ―taĢınırlar‖ olduğunu, bir an-

lamda vurgulamıĢtır. Ancak TKHK m.3 b.c‘de mal
82

 Ģöyle tanımlanmaktadır, 

“Mal: AlıĢ-veriĢe konu olan taĢınır eĢyayı, konut ve tatil amaçlı taĢınmaz mal-

ları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü 

ve benzeri gayri maddi malları, …. Ġfade eder.” Buna göre, kanaatimizce, ―ko-

nut ve tatil amaçlı taĢınmaz mallar‖ dıĢında kalanlar, yani ―alıĢ-veriĢe konu 

olan taĢınır eĢya ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, 

ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar‖, m.7‘nin uygulama alanında olma-

lıdır. 

                                                                                                                       
78

 BSK/Bucher, Art.6a, N. 4. Ayrıca bkz.: Schwenzer, N. 28.12; Gauch/ Schluep/ 
Schmid, N. 426; KUKO/ Wiegand, Art. 6a, N. 1. 

79
 Bunun için ayrıca bkz.: M. Murat Ġnceoğlu/BaĢak BaĢoğlu, ―SipariĢ EdilmemiĢ 
Malların Gönderilmesi‖, iç: Prof.Dr.RonaSerozan‟a Armağan, Cilt II, On Ġki 
Levha Yayıncılık, Ġstanbul 2010, s. 997 vd. 

80
 Bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 243 vd. 

81
 Gerekçe, m.7. 

82
 Bu konuda bkz.:Gezder, Mesafeli, s. 42 vd. 
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Mehaz OR m.6a da sadece malları kapsamaktadır. ĠĢte bu sebeple Ġsviçre 

kanunkoyucusu E-OR m.6a/IV‘ü, OR m.6a‘yı tamamlamak için tasarlamıĢ ve 

bunun ile ―sipariĢ edilmeyen hizmetleri‖ OR m.6a‘ya eklemek istemiĢtir. Böy-

lece OR m.6a, sipariĢ edilmeyen hizmetlere de uygulama alanı bulacaktı. Ġs-

viçre kanunkoyucusuna göre
83

, E-OR m.6a/IV ile OR m.6a‘ya yapılacak olan 

bu ek, Ģu anda ve gelecekte tahminen çoğalacak olan alıcının hiçbir zaman si-

pariĢ etmediği hizmetlerin özellikle internet aracılığıyla yerine getirileceği ger-

çeğini göz önüne almaktadır. Ġsviçre kanunkoyucusuna göre, baĢlangıç noktası 

aynı olup alıcının hakları ve yükümlülükleri aynı düzenlendiği için, bu ek, ta-

mamen adildir. Oysa Ġsviçre‘de bazı yazarlar
84

, E-OR m.6a/IV‘ü olumsuz bul-

maktadırlar ve onlardan Honsell/Pietruszak‘a göre, sipariĢ edilmeyen mal ve 

hizmetlerin aynı klasmanda ele alınması kabul edilemez. Zira, meselâ, tesadü-

fen kaza yerine gelen bir doktor tarafından ilk yardım alan yaralı kiĢi, ısmar-

lanmayan (sipariĢ edilmeyen) hizmet kuralına dayanarak YTBK m.529/I (EBK 

m.413/I
85

)/OR m.422/I‘e dayanan bir talebe karĢı çıkabilecek ve böylece 

getirilmek istenen E-OR m.6a/IV hükmü, gerçek vekâletsiz iĢ görmenin
86

 

uygulama alanından, örneğimizde doktoru, mahrum edecektir
87

. Ancak, 

Begleitbericht zum Entwurf‘ta bu soruna dair herhangi bir çözümden bahse-

dilmemektedir. 

Belirtelim ki, mehaz MS Direktifi m.9‘a uygun olarak, MSDY m.10 hem 

sipariĢ edilmeyen malları hem de hizmetleri kapsamaktadır. 

Ġsviçre Borçlar Hukukundahizmet (Dienstleistungen), hukuk kavramı 

olarak ilk defa, Borçlar Hukuku‘nda tüketicinin korunması
88

 için OR‘nin tadili 

çerçevesinde yürürlüğe konulan OR m.40a/I ve m.40f/III‘te ele alınmıĢtır
89

. 

                                                 
83

 Begleitbericht zum Entwurf, s. 10. 
84

 Bkz.:Honsell/Pietruszak, s. 773; Jörg/Arter, s. 168. 
85

 Bu hüküm için bkz.: Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 
8. Baskı (Hazırlayanlar: Cevdet Yavuz/Faruk Acar/Burak Özen), Beta Yayıncılık, 
Ġstanbul 2010, s. 570. 

86
 Vekâletsiz iĢ görme konusunda bkz.:Yavuz, s. 563 vd.; Aydın Zevkliler/AyĢe 
Havutçu, Zevkliler Borçlar Hukuku – Özel Borç ĠliĢkileri, 9. Baskı,Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2007, s. 351 vd. 

87
 Honsell/Pietruszak, s. 773. 

88
 BG vom 5. Oktober 1990 überdieÄnderungdes OR, in Kraft seit 1. Juli 1991.  

89
 Honsell/Pietruszak, s. 773. 
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Hizmet, sağlayıcının
90

 tipik asli edim yükümlülüğünün, bedenî ya da fikrî faali-

yet tarzında bir karĢılık teĢkil ettiği bütün sözleĢmeleri kapsamaktadır
91

. 

Hizmet TKHK m.3 b.d‘de ise Ģöyle tanımlanmaktadır, “Hizmet: Bir üc-

ret veya menfaat karĢılığında yapılan mal sağlama dıĢındaki her türlü faaliyeti, 

…. Ġfade eder.” 

YTBK‘nın muhtelif maddelerinde, hizmet
92

 kavramına yer verilmiĢtir
93

. 

E. YTBK m.7 c.1 hükmü 

OR m.6a/I ile hemen hemen paralel bir düzenleme olan YTBK m.7 c.1‘e 

göre, “IsmarlanmamıĢ bir Ģeyin gönderilmesi öneri sayılmaz.” Bu ifade, he-

men belirtelim ki, OR m.6a/I‘den farklıdır. Zira OR m.6a/I, “….öneri değil-

dir.” demektedir. Koller
94

 bu ifadeyi, haklı olarak, eleĢtirmiĢ ve bu ifadenin 

daha doğru Ģeklinin, “ ….öneri sayılmaz.” olduğunu belirtmiĢtir. YTBK m.7 

c.1, Ģu hâlde, doğru bir Ģekilde ifade edilmiĢtir. 

Bu hüküm, YTBK m.8 gibi sadece yorumlayıcı bir kural değil, bir 

fiksiyondur (Fiktion)
95

. Yani bu hükme göre ısmarlanmamıĢ, baĢka bir ifa-

deyle sipariĢ edilmemiĢ bir Ģeyin gönderilmesi, bir sözleĢmenin kurulması için, 

bir öneri teĢkil etmeyecektir
96

. Oysa, bu hüküm olmasaydı, bu Ģeyin gönderil-

mesi bir öneri sayılacaktı. Bu durumda gönderenin Ģeyi göndererek bir öneri 

yapmak istediği açıkça ortada olsa ve bu Ģeyi alan da aslında sözleĢme kurmak 

niyetinde olsa dahi, bir sözleĢme kurulamayacaktır. Bu durumda, bu Ģeyi (gön-

                                                 
90

 Sağlayıcı TKHK m.3 b.g‘de, “Sağlayıcı: Kamu tüzel kiĢileri de dahil olmak üzere 
ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel 
kiĢileri, …. Ġfade eder” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

91
 Bu konuda bkz.:Honsell/Pietruszak, s. 773; Jörg/Arter, s. 168; Gezder, Ġnternet, s. 
246. 

92
 Bu kavramın YTBK m.393 vd.‘da düzenlenen ―hizmet sözleĢmeleri‖ ile karıĢmaması 
için, YTBK m.393 vd.‘da düzenlenen ―hizmet sözleĢmelerine‖, ―iĢ sözleĢmeleri‖ 
denmesi isabetli olurdu. Nitekim OR m.319 vd.‘da düzenlenen bu sözleĢmeler, 
―….arbeitsvertrag‖ olarak anılmaktadır. Oysa OR m.40a/I ve m.40f/III‘tehizmet 
kavramı için ―Dienstleistung‖ ibaresi kullanılmaktadır. 

93
 Meselâ YTBK m.506/II‘ye göre, “Vekil üstlendiği iĢ ve hizmetleri, vekâlet verenin 
haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.” Herhâlde 
bu maddede kanunkoyucu, iĢ ile ―bedenî faaliyeti‖; hizmet ile ―fikrî faaliyeti‖ 
kastetmektedir! YTBK m.20/IV‘e göre ise, “Genel iĢlem koĢullarıyla ilgili hükümler, 
sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle 
yürütmekte olan kiĢi ve kuruluĢların hazırladıkları sözleĢmelere de, niteliklerine 
bakılmaksızın uygulanır.” Burada ise ―sunulan hizmet‖ ile kastedilen, herhâlde 
―bedenî ve/veya fikrî faaliyet‖tir.  

94
 Bkz.:Koller, § 7, N. 84. Kezabkz.: Begleitbericht zum Entwurf, s. 10. 

95
 Schwenzer,N. 28.12. Ayrıcabkz.: Koller, § 7, N. 86. 

96
 Bkz.:Begleitbericht zum Entwurf, s. 10. 
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deriyi) alanın irade beyanı, örneğin bu Ģeyin fiyatını ödemek istemesi, Ģeyi 

gönderenin kabulünü gerektiren bir öneri olarak değerlendirilmelidir
97

. Buna 

göre, bu Ģeyi alanın irade beyanı öneri sayılacak ve mademki bu Ģeyi göndere-

nin sözleĢme kurma isteği açıkça ortadadır, bu Ģeyi gönderenin kabulünün açık 

olması gerekmeyecektir. Bu durumda, YTBK m.6 uygulanacak, yani bu Ģeyi 

gönderen, öneriyi uygun bir sürede reddetmezse, sözleĢme kurulmuĢ sayıla-

caktır
98

. 

ġu hâlde, mademki YTBK m.7 c.1‘e göre, “IsmarlanmamıĢ bir Ģeyin 

gönderilmesi öneri sayılmaz.”, bu Ģeyin gönderilmesi, bir önerinin genel pren-

siplerine uygun olması gerekir. Meselâ, fatura ya da makbuz içeriyor veya açık 

bir öneri ise, bu hüküm anlam ifade edecektir
99

. 

YTBK m.7‘nin Gerekçe‘sinde ısmarlanmadan gönderilen Ģeyin değerine 

iliĢkin bir ifade yer almamasına rağmen, OR m.6a‘nın Botschaft‘ında, anahtar-

lık ve kartpostallardan bahsedilmektedir. Oysa, ısmarlamadığı bir Ģeyi alanı 

etkili olarak korumak için, bu hüküm ucuz Ģeylerle sınırlandırılmamalı, yani 

daha değerli Ģeyler için de uygulanabilmelidir. Ve fakat gönderilen Ģeyin ola-

ğanüstü değeri/pahalı olması, onun yanlıĢlıkla gönderilmesine bir iĢaret olabi-

lecek ve böylece, OR m.6a/III‘ün
100

, Türk Hukukunda ise, aslında Tasarıda yer 

alan ve OR m.6a/III‘e hemen hemen paralel bir hüküm olan f.2, YTBK 

m.7‘den çıkarıldığından, dürüstlük kurallarının (TMK m.2) uygulama alanı söz 

konusu olacaktır. 

BU HÜKÜM, PRATĠKTE DAHA ÇOK ABONELĠK SÖZLEġME-

LERĠNDE MEVZUBAHĠS OLACAKTIR. BUNA GÖRE, ABONELĠĞĠ 

ĠPTAL EDĠLMĠġ BĠRĠNE MAL GÖNDERMEYE DEVAM EDĠLDĠĞĠNDE, 

BU HÜKÜM UYGULANABĠLECEKTĠR. BAġKA BĠR ĠFADEYLE, 

ISMARLANMAMIġ BU ġEY GÖNDERĠLMEKLE, BU KĠġĠ ABONELĠĞĠ 

DEVAM ETTĠRMEYE ZORLANAMAYACAKTIR
101

. 

F. YTBK m.7 c.2 hükmü 

1. Genel olarak 

Mehaz OR m.6a/II ile paralel bir düzenleme olanYTBK m.7 c.2‘ye göre, “Bu 

Ģeyi alan kiĢi, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü değildir.”MSDY 

m.10‘a göre de, “ ….ve tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek 

gibi bir yükümlülüğü yoktur.” 

                                                 
97

 Koller,§ 7, N. 86; Schwenzer,N. 28.12-13; Gezder, Ġnternet, s. 245; Öz, s. 5. 
98

 Koller, § 7, N. 86. 
99

 Koller, § 7, N. 84. 
100

 Gauch/Schluep/Schmid, N. 428a. 
101

 Gauch/Schluep/Schmid, N. 427. 
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Bu hükme göre, gönderilen bu Ģeyi alan kiĢi, onu ne geri göndermek ve ne de 

saklamak zorundadır. Böylece, bu Ģeyi (gönderiyi) alan, hiçbir sözleĢmesel 

karĢılık vermeksizin malı geri göndermeyebilir, kullanabilir, tüketebilir ve hattâ 

yok edebilir. Bu durumda, böyle bir davranıĢ sözleĢmenin kuruluĢunu getirme-

yecektir
102

. Nitekim Gerekçe‘de de bu durum, “….bunları geri göndermemesi, 

saklamaması hattâ kullanması sebebiyle, taraflar arasında örtülü irade açık-

laması sonucunda bir sözleĢme iliĢkisinin doğmasının mümkün olmadığı ifade 

edilmiĢtir.”
103

Ģeklinde belirtilmiĢtir
104

. Üstelik, bu yaptıklarından dolayı ne 

haksız fiil tazminatı ne de sebepsiz zenginleĢme ile muhatap olacaktır
105

. 

Bu kuralın sebebi, ısmarlanmayan Ģeyin gönderilmesinin, bu Ģeyi alanın kiĢisel 

alanını ihlâl etmesidir. Elbette bu müeyyidelendirilecektir
106

. 

Bu Ģeyi gönderen onu geri istiyorsa veya gelip geri almaya hazır olduğunu bil-

diriyorsa ne olacaktır? Mademki bu Ģeyi alan onu geri göndermekle ve sakla-

makla yükümlü değildir, bununla muhatap olmak zorunda değildir
107

. 

2. Dogmatik Açıdan Yeri Meselesi 

YTBK m.7 c.2 ve mehaz OR m.6a/II hükmü, dogmatik bakıĢ açısından 

tartıĢmaya sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda, ısmarlanmayan bir Ģeyin, gön-

                                                 
102

 Schwenzer,N. 28.13-14; Koller, § 7, N. 89;Keza bkz.:Gauch/Schluep/Schmid, N. 
430. 

103
 Gerekçe, m.7. 

104
 Ancak MSDY m.10, ne YTBK m.7 ne de mehaz OR m.6a‘da olan bir sınırlama 
getirmektedir. Buna göre, “SipariĢ edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması 
durumunda; mal veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi hariç olmak üzere 
satıcı veya sağlayıcı tüketiciye karĢı herhangi bir hak ileri süremez. Bu hâllerde 
tüketicinin sessiz kalması, sözleĢmenin kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak 
yorumlanamaz ve tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir 
yükümlülüğü yoktur.” ġu hâlde bu hükme göre, tüketicinin malı geri göndermek veya 
muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur, ancak mal veya hizmeti kullanamaz 
veya tüketemez. Eğer kullanır veya tüketirse, satıcı veya sağlayıcı tüketiciye karĢı bir 
hak ileri sürebilecektir! 

 Alman Hukukuna (bkz.: BGB § 241a) göre de sipariĢ edilmeyen malların 
gönderilmesi bir icap teĢkil etmediğinden, alıcı susarsa, bu, kabul anlamına 
gelmeyecektir. Malın açılması, denenmesi ya da elde tutulması da kabul anlamına 
gelmeyecektir. Ancak, malın kullanılması ya da tüketilmesi, kabul anlamına 
gelebilecektir. Bu, kural olarak, sipariĢ edilmeyen hizmetler için de geçerlidir (Bunun 
için bkz.:ChristianBerger, ―Der Ausschlussgesetzlicher Rückgewähransprüchebei 
der ErbringungunbestellterLeistungennach § 241a BGB‖, JuS, 2001, s. 650). 

105
 Schwenzer,N. 28.14. Ayrıcabkz.: Koller, § 7, N. 89.  

106
 Gauch/Schluep/Schmid, N. 430. 

107
 Koller, § 7, N. 90. 
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derenin aynî hak durumu üzerinde etkili olması, tartıĢma yaratmıĢtır
108

. 

Bucher‘e göre
109

 bu norm, baĢkasına ait bir mal üzerinde tasarruf hakkı 

verdiğinden, Borçlar değil EĢya Hukuku kökenlidir. Koller‘e göre
110

, burada bir 

adım ileri gidilmeli ve bu Ģeyi alanın malik olmasının sebebi, ZGB 

m.718‘de(TMK m.767) aranmalıdır. Fakat sahiplenme, ısmarlanmayan, yani 

sipariĢ edilmeyen malın terk edildiğini kabul etmeyi gerektirmektedir. Olayda 

bu terk niyeti olmasa bile, OR m. 6a/II (YTBK m.7 c.2), bunu böyle kabul et-

mektedir. Bu görüĢ, doktrinde eleĢtiriye uğramıĢtır. Nitekim, 

Gauch/Schluep/Schmid‘e göre
111

, Botshcaft‘ta da yer alan bu terk edilme 

düĢüncesi, ve hâliyle Koller‘in düĢüncesi, fazla ileri gitmektedir. Engel‘e 

göre
112

 ise, terk edilme düĢüncesi hiç uymamaktadır. Çünkü, gönderen kiĢi ma-

lını belirli bir kiĢiye göndermekle, mülkiyetini devretme niyetini göstermekte-

dir. Terk etme düĢüncesi ise, mülkiyetinden herkese karĢı vazgeçmek demektir. 

Honsell/Pietruszak
113

, diğer yazarların soruyu yanlıĢ sorduklarını, haklı olarak, 

belirtmektedirler. EĢya Hukukunda mülkiyet karinesine göre, taĢınır bir Ģeyin 

zilyedi onun maliki sayılır (TMK m.985/I (ZGB m.930/I)). Buna uygun olarak, 

bir taĢınır malın mülkiyetini kazanmak için, TMK m.763/I
114

 ve m.977‘ye 

(ZGB m.714/I ve m.922) göre malın teslimi yeterlidir. Böylece, YTBK m.7 

(OR m.6a) iyiniyetli alıcıya, istiyorsa malı tutması için kanunî bir sebep teĢkil 

etmekte ve bu, sözleĢmesel hukukî sebebin yerine geçmektedir. Bu durumda bu 

Ģeyi alan, Ģeyin yeni maliki
115

 olacaktır. Hemen belirtelim ki, bu Ģeyi (gönde-

riyi) alan istiyorsa malı tutabilir, yoksa tutma zorunluluğu yoktur. Eğer redde-

derse, mülkiyet gönderende kalacaktır. 

G. Maddeden Çıkarılan Ytbk M.7/Iı Hükmü 

OR m.6a/III ile hemen hemen paralel bir düzenleme olan ve fakat 

YTBK‘nın Mecliste kabulü sırasında m.7‘den çıkarılan f.2 hükmüne göre, “Is-

                                                 
108

 Bkz.:Koller,§ 7, N. 91; Pierre Engel,Traitédesobligations en droitsuisse, 2 
édition, StæmpfliEditions SA, Berne 1997, s. 207 ;BSK/Bucher, Art.6a, N. 2; 
Honsell/Pietruszak, s. 773.  

109
 Bkz.:BSK/Bucher, Art.6a, N. 3. 

110
 Bkz.:Koller, § 7, N. 90-91. 

111
 Bkz.:Gauch/Schluep/Schmid, N. 430a.  

112
 Bkz.:Engel, s. 207. 

113
 Bkz.:Honsell/Pietruszak, s. 773. 

114
 TMK m.763/I‘e göre, “TaĢınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri 
gerekir.”“Birinci fıkrada, doktrindeki açıklamalar ve mehaz madde göz önünde 
tutularak, taĢınır mülkiyetinin nakli için „teslim‟in değil, „zilyetliğin devri‟nin gerekli 
olduğu belirtilmiĢtir. Çünkü zilyetlik,teslim ile devredilebileceği gibi teslim olmadan 
da devredilebilir.”(Gerekçe, m.763). 

115
 K.g. Ġnceoğlu/BaĢoğlu, s. 1012. 
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marlanmamıĢ bir Ģeyin yanlıĢlıkla gönderildiği açıkça anlaĢılırsa, onu alan 

kiĢi, uygun bir sürede gönderene haber vermek zorundadır.” 

OR m.6a/III‘e göre, “Eğer Ģey kendisine açıkça yanlıĢlıkla gönderil-

miĢse, bu Ģeyi alan göndereni haberdar etmelidir.”
116

 Bu durum, meselâ 

gönderen yanlıĢ bir adrese göndermiĢ ya da postacı yanlıĢlıkla teslim etmiĢse 

söz konusu olacaktır. Bu hâlde, bu Ģeyi alan, gönderenin malı geri alması için 

ona bildirim yapmalıdır. Üstelik, bu Ģeyi alanın zaman açısından 

sınırlandırılmıĢ bir saklama yükümlülüğü vardır. Alıcı, bu bildirme 

yükümlülüğünü ihlâl ederse, gönderene karĢı tazminat yükümlülüğü vardır. 

Burada, Schwenzer‘e göre, haksız fiilden kaynaklanan tazminat söz konusu 

olacaktır. Böylece, OR m.6a/III, OR m.41/I anlamında bir koruma normu 

olarak görülebilecektir
117

. Oysa Bucher‘e göre, burada Culpa in contrahendo
118

 

söz konusu olabilecektir
119

. Bu Ģeyi alan, saklama yükümlülüğünü ihlâl etti-

ğinde de, tazminat elbette söz konusu olacaktır. Meselâ, bildirme yükümlülü-

ğünü yerine getirmiĢ, fakat bu Ģeyi uygun Ģartlarda belirli bir süre saklamamıĢ 

ise, yine tazminat yükümlülüğü ile karĢı karĢıya kalabilecektir. 

Bu bildirime rağmen, bu Ģeyi gönderen onu uygun bir sürede geri almı-

yorsa, bu Ģeyi alan onun üzerinde tasarruf edebilir
120

. Saklama süresi, Ģeyin 

değerine ve duruma göre nazara alınmalıdır. Buna göre bu süre, en erken, gön-

derenin makulce bu Ģeyi alabileceği veya aldırabileceği süre kadar olmalıdır
121

. 

ġunu da belirtelim ki, OR m.6a/III‘de açıkça yanlıĢlıkla gönderilmesi 

hâlini düzenlenmesine rağmen, eğer bu Ģeyi alan Ģüphe içerisindeyse, dürüstlük 

kuralına göre göndereni bilgilendirmelidir
122

. 

ġu hâlde denilebilir ki, YTBK‘nın kabulü sırasında son anda Mecliste 

YTBK m.7‘den f.2‘nin çıkarılması isabetli olmamıĢtır. Zira, bu durumda dü-

rüstlük kuralına (TMK m.2) baĢvurmak zorunda kalınacağından, OR m.6a/III 

için yukarda belirttiğimiz hususları, TMK m.2‘ye dayanarak çıkarmaya çalıĢa-

cağız! 

                                                 
116

 Bu konuda yaĢanmıĢ bir misal için bkz.:Koller, § 7, N. 93. 
117

 Schwenzer,N. 28.14. 
118

 Culpa in contrahendo hakkında bkz.: Ümit Gezder, Türk/Ġsviçre Hukukunda 
Culpa in contrahendo Sorumluluğu, Beta Yayıncılık, Ġstanbul 2009. 

119
 BSK/Bucher, Art.6a,N. 2. 

120
 Koller, § 7, N. 92. 

121
 Gauch/Schluep/Schmid, N. 432. 

122
 Koller, § 7, N. 93. 
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IV. YTBK M.8/II HÜKMÜ 

A. Genel olarak 

Üç fıkra hâlinde düzenlenen EBK m.7 hükmü, YTBK m.8‘de iki fıkra 

olarak ele alınmasına rağmen, düzenlenen konular farklı değildir. Konular 

farklı olmamasına rağmen, EBK m.7/II, YTBK m.8/II‘de hüküm değiĢikliğine 

uğramıĢtır. Nitekim, EBK m.7/II‘ye göre, “Tarife ve cari fiyat irsali icap teĢkil 

etmez.” iken, YTBK m.8/II‘ye göre, “….tarife, fiyat listesi ya da 

benzerleriningönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaĢılmadıkça öneri sa-

yılır.” 

B. Hukukî niteliği 

EBK m.7 yorum kuralları içermekteydi
123

. EBK m.7/III‘te, malın fiyatı 

gösterilerek, meselâ mağaza vitrininde teĢhiri kural olarak öneri olarak addedi-

lirken, f.2‘de katalog, fiyat listesi, reklam broĢürü, prospektüs vb. gönderilmesi, 

kural olarak öneriye davet olarak nitelendirilmekteydi
124

. 

DeğiĢikliğe rağmen, YTBK m.8, yine yorum kuralları içermektedir. 

YTBK m.8/II‘de ele alınan ilk duruma göre, “Fiyatını göstererek mal sergi-

lenmesi….aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır.” Bu hüküm, 

EBK m.7/III‘ten pek farklı değildir. YTBK m.8/II‘de ele alınan ikinci duruma 

göre ise, “….veyatarife, fiyat listesi ya da benzerleriningönderilmesi, aksi 

açıkça ve kolaylıkla anlaĢılmadıkça öneri sayılır.” Bu hüküm ise, EBK 

m.7/II‘den tamamen farklı bir kabul getirmektedir. 

A. Maddî Bakımdan Uygulama Alanı 

YTBK m.8/II‘deki ilk duruma göre, “Fiyatını göstererek mal sergilen-

mesi ….aksi açıkça ve kolaylıkla anlaĢılmadıkça öneri sayılır.”Burada, herkese 

açık, yani belirsiz bir kiĢiye yapılmıĢ öneri söz konusudur. Hükümden açıkça 

anlaĢılacağı gibi, burada söz konusu edilen ―mal‖ olduğundan, hizmetler, bu 

hükmün kapsamına girmemektedir. ġu hâlde, bu hüküm hizmetler için değil 

sadece mallar
125

 için uygulanabilecektir. 

                                                 
123

 Bkz.:KUKO/Wiegand, Art.7, N.1, N.3;Schwenzer, § 28.10; BK m.7/III için bkz.: 
ViktorAepli, OR Art.7, N. 2,iç.: Peter Gauch/ ViktorAepli/ HubertStöckli 
(Herausgegeben), Präjudizienbuch zum OR – Rechtsprechungdes 
Bundesgerichts, Schulthess, Zürich 2006. 

124
 Bkz.:Schwab, s. 54; Schwenzer, N. 28.10; Fikret Eren,Borçlar Hukuku – Genel 
Hükümler, 10. Bası, Beta Yayıncılık, Ġstanbul 2008, s. 223; Oğuzman/Öz, s. 47. 

125
 Bkz.:BGE 80 II 26, 35 vd. (“Seelig davası”);Aepli, Art.7 N.2; Schmidlin, Art. 
7,N. 27;Schwenzer, N. 28.10; KocayusufpaĢaoğlu, s. 189. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 

 

54 

YTBK m.8/II‘deki ikinci durumun
126

, yani “….tarife, fiyat listesi ya da 

benzerleriningönderilmesi, ….”nin hem ―malları‖ hem de ―hizmetleri‖ kapsa-

dığı, Gerekçe‘den açıkça anlaĢılmaktadır. Nitekim, Gerekçe‘ye göre, “…. rek-

lâm ve pazarlama faaliyetleri sırasında kiĢilerin posta kutularına varıncaya 

kadar sattıkları ürünlere veya sundukları hizmetlere iliĢkin tarife, fiyat listesi 

ya da benzerlerini ulaĢtırdıkları görülmektedir.”
127

 

C. YTBK m.8/II‟deki Ġlk Durum 

1. YTBK m.8/II‟nin düzenlemesi 

Türk kanunkoyucusu, belki de, Ġsviçre kanunkoyucusunun Ġsviçre E-Ti-

caret Tasarısı ile OR m.7/III‘te yapmak istediği değiĢikliği ve bunun doktrinde 

eleĢtirilerini nazara alarak, YTBK m.8/II‘deki ilk durumu yani, “Fiyatını göste-

rerek mal sergilenmesi ….aksi açıkça ve kolaylıkla anlaĢılmadıkça öneri sayı-

lır.” hükmünü, EBK m.7/III‘ten pek farklı düzenlemedi! Böylece, Türk doktri-

ninde, bu konuda Ġsviçre doktrininde yaĢanan tartıĢmalara yer bırakmadı! 

AĢağıda Ġsviçre E-Ticaret Tasarısını ele almadan önce, YTBK m.8/II ilk 

durumdaki farklılığa, kısaca değinmek lazımdır. 

YTBK m.8/II‘deki ilk durumun, EBK m.7/III‘ten pek farklı düzenlen-

mediğini belirttik. Zira EBK m.7/III‘e göre, fiyatını göstererek mal teĢhiri 

kaideten bir icap olarak addedilirken, YTBK m.8/II‘deki ilk duruma göre, fiya-

tını göstererek mal sergilenmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaĢılmadıkça öneri 

sayılır. ġu hâlde, mademki YTBK m.8/II‘de“aksi açıkça ve kolaylıkla anlaĢıl-

madıkça” ibaresine yer verilmiĢtir, bununla, fiyatını göstererek mal sergileye-

nin durumu ağırlaĢtırılmıĢtır. 

2. E-OR m.7/III 

Ġsviçre E-Ticaret Tasarısı, E-OR m.7/III‘te, OR m.7/III‘e, ―elektronik 

yol‖ ifadesini eklemek istemiĢtir. Bunu yaparken, “özellikle elektronik yolla 

sunulması” ifadesini kullanarak, aslında elektronik yolu sadece örnek kabilin-

den saydığını göstermiĢtir. Ġsviçre kanunkoyucusu bu hükümle, özellikle elekt-

ronik yolla malların fiyatlarıyla gösterilerek sunulmasını, onların sergilenmesi 

(teĢhiri) olarak ele almıĢ ve böylece onları kural olarak öneri olarak addetmiĢ-

tir. Ancak Ġsviçre kanunkoyucusu bir malın, satıcının stoklarında mevcut ol-

duğu onun ifadesinden anlaĢıldığı zaman elektronik yolla umuma bildirilmiĢ 

addolunacağını, meselâ, malın mevcut sayısı gösterilmekte ve her sipariĢ ile 

azalmakta ise bu durumun söz konusu
128

 olacağını, belirtmiĢtir. Ayrıca, hemen 

                                                 
126

 Burada da herkese açık öneri söz konusudur. 
127

 Gerekçe, m.8. Belirtelim ki, EBK m.7/II de, hem malları hem de hizmetleri 
kapsıyordu (bkz.:Schwenzer, N. 28.10; KocayusufpaĢaoğlu, s. 183). 

128
 Bkz.:Begleitbericht zum Entwurf, s. 10. 
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belirtelim ki, Ġsviçre kanunkoyucusu, E-OR m.7/III‘e, ―hizmetleri‖ de dâhil 

etmiĢtir. 

ġu hâlde, bizim EBK m.7/II‘de, YTBK m.8/II‘deki ikinci durum ile yap-

tığımız değiĢikliği, Ġsviçre kanunkoyucusu OR m.7/III‘te, bir anlamda, E-OR 

m.7/IIIile yapmak istemiĢtir. 

Getirilmek istenen bu hüküm, Ġsviçre doktrininde
129

 eleĢtirilmiĢtir. Me-

selâ bir eleĢtiride, E-OR m.7/III‘te ―sergileme (teĢhir)‖ yerine neden ―sunulma‖ 

kavramının konulduğunun anlaĢılamadığı
130

, diğer bir eleĢtiride ise, elektronik 

ilan ile elektronik sunum arasında nasıl bir ayrım yapılacağının sorunlu olduğu 

vurgulanmıĢtır
131

. 

D. YTBK m.8/II‟deki Ġkinci Durum 

1. Genel olarak 

Türk kanunkoyucusu teknolojideki ve pazarlama sistemlerindeki deği-

Ģiklikleri ve geliĢmeleri, YTBK m.8/II‘deki ikinci durumile, yani EBK 

m.7/II‘yi köklü bir biçimde değiĢtirerek yanıtlamaya çalıĢmıĢtır! Bu değiĢikliği 

ve bunun ne kadar yerinde olduğunu, aĢağıda incelemeye çalıĢacağız. 

YTBK m.8/II‘deki ikinci duruma göre, “….veya tarife, fiyat listesi ya da 

benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaĢılmadıkça öneri 

sayılır.” Yukarıda da belirttiğimiz gibi, EBK m.7/II‘ye göre, tarife, fiyat listesi 

ve benzerlerinin gönderilmesi, öneri olarak addedilmemekteydi. 

Bu hükmü, yani YTBK m.8/II‘deki ikinci durumu incelemeye geçmeden 

önce, bu çalıĢmanın formatına uygun olarak, ilk önce Ġsviçre Hukukunda ne 

yapılmak istendiği ve fakat hâlâ yapılamadığı ve doktrinin bu yapılmak istenen 

değiĢikliğe nasıl tepki verdiği anlatılacaktır. 

2. Ġsviçre Hukukunda E-OR m.7/II 

Ġnternet gibi bir biliĢim ağı üzerinde yapıldığında, benzer olaylar için 

aynı Ģekilde düzenlenmesi için, Ġsviçre kanunkoyucusu, E-Ticaret Tasarısı ile, 

OR m.7‘ye iki hüküm eklenmesini önermiĢtir. Bunlardan ilki E-OR m.7/III idi 

ve bunu az yukarıda inceledik. Diğeri ise, E-OR m.7/II idi. Bu hüküm ile, Ġs-

viçre kanunkoyucusu, elektronik yolla tarifelerin, fiyat listelerinin ve benzerle-

rinin yayınlanmasını, gönderilmeyle eĢit kılmak istemekteydi. Ancak, bu du-

rumda onlar öneri addedilmeyecekti
132

. BaĢka bir anlatımla, Ġsviçre 

kanunkoyucusu OR m.7/II‘ye tarifelerin, fiyat listelerinin ve benzerlerinin 

                                                 
129

 Bkz.:Honsell/Pietruszak, s. 775; Jörg/Arter, s. 170. 
130

 Jörg/Arter, s. 170. 
131

 Honsell/Pietruszak, s. 775; Jörg/Arter, s. 170. Diğer eleĢtiriler için bkz.:Gezder, 
Ġnternet, s. 104 vd. 

132
 Begleitbericht zum Entwurf, s. 10. 
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özellikle elektronik yolla yayınlanmasını da eklemek istemiĢ, fakat bunun dı-

Ģında, YTBK m.8/II ikinci durumdaki kabulün aksine, yürürlükteki OR 

m.7/II‘de hüküm değiĢikliğine gitmek istememiĢ, yani onları öneri olarak ad-

detmemiĢtir. 

Ancak Ġsviçre doktrininde, E-OR m.7/II ile yapılmak istenen bu değiĢik-

lik de eleĢtiriye uğramıĢtır. Doktrine göre, E-OR m.7/II‘de“....özellikle elektro-

nik yolla....” denmesi, OR‘nin kanun yapma tekniğine aykırıdır ve gereksiz-

dir
133

. 

3. YTBK m.8/II‟deki“ …. gönderilmesi ….” ibaresi 

Bu hükümde “….gönderilmesi….” ifadesi kullanılmaktadır. Ge-

rekçe‘nin, “….iliĢkin tarife, fiyat listesi ya da benzerlerini ulaştırdıkları görül-

mektedir.”
134

 cümlesinden, kanunkoyucunun ―gönderilme‖ ile ―ulaĢmayı‖ 

kastettiği anlaĢılmaktadır. ġu hâlde önerinin, tarife, fiyat listesi ya da benzerleri 

ile herhangi bir Ģekilde ulaĢtırılması yeterli olacaktır. 

EBK m.7/II‘deki ―gönderme‖ kavramı da doktrinde geniĢ yorumlanarak, 

sadece gönderme değil, her türlü genel duyuru, örneğin radyo, televizyon, ga-

zete ilânları bu hükme dâhil edilmekteydi
135

. 

4. YTBK m.8/II‟de sayı sorunu ve “ …. ya da benzerlerinin ….” 

ibaresinin anlamı 

Hemen belirtelim ki, YTBK m.8/II‘deki ikinci durumda ifadesini 

bulantarife, fiyat listesi ya da benzerleriyle sunulan teklifler, birden çok mal 

ve/veya hizmet hakkında olabileceği gibi, tek bir mal ve/veya hizmeti de kap-

sayabilecektir. Meselâ, tek bir mal hakkında bile olsa bir kataloğun gönderil-

mesi, örneğin ―X‖ marka ―Y‖ model arabanın kataloğunun alıcıya ulaĢtırılması, 

koĢullar gerçekleĢmiĢse, bu hükmün kapsamına girecektir. 

Ġsviçre‘de hâkim doktrin, meselâ videoteks alıĢveriĢinde ya da tele alıĢ-

veriĢte (teleshopping/telemarketing)
136

, ürün bilgilerinin fiyatta verilerek 

elektronik olarak yayınlanmasının, katalogların gönderilmesine hukuken uydu-

ğunu farz etmiĢlerdir
137

. Bir web sitesinde
138

, fiyat gösterilerek ürünlerin yayın-

                                                 
133

 Jörg/Arter, s. 169; Honsell/Pietruszak, s. 775. DiğereleĢtirileriçinbkz.:Gezder, 
Ġnternet, s. 104 vd. 

134
 Gerekçe, m.8. 

135
 Bkz.:Eren, s. 223. 

136
 Videoteks ve teleshopping için özellikle bkz.:KocayusufpaĢaoğlu, s. 184-185. 

137
 Koller, § 7, N. 21; Jörg/Arter, s. 168-169. 

138
 World Wide Web (www: Evrensel Ağ), ―web sayfası‖ olarak adlandırılan 
milyonlarca ayrı belgeyi düzenlemekte ve bu sayfalar bütün dünyada ―www‖ 
sunucularında tutulmaktadır. Bir satıcının/sağlayıcının web sayfaları toplu olarak 
―web sitesi‖ ve web sitesinin ilk sayfası da ―homepage‖ (giriĢ sayfası) olarak 
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lanmasını, Ġsviçre doktrini, buna eĢ görerek, OR m.7/II‘yi uygulayıp, kural ola-

rak bunların öneri olarak ele alınmayacağını belirtmiĢtir
139

. Web sitelerindeki 

tekliflerin öneri mi öneriye davet mi olduğu tartıĢmasında ağırlık kazanan gö-

rüĢe
140

 göre, kural olarak, ―Offline hukukî iĢlemlerde
141

‖ kural bu olmakla bera-

ber, ―Online hukukî iĢlemlerde
142

‖ kural web sitelerindeki tekliflerin öneri teĢ-

kil ettiğidir. 

Ancak, mademki bizde bu hüküm değiĢmiĢtir, buna göre, bir web sitesi, 

tele alıĢveriĢ (teleshopping/telemarketing) vb.‘de fiyat gösterilerek malların ve 

hizmetlerin yayınlanarak teklif edilmesi de, YTBK m.8/II ikinci duruma göre, 

kural olarak, öneri sayılacaktır. Hemen belirtelim ki, web sitesi, tele alıĢveriĢ 

(teleshopping/telemarketing) vb.‘de de, YTBK m.8/II‘nin ikinci durumunda 

anılan, tarife ve fiyat listesinde olduğu gibi, kural olarak
143

 mal ya da hizmetin 

kendisi değil, meselâ bir web sitesinde sunulan ürünlerde, ―bir ürün tanıtımı ve 

çoğunlukla bir fotoğraf, fiyat hakkında bilgi, …..‖
144

yer almaktadır. 

5. YTBK m.8/II‟deki“ ….öneri sayılır.” ibaresi 

Artık, YTBK m.8/II‘nin ikinci durumunun yorumuna göre, tarifenin, fi-

yat listesinin ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anla-

Ģılmadıkça, öneri sayılacaktır. Buna göre, tarifeyi, fiyat listesini ya da benzerle-

rini gönderen satıcı/sağlayıcı, kural olarak, gelen sipariĢleri kabul etmek zo-

rundadır, baĢka bir ifadeyle onları reddetme olanağına sahip değildir. 

                                                                                                                       
adlandırılmakta ve bu sayfada genellikle web sitesinin amacı ve içindekiler 
okunabilmektedir (bkz.:Frei, s. 8; Gezder, Ġnternet, s. 39 vd.;Gezder, Mesafeli, 
s.107). Ġnterneti kullananlar, meselâ bir satıcının web sitesine girip onun linklerini 
kullanarak yazılı ve belki de resimli Ģekilde ürünleri gösteren web sayfalarına 
ulaĢabilirler. Bazı linkler, kiĢiyi sözleĢme koĢullarını ve sipariĢ formlarını gösteren 
sayfalara bağlar. Böylece genellikle ekranda gösterilen sipariĢ formu doldurularak, 
satıcı/sağlayıcı ile sözleĢme kurulabilir (Gezder, Mesafeli, s.107). 

139
 Frei, s. 58;Jörg/Arter, s. 169. 

140
 Bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 96 vd.; Ümit Gezder, “Mukayeseli Hukukta Web 
Sitelerindeki Tekliflerin Ġcap mı Ġcaba Davet mi Olduğu Sorunu‖, 
Prof.Dr.ErgunÖzsunay‟a Armağan, Vedat Kitapçılık, Ġstanbul 2004, s. 713 vd.; 
KocayusufpaĢaoğlu, s. 185 vd.; Oğuzman/Öz, s. 48. 

141
 ―Offline hukukî iĢlemler‖ için bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 106 vd. 

142
 ―Online hukukî iĢlemler‖ için bkz.:Gezder, Ġnternet, s. 106 vd. 

143
 Meselâ web sitelerinde bunun istisnası, online hukukî iĢlemlerdir. Zira, ―bunlarda 
internet üzerinde mal ya da hizmetler dijitalize edilmiĢ olarak doğrudan doğruya 
mevcut olmakta, sözleĢmenin akdi ve ifa internet üzerinde online yerine 
getirilmektedir. …. Mesela, alıcıya internet aracılığıyla yüklenen yazılım (Software), 
filmler, müzik ya da elektronik kitap vb.‘nin satıĢı bir online hukuki iĢlemi 
oluĢturacaktır. Online yapılabilir hizmetler de mevcuttur.‖ (Gezder, Ġnternet, s. 107). 

144
 Gezder, Ġnternet, s. 96. 
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ġu hâlde, YTBK m.8/II‘nin ikinci durumuna göre, meselâ bir web site-

sinde ticarî reklam ve ilânlarla yapılan teklifler kural olarak bağlayıcı öneri 

sayılacağından, satıcı/sağlayıcı böylece teklifinin bağlayıcı olmadığını açıkça 

bildirmek zorunda kalacaktır. Bu teklifinin bağlayıcı olmadığı yönünde açıkça 

ve kolaylıkla anlaĢılabilecek bir beyanı eksikse, satıcı/sağlayıcı tamamen hu-

kukî korumasızdır
145

. Zira satıcının/sağlayıcının tekliflerinin geleneksel 

diyebileceğimiz, meselâ kâğıda basılı tarifelerle, fiyat listeleriyle bir Ģehirde 

bin haneye veya kiĢiye gönderilmesiyle, örneğin televizyonda ve özellikle web 

sitelerinde görsel, elektronik Ģekilde ve sanal olarak o ülkede ve/veya dünyanın 

her tarafında milyonlarca kiĢiye yayınlanması arasında, anlaĢılabileceği gibi, 

çok büyük fark vardır. Bu son hâlde, özellikle web sitesi ile sınırsız alıcıya ula-

Ģılabilecek ve çok kısa bir sürede satıcı/sağlayıcı, bilhassa tek bir hata var ise 

bu sipariĢlerin sayısını büyültecek
146

, böylece satıcı/sağlayıcı binlerce sözleĢme 

kuruluĢu ile karĢı karĢıya kalabilecektir. Aslında EBK m.7/II‘de tarife, fiyat 

listesi ve benzerinin gönderilmesinin öneriye davet sayılmasının sebebi, öneri-

nin ifa edemeyeceği kadar çok sayıda sözleĢme kuruluĢu ile karĢı karĢıya kal-

masını engellemekti
147

. Bu yön, yani satıcının/sağlayıcının da korunması gerek-

tiği düĢüncesi, YTBK m.8/II‘nin ikinci durumunda hiç hesaba katılmamıĢtır. 

YTBK m.8/II‘nin“…., aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri 

sayılır.”ifadesinden, burada bir karinenin söz konusu olduğu açıktır. ġu hâlde, 

fiyatı gösterilerek mal sergilense (YTBK m.8/II‘nin ilk durumu) veya tarife, 

fiyat listesi ya da benzerleri gönderilse (YTBK m.8/II‘nin ikinci durumu) dahi, 

öneride bulunulmak istenmediği açıkça ve kolaylıkla anlaĢılıyorsa, örneğin 

üzerinde ―satıldı‖ ibaresi varsa, öneri sayılmayacaktır. Bu beyanın yorumu için, 

güven prensibine baĢvurulacaktır. 

Bu durumda, bu yazdıklarımız nazara alınarak bir değiĢiklik yapılma-

dıkça, mademki YTBK m.8/II‘nin ikinci durumu yakında bu hâliyle yürürlüğe 

girecektir, meselâ web sayfalarında, televizyonda sunulan mal sözleĢme yapılır 

yapılmaz ya ekrandan kaldırılmalı ya satıldı diye bir iĢaret konulmalı
148

 ya da, 

hiç değilse, Ġsviçre kanunkoyucusunun önerdiği gibi
149

, malın mevcut sayısı 

gösterilmeli ve her bir sipariĢ ile bu sayı azaltılmalıdır. Zira, irade beyanı alıcı-

nın bakıĢ açısından yorumlanacağından, herkese açık önerinin söz konusu ol-

duğu bu durumda, alıcılar satıcının/sağlayıcının davranıĢından onun her biriyle 

                                                 
145

 E-OR m.7‘nin eleĢtirisi noktasında aynı yönde bkz.:Honsell/Pietruszak, s. 775. 
146

 ―Meselâ, bir Ġngiliz Ģirketi olan Argos‘un web sitesinde hatalı olarak Sony 
televizyon için 299 pound yerine 2.99 pound yazılmıĢtır. Hata keĢfedilmeden birkaç 
saat içinde bir milyon pound değerinde sipariĢ gelmiĢ, onlardan birkaçı birden çok 
hatta biri 1700 televizyon sipariĢi yapmıĢtır.‖ (Gezder, Ġnternet, s. 104). 

147
 Bkz.:Schwenzer, N. 28.10; KocayusufpaĢaoğlu, s. 183-184. 

148
 Bkz.:Jörg/Arter, s. 170. 

149
 Bkz.:Begleitbericht zum Entwurf, s. 10. 
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sözleĢme yapmak istemediğini açıkça ve kolaylıkla anlıyorlarsa veya anlayabi-

lirlerdi iseler, satıcı/sağlayıcı sözleĢme yapıp yapmamakta ve istediğiyle söz-

leĢme yapmakta serbest olacaktır. Ancak alıcılar, satıcının/sağlayıcının davra-

nıĢından onun her biriyle sözleĢme yapmak istemediğini açıkça ve kolaylıkla 

anlamıyorlarsa veya anlayamazlardı iseler, satıcı/sağlayıcı belki de kendi ifa 

kapasitesinin üzerinde çok sayıda sözleĢme kurmakla yükümlü olacak ve eğer 

ifa kapasitesini aĢarsa, bunun hukukî sonuçlarına katlanacak ve özellikle taz-

minat yükümlülüğü ile karĢı karĢıya kalacaktır. Öneren, öneri bir yanılmaya 

(hataya) dayanmaktaysa, elbette yanılma sebebiyle iptal yoluna gidebilecektir. 

Ancak bu durumda YTBK m.35 (EBK m.26) gereği alıcıların, kural olarak, 

menfî zararını
150

 giderme yükümlülüğü altında olacaktır
151

. EBK m.7/II, bu 

yükü oldukça hafifletmekte idi, ancak YTBK m.8/II, tüm riski önerene yüklü-

yor gözükmektedir. 

Son olarak belirtelim ki, burada fiyatını göstererek mal sergilenmesinin 

veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesinin öneri sayılmadığını 

ispat, bunu iddia edene düĢecektir. 

6. YTBK m.8/I karĢısında m.8/II ikinci durum 

EBK m.7/I‘in karĢılığını teĢkil eden YTBK m.8/I öneriye davetin bazı 

örneklerini
152

 hüküm altına almıĢtır. Bu hükmün baĢlığından da anlaĢılacağı 

gibi, burada önerenin ―bağlayıcı olmayan önerisi‖ mevzubahistir. Zira bu hü-

küm, hiçbir yasal yorum içermeyip, sadece öneri kavramını belirlemekte ve bu 

kapsamda bağlayıcılığı saklı tutan bir beyanı, bir öneri olarak tanımlamamak-

tadır. Bu bağlı olmama hakkının saklı tutulduğu, m.8/I‘e göre, açıkça veya iĢin 

özelliğinden ya da durumun gereğinden, anlaĢılabilecektir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, YTBK m.8/II‘nin ikinci durumuna göre, 

meselâ bir web sitesindeki teklifler kural olarak bağlayıcı öneri sayılacağından, 

satıcı/sağlayıcı böylece teklifinin bağlayıcı olmadığını açıkça bildirmek zo-

runda kalacaktır. Ancak bu zaten, YTBK m.8/I‘de, doğrudan doğruya hükme 

bağlanan kuraldır. 

ġu hâlde, m.8/II ikinci durumunun, m.8/I‘den ne farkı vardır? Zira 

m.8/I‘deki hallerde beyana açık ya da zımnî olarak ―bağlı olmama kaydı‖ ek-

lenmese, bu, tamamen bir öneri olarak değerlendirilecektir. Dikkat edileceği 

gibi YTBK m.8/I, “Öneren, önerisi ….” demektedir.Bu durumda, ancak ―bağlı 

olmama kaydı‖, beyanı, öneri olarak tanımlanmaktan kurtarmaktadır
153

. YTBK 

m.8/II ikinci durumuna göre de, tarife, fiyat listesi ya da benzerlerine açıkça ve 

                                                 
150

 Bu konuda bkz.:Gezder, Culpa, s. 150-151. 
151

 Aynı yönde bkz.:Honsell/Pietruszak, s. 774. 
152

 Bkz.:Eren, s. 222-223. 
153

 Bkz.:Schönenberger/Jäggi, Art. 7, N.3; Eren, s. 223. 
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kolaylıkla anlaĢılabilecek ―bağlı olmama kaydı‖ eklenmese, bunlar, yani tarife, 

fiyat listesi ya da benzerleri tamamen bir öneri sayılacaktır. ġu hâlde, ancak 

açıkça ve kolaylıkla anlaĢılabilecek ―bağlı olmama kaydı‖, bunları öneri olarak 

tanımlanmaktan kurtaracaktır. Demek ki aslında m.8/II ikinci durum, sadece 

m.8/I‘in tekrarından ibarettir ve bu haliyle lüzumsuzdur. BaĢka bir ifadeyle, 

YTBK m.8/II ikinci durum ile, EBK m.7/II‘de hükme bağlanan isabetli bir is-

tisna kural, haksız olarak genelleĢtirilmiĢtir. 

SONUÇ 

YTBK m.4/II‘ye eklenen “bilgisayar….” ibaresi, EBK m.4/II zaten de 

lege lata bunu kapsadığından, SözleĢmeler Hukuku açısından hiçbir yenilik 

ihtiva etmemektedir. 

Ġnceleme konusu yaptığımız diğer iki hüküm, yani YTBK m.7 ve m.8/II 

ikinci durum, esaslı değiĢiklikler içermektedir. Nitekim YTBK m.7 tamamen 

yeni bir hüküm; m.8/II ikinci durum ise EBK m.7/II‘nin tamamen faklı düzen-

leniĢidir. 

YTBK m.7‘nin konulduğu yer açısından tartıĢması yapılmasına rağmen, 

bu hükmün düzenlenmesi olumludur. Ancak, YTBK‘nın kabulü sırasında son 

anda Mecliste YTBK m.7‘den f.2‘nin çıkarılması isabetli olmamıĢtır. 

Bu çalıĢmada yapılan eleĢtiriler dikkate alınarak, YTBK m.8/II‘nin ikinci 

durumu tekrar kaleme alınmalıdır. Zira aslında m.8/II ikinci durum, m.8/I‘in 

tekrarından baĢka bir Ģey değildir ve bu haliyle lüzumsuzdur. Diğer bir deyiĢle, 

YTBK m.8/II ikinci durum ile, EBK m.7/II‘deki istisna kural, haksız olarak 

genelleĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca, aslında EBK m.7/II‘de tarife, fiyat listesi ve benzerinin gönde-

rilmesinin öneriye davet sayılmasının sebebi, önerinin ifa edemeyeceği kadar 

çok sayıda sözleĢme kuruluĢu ile karĢı karĢıya kalmasını engellemekti. Bu yön, 

yani satıcının/sağlayıcının da korunması gerektiği düĢüncesi, YTBK m.8/II‘nin 

ikinci durumunda hiç hesaba katılmamıĢtır. 

Sonuç olarak, YTBK m.8/II‘nin ikinci durumu ile EBK m.7/II‘nin de-

ğiĢtirilmesi hem lüzumsuz olduğundan hem de maksada uymadığından, bu de-

ğiĢiklik madem yapıldı, kanaatimize göre, Kanun yürürlüğe girmeden düzeltil-

melidir. 
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I. KAVRAM OLARAK GENEL ĠġLEM KOġULLARI 

Borçlar Kanunumuzun (―BK‖) borç kaynağı olarak sözleĢmelere dair 

hükümleri, esas itibariyle aynı sosyo ekonomik konumda olan ve bir araya ge-

lip görüĢtükten sonra sözleĢmeyi kurduğu farz edilen taraflar dikkate alınarak 

düzenlenmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle, klasik sözleĢme, felsefi bir görüĢ olan irade 

özgürlüğünün sözleĢmeler hukukuna uygulanması ile doğmuĢtur. SözleĢmeler 

hukuku baĢlıca iki ilkeye dayanır. Bunlar, sözleĢme özgürlüğü ve tarafların 

eĢitliği ilkeleridir. SözleĢme özgürlüğü ilkesi, aslında kiĢinin davranıĢ hürriye-

tinin, hak ve fiil ehliyetinin ve dolayısıyla kiĢiliğinin zaruri bir sonucudur. 

SözleĢme özgürlüğü ile hukuk düzeni bireylere sözleĢmeye konu teĢkil edecek 

iliĢkilerini bizzat düzenlemek, ona diledikleri Ģekli vermek olanağı sağlamak-

tadır. 

Borçlar Hukukunda hâkim olan bir diğer ilke, taraflar arasındaki eĢitlik 

ilkesidir. Borç iliĢkisinin tarafları arasında Yasa ilke olarak bir ayrıma gitme-

miĢ olup, ekonomik ve sosyal durumlarına bakılmaksızın alacaklı ve borçlu 

kanun önünde birbirine eĢit sayılmıĢ ve eĢit korumaya tabi tutulmuĢtur. 

Günümüzün geliĢen ve değiĢen ekonomik Ģartlarına paralel olarak durum 

çok değiĢmiĢ olup baĢta bankacılık, sigortacılık, taĢıma iĢleri olmak üzere pek 

çok alanda aynı konulara dair pek çok kimse ile ileride yapılması planlanan 

sözleĢmelerin Ģartları, önceden tek taraflı olarak banka, sigorta ve taĢıma iĢleri 

gibi benzer iĢleri yapan kurumlarca hazırlanmakta ve herhangi bir tartıĢma ola-

nağı olmaksızın karĢı tarafın önüne konularak dayatılmaktadır. 

A. TBK. md. 20 de genel iĢlem koĢulları “Bir sözleĢme yapılırken dü-

zenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleĢmede kullanmak amacıyla, önce-

den, tek başına hazırlayarak karĢı tarafa sunduğu sözleĢme hükümleridir” 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Alman Medeni Kanununun 305. (§ 305 BGB) 

maddesinde de genel iĢlem Ģartları “Çok sayıda sözleĢmeler içinde sözleĢen 

taraflardan birinin önceden düzenlediği sözleĢmenin aktedilmesi anında 

sözleĢmenin diğer tarafına sunduğu sözleĢme Ģartlarıdır” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. Almanyada 09.12.1976 tarihli Genel ĠĢlem ġartları Kanunu 

isminde özel bir kanun mevcuttu ancak 31.12.2001 tarihinde söz konusu kanun 
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hükümleri Alman Medeni Kanunu içine alınmıĢtır. Almanyada genel iĢlem 

Ģartları BGB‘nin 305 vd. hükümlerinde düzenlenmiĢtir
1
. 

1) TBK.‟ da kullanılan “tek baĢına” ifadesi yanlıĢ anlaĢılmaya müsait 

bir kavramdır. Bu ifadeden sözleĢmenin taraflarından birisi sözleĢmeden önce 

tek baĢına bazı hükümler hazırlayarak diğer tarafa sunacak gibi bir anlam 

ortaya çıkıyor. Tek baĢına ifadesi yerine tek yanlı olarak veya Alman Medeni 

Kanun‘unda olduğu gibi sözleĢmenin taraflarından birinin önceden düzenlediği 

gibi yanlıĢ anlaĢılmaların önüne geçecek ifadeler kullanılabilirdi. Bir örnekle 

tek baĢına ifadesinin nasıl yanlıĢ anlaĢılabileceğini somutlaĢtıralım. Genel 

iĢlem Ģartı sayılabilecek hükümleri düzenleyen tarafın noterlik yapan bir 

arkadaĢıyla birlikte bu hükümleri düzenlemiĢ olması söz konusu hükümlerin 

genel iĢlem Ģartı olarak değerlendirilmesine engel değildir. Ancak kanununun 

ifadesine bakılırsa tek baĢına hazırlamadığı için burada sanki genel iĢlem Ģartı 

yokmuĢ gibi bir anlam çıkarılabilir. 

2) TBK. md. 20 de geçen çok sayıdaki sözleĢme ifadesiyle ilgili olarak 

da Ģunlar söylenebilir. Bir seferlik belirli bir sözleĢmede kullanılmak üzere 

sözleĢme koĢulları hazırlanmıĢ ise bunları genel iĢlem Ģartı olarak nitlendirmek 

mümkün değildir. Kaç adet sözleĢme çok sayıda kabul edilmelidir. Ġki veya üç 

sözleĢme çok sayıda sözleĢme olarak kabul edilebilir mi? Alman doktrin ve 

uygulaması en az üç kez kullanılmak üzere hazırlanmıĢ olmayı aramaktadır. 

Türk Hukuk doktrininde ve uygulamasında böyle bir sayısal sınırlama söz 

konusu değilidir. Ancak burada Ģu nokta da önemlidir. Doktrinde GĠġ‘nın bir 

dernek veya kurum gibi üçüncü kiĢiler tarafından hazırlanması halinde somut 

olayda bunları sözleĢmeye dahil eden kiĢinin birden fazla kullanım niyeti 

içinde olup olmadığına bakılmayacağı iddia edilmektedir. Buna göre örneğin 

bir kira sözleĢmesi yapan kiĢinin matbu kira sözleĢmelerinden faydalanması 

halinde de GĠġ kullanımı söz konusu olacaktır. O kiĢinin ayrıca baĢka evlerde 

kiralama amacının olup olmadığına bakılmaz. Çünkü burada önemli olan söz 

konusu matbu kira sözleĢmesi formulerini hazırlayan kiĢide birden fazla 

kullanım niyetinin olup olmadığıdır. Birden fazla sözleĢmede kullanım söz 

konusu olduğundan bu örnekte GĠġ mevcuttur. 

Ancak farklı bir görüĢe göre
2
 bu gibi hallerde kiracının veya kiralayanın 

gelecekte bu formülere dayanarak birden fazla sözleĢme yapma isteği 

olmadığından GĠġ mevcut değildir Ģeklinde de düĢünülebilir. Ancak bu 

görüĢün kabul edilmesi halinde genelde müteĢebbisler tarafından oluĢturulmuĢ 

                                                 
1
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2
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çıkar birliklerince hazırlanan GĠġ nın kullanılması halinde denetim olanağı 

ortadan kalkacaktır Ģeklinde itiraz edilmektedir
3
. 

3) GĠġ‟nı hazırlayan kiĢilerden baĢkası acaba bu GĠġ‟ı kullanırsa 
yine de TBK. md. 20 anlamında GĠġ dan bahsedilebilir mi? Kanunun ifadesine 

bakılırsa düzenleyen ile kullananın aynı kiĢi olması gerektiği gibi bir sonuç 

çıkıyor. Böyle bir durum maddenin uygulama alanını yanlıĢ bir Ģekilde 

sınırlandırmaktadır. Kullanıcı, sözleĢme kurulmadan önce hazırlanmıĢ olan 

GĠġ nı karĢı tarafa sunan ve bunların sözleĢme içeriği olmasını isteyen kiĢidir. 

Önemli olan GĠġ nı kimin sözleĢmenin karĢı tarafına sunduğudur yoksa kimin 

kaleme aldığı çok önemli değildir. Örneğin avukat A‘nın hazırlayıp kaleme 

aldığı GĠġ nı karĢı tarafa sunan B olabilir. B, kullanıcı konumunda avukat A ise 

hazırlayan konumundadır. Hazırlayan kiĢinin ve kullanıcının farklı Ģahıslar 

olması sözleĢmede GĠġ olarak nitelendirilecek hükümlerin GĠġ olmasını 

engellememelidir. 

4) TBK. md. 20 de sözleĢme yapılırken karĢı tarafa sunulan sözleĢme 

hükümlerinden bahsetmektedir. KarĢı tarafa en geç sözleĢmenin kurulması 

safhasında bu hükümler sunulmalıdır. SözleĢme görüĢmeleri tamamlandıktan 

ve sözleĢme kurulduktan sonra sunulan hükümler GĠġ olarak nitlendirilemez. 

Berlin Eyalet Mahkemesi‘nin (1982 tarihli kararı) bir kararında uçak bileti 

alırken sözleĢme koĢullarının bilet arkasında yer alması ve biletin sözleĢme 

kurulduktan sonra teslim edilmesi halinde sözleĢmenin GĠġ olmadan 

kurulduğunu, yani GĠġ‘nın bireysel sözleĢme haline gelmediğini, kabul 

etmiĢtir
4
. 

5) SözleĢme görüĢmelerinde kullanılan dil ile genel iĢlem Ģartlarında 

kullanılan dil aynı olmalıdır. SözleĢme görüĢmeleri Türkçe yürütülmüĢ fakat 

GĠġ niteliğindeki hükümler Ġngilizce yazılmıĢ ise GĠġ mevcuttur denilemez. 

Ġsviçre Federal Mahkemesi kararına konu bir olayda sözleĢme müzakereleri 

Almanca ve Fransızca yürütülmüĢ ancak yetkili mahkemenin tespitine dair 

hüküm Ġngilizce ve anlaĢılması nerdeyse imkansız bir Ģekilde kaleme 

alınmıĢtır. Federal Mahkeme de yetkili mahkemenin tespitine dair Ģartın GĠġ 

olarak kabul edilemeyeceğine karar
5
 vermiĢtir. Diğer bir ifadeyle bireysel 

sözleĢmenin içeriği haline gelmemiĢtir. 

6) Genel ĠĢlem ġartları ile bireysel sözleĢme hükümleri çeliĢirse 
hangisine öncelik tanınmalıdır? Örneğin taraflar arasındaki bireysel sözleĢmede 

ifa tarihi olarak kesin bir vade tarihi tespit edilmiĢ ancak bireysel sözleĢmeye 

ekli bulunan GĠġ içinde yer alan bir hükümde ise ifa tarihinin bir ay sonra 

                                                 
3
 TEKĠNAY, S. Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Ġstanbul 1993, s. 156. 
4
 ATAMER, s. 91. 

5
 ATAMER, s. 98. 
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olduğu ifade edilmiĢse bu durumda bireysel sözleĢme hükmünün önceliği 

vardır GĠġ içinde yer alan hüküm etkili olmaz. Yine Ġsviçre Federal 

Mahkemesinin bir kararında bir garaj iĢletmecisinin arabanın tamiri ve 

bakımını üstlenmiĢ olması halinde sözleĢmeye ekli GĠġ metninde donmadan 

kayanaklanan zararlar için garaj iĢletmecisinin sorumlu olmayacağına iliĢkin 

hükmü kabul etmemiĢtir
6
. Hatta bireysel sözleĢme hükmü müĢterinin aleyhine 

GĠġ‘de yer alan hüküm müĢterinin lehine olsa da bireysel sözleĢme hükmüne 

öncelik tanınmaktadır. 

II. TBK. MD. 21 HÜKMÜ ĠLE ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRMELER 

(YAZILMAMIġ SAYILMA) 

KarĢı tarafın aleyhine (menfaatine aykırı) GĠġ nın sözleĢmenin 

kapsamıma girebilmesi için sözleĢmenin yapılması sırasında düzenleyenin 

karĢı tarafa bu koĢulların varlığı hakkında açıkça bilgi vermesi ve bu Ģartlar 

çerçevesinde sözleĢmeyi kurmak istediğini açıkça bildirmesi gerekmektedir. Bu 

da yeterli değildir buna ilaveten düzenleyen, karĢı tarafa bu hükümlerin 

içeriğini öğrenme imkanı sağlamalıdır. Aksi takdirde GĠġ metninde yer alan 

hükümler sözleĢme içeriğine dahil olamayacaklardır. Örneğin sözleĢmenin 

telefon yoluyla kurulması durumunda GĠġ nın varlığından hiç bahsedilmemiĢse 

birinci sebepten, bahsedilmiĢ ama karĢı tarafa bunların içeriğini öğrenme 

imkanı verilmemiĢse ikinci sebepten dolayı GĠġ sözleĢme içeriği haline 

gelemeyecektir. 

Kanunda yazılmamıĢ sayılır Ģeklinde bir ifade kullanılmıĢ ancak 

buradaki sorun söz konusu hükümlerin sözleĢme içeriğine dahil olamamasıdır, 

sözleĢmenin bir parçası olamamasıdır, yoksa yazılı olması bile gerekmeyen 

kayıtların yazılmamıĢ sayılması değildir. Elbette GĠġ yazılı olmak zorunda 

değildir. 

III. TBK. MD. 22 DEKĠ YAZILMAMIġ SAYILMANIN SÖZLEġMEYE 

ETKĠSĠ 

YazılmamıĢ sayılma ile kastedilen husus söz konusu GĠġ‘nın batıl 

sayılmasıdır. Bu durumda batıl sayılan bu hükümlerin dıĢında kalan 

sözleĢmenin diğer hükümleri geçerliliğini korur. Burada BK. md. 20 anlamında 

bir kısmi butlan olduğu ileri sürülmektedir. Zira sözleĢmenin bağımsız bir 

hükmü batıl sayılmaktadır. Bu da, kısmi butlanın objektif Ģartıdır. Ancak 

subjektif Ģart açısından sorunlar doğmaktadır. Subjektif Ģart ise BK. md. 20/II 

hükmünden kaynaklanan ―somut olayda tarafların batıl kısım olmadan da 

sözleĢmeyi yapacak oldukları kabul edilebilmelidir‖. BK. md. 20/II ise 

tarafların kısmi butlanı kabul edeceklerine dair bir karine getirmiĢtir. Aksini 

iddia eden yani sözleĢmenin tamamının batıl olması gerektiğini savunan taraf 

                                                 
6
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bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Burada GĠġ nı kullanan taraf farazi 

iradesinin ilgili hüküm olmasaydı sözleĢmeyi hiç yapmamak yönünde 

olduğunu iddia edecek ve bunu ispat etmeye çalıĢacaktır. Halbuki bu ispatın 

getirilerek sözleĢmenin tümüyle geçersiz kılınacağını kabul etmek karĢı tarafı 

(müĢterileri) korumak açısından son derece elveriĢsiz bir çözümdür. Burada 

tarafların farazi iradeleri karĢı karĢıya gelmektedir. Hakim seçim yaparken 

tercihini zayıf olan tarafa kullanmalıdır. 

IV. TBK. MD. 23 ĠLE ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRMELER 

Doktrinde belirsizlik ilkesi olarak da adlandırılmaktadır. Buna göre, GĠġ 

da yer alan hüküm, açık, anlaĢılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa 

düzenleyenin aleyhine karĢı tarafın lehine yorumlanır. Sigorta hukuku alanında 

bununla ilgili bir örnek
7
 vermek gerekirse: Alman sigorta Ģirketleri 

tarafından Almanyada yerleĢik Türklerin arabaları için yapılan mali 

sorumluluk sigortasına iliĢkin GĠġ içinde bunların Avrupa için geçerli olduğu 

ifade edilmiĢtir. Bu nedenle de sigorta Ģirketleri sadece Trakyada gerçekleĢen 

kazaları sigorta kapsamında saymıĢ Anadolu daki kazalar için koruma 

sağlamamıĢtır. Bu durum GĠġ hükmünün müĢteri lehine yorumlanmasıyla 

aĢılabilir. Avrupanın tüm Türkiyeyi kapsayacak Ģekilde yorumlanması gerekir. 

Yok eğer GĠġ içinde Türkiyenin kapsam dıĢı tutulduğu yazılıysa bu hükmünde 

ĢaĢırtıcı sayılması
8
 ve bu hükmün de sigortacının açıkça müĢteriyi aydınlatması 

halinde geçerli olacağı kabul edilmelidir. 

V. TBK MD. 24 DEĞĠġTĠRME YASAĞI 

Bu madde hükmüne göre, ―genel iĢlem koĢullarının bulunduğu bir söz-

leĢmede veya ayrı bir sözleĢmede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak 

karĢı taraf aleyhine genel iĢlem koĢulları içeren sözleĢmenin bir hükmünü 

değiĢtirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamıĢ 

sayılır‖. Böylelikle artık sözleĢmenin en altına fark edilemeyecek bir Ģekilde 

sözleĢmede her türlü değiĢiklik yapabilme yetkisinin bir taraf lehine saklı 

tutulması bir anlam ifade etmeyecektir. 

VI. TBK. MD. 25 ĠÇERĠK DENETĠMĠ 

Madde içeriği ―genel iĢlem koĢullarına, dürüstlük kurallarına aykırı 

olarak, karĢı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaĢtırıcı nitelikte 

hükümler konulamaz‖ Ģeklindedir. 

Almanya‘da yeni imal edilmiĢ ve satılmıĢ mobilyalar için her türlü 

tekeffülün GĠġ yoluyla kaldırılmasını Alman Federal Mahkemesi dürüstlük 

                                                 
7
 ATAMER, s. 135.  

8
 ―ġaĢırtıcı ġartlar‖ veya ―ġaĢırtıcı Hükümler‖ olarak da isimlendirilen bu durumlar 

için bkz. FIKENTSCHER/HEINEMANN, s. 105, 106. 
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kuralına aykırı bulmuĢ ve kabul etmemiĢtir
9
 (BGB § 242 karĢılığı MK. md.2). 

Dürüstlük Kuralı ile denetim yöntemi Almanyada da GĠġ kanunu dahi 

yürürlüğe girmeden önce uygulanmaktaydı
10

. Bunun kanun hükmü ile tespit 

edilmiĢ olması güzel bir geliĢme olmuĢtur. Birçok mahkeme kararında da 

sözleĢme özgürlüğünün kötüye kullanılması Ģeklinde yorumlar yapılmıĢtır. 

Yargıtay bu konuda oldukça isabetli kararlar vermiĢtir
11

. Yargıtay, 1981 

yılında verdiği bir kararda içerik denetimi yapmıĢtır. Yargıtay, ―Taraflar 

arasındaki taahhütname günü 8.5.1975‘den baĢlayarak davacı taksitleri 

yatırmaya devam etmesine karĢılık çekilecek kur‘anın kendisine isabet etmesi 

ise bir rastlantıya bırakılmıĢtır. Öyleki davacıya otomobil çok uzun sayılabilcek 

bir süre geçtikten sonra 11.03.1978 de isabet etmiĢtir. Geçen zaman içinde 

kuranın isabet ettiği güne kadar artan fiyatların dıĢında bir de teslimde 

gecikmenin yol açtığı fiyat artıĢlarının davacının omuzlarına yüklemek 

hakseverlik ve denkseverliğe aykırı olduğu gibi MK. md. 2 de yer alan 

kurallarla da apaçık çeliĢir. Basılı hükümlerin iĢtirakçiler aleyhine 

yorumlanmasını haklı gösteren bir neden yoktur. Burada MK. md. 2 asla 

gözardı edilemez.‖ Ģeklinde karar vermiĢtir. 

 

                                                 
9
 ATAMER, s. 171. 

10
 FIKENTSCHER/HEINEMANN, s. 107, 108. 

11
 Kararlar için bkz. ATAMER, s. 173, 174. 
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GENEL OLARAK: 

Türk Borçlar Kanunu‘nda yapılan değiĢikliklerin 6102 Sayılı Türk Tica-

ret Kanunu‘ndaki haksız rekabete iliĢkin hükümlere etkisini belirleyebilmek 

için öncelikleYTTK‘nda haksız rekabete iliĢkin hükümlerin düzenlenmesinde 

benimsenen ilkelere iliĢkin genel bir açıklama yapmak gerekir
1
. 

Bu genel açıklamalardan sonra ise TBK‘ndaki değiĢikliklerin bu düzen-

lemeye etkisini inceleyeceğiz. 

1. YTTK‟NUN Haksız Rekabet Hükümlerine IliĢkin Genel Açıklamalar: 

6102 Sayılı YTTK‘ndaki haksız rekabet hükümleri düzenlenirken 1986 

tarihli Ġsviçre Haksız Rekabet Kanunu esas alınmıĢtır. Haksız rekabete iliĢkin 

hükümlere YTTK‘da m.54 ila 63 arasında yer verilmiĢtir. 

Bu düzenleme mevcut düzenlemeden birçok noktalarda önemli farklı-

lıklar göstermektedir. 

Öncelikle haksız rekabetin tanımı kaldırılmıĢ onun yerine haksız rekabe-

tin ―Amaç ve Ġlke‖sinin belirleyici olduğu vurgulanmıĢtır. Bunun neticesinde 

de haksız rekabetin belirlenmesindeki temel ilkenin, ―rakipler arasında veya 

tedarik edenlerle müĢteriler arasındaki iliĢkileri etkileyen aldatıcı veya dürüst-

lük kuralına diğer Ģekillerdeki aykırı davranıĢlar ile ticari uygulamalar‖ın ol-

duğu vurgulanmıĢtır. 

Amaç ise bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamıĢ rekabetin 

sağlanmasıdır. 

Bu tanımdan yola çıktığımızda haksız rekabet hükümlerinin 2 taĢıyıcı 

kolonu (YTTKm.54 Gerekçe) olduğu söylenebilecektir. 

                                                 

 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

1
 Sunumuz süresince kavram karıĢıklığına yol açmaması amacıyla mevcut ve halen 

yürürlükte bulunan 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu için “TTK‖; 01.07.2012 
tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu için “YTTK” 
ibaresini ; Mevcut ve halen yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu için “BK” 
ibaresini, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu için ise 
“TBK” ibaresini kullanacağım. 
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Birinci taĢıyıcı kolon, bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulma-

mıĢ rekabetin sağlanmasının gerektiğidir. Maddedeki BÜTÜN KATILAN-

LARDAN kasıt, rekabet hukukunda ÜNLÜ ÜÇLÜ diye ifade edilen 

EKONOMĠ, TÜKETĠCĠ ve KAMU‘DUR. Maddenin bu denli geniĢ düzenlen-

mesi sadece rakiplere özgülenmesininde önünü kapatmıĢtır. Madde de yapılan 

değiĢikle ticaret hayatının içerisindeki her aktörün (özellikle de esnafların) bu 

kapsamda değerlendirmesinin mümkün olduğu, bunun neticesinde de haksız 

rekabete iliĢkin hükümlerin uygulama alanı bulacağı kanaatindeyiz. 

Ġkinci taĢıyıcı kolon ise, Dürüst DavranıĢ Kuralıdır. Bu kurala aykırılık 

ya davranıĢlarla ya da ticari uygulamalarla gerçekleĢir. DavranıĢlar veya ticari 

uygulamalar, iĢ etiğine, doğruluğa, dürüstlüğe ters, aldatıcı, yanıltıcı, kandırıcı 

nitelikte olabilir. Maddenin gerekçesinde hükümde yer alan ―DÜRÜST 

DAVRANIġ KURALI‖nın TMK m.2‘deki DÜRÜST DAVRANIġ KURALI 

ile tam örtüĢmeyebileceği vurgulanmıĢtır. Zira, TMK m.2 sözleĢmesel ve ön-

sözleĢmesel (SözleĢme yapma vaadi) temelde ve taraflar arasındaki iliĢkide 

mevcut güvenle ilgilidir. Halbuki YTTK‘ndaki haksız rekabet hükümleri 

açısından bu alanda bir taraf bulunmayabilir. 

Dürüstlük kuralına aykırı davranıĢlar ve ticari uygulamaların örnek ver-

mek suretiyle sayıldığı 55.madde/(TTKm.57.maddeye) göre TBK müessesele-

rine vurgu yapmak suretiyle geniĢletilmiĢtir. Madde, 6 kategoride toplam 21 alt 

bend halinde düzenlenmiĢtir. 

6 Kategori Ģöyle sıralanabilir: 

1. Dürüstlük kurallarına aykırı reklam ve satıĢ yöntemleri ve diğer hu-

kuka aykırı davranıĢlar; 

2. SözleĢmeyi ihlal etmeye ve sona erdirmeye yöneltmeler; 

3. BaĢkalarının iĢ ürünlerinden yetkisiz yararlanma; 

4. Üretim ve iĢ sırlarını hukuka aykırı olarak ifĢa etme; 

5. ĠĢ Ģartlarına uymama; 

6. Dürüstlük kurallarına aykırı iĢlem Ģartları kullanma. 

Maddeye baktığımızda 10, 11 ve 12 numaralı bentlerde, Türk Borçlar 

Kanunu‘ndaki tüketicinin korunmasına iliĢkin hükümlerin esas alınarak 

düzenlenen haksız rekabet halleri olduğu görülmektedir. Tüketici kredilerinde, 

taksitli satıĢ veya benzeri satıĢ Ģartlarında, bunlara iliĢkin form örneklerde, ilan 

ve Reklamlarda kullanılan belirsiz, yanıltıcı, aldatıcı ve kandırıcı ifadelerden 

tüketicinin korunmasının hedeflendiği anlaĢılmaktadır. 

Özellikle taksitle satıĢlarda, Ģartların açık olmaması, uygulanan faizi veya 

vade farkını, ödemelerin nasıl yapılacağı ve taksitle satıĢ yapanın unvanını 

açıklamak haksız rekabet(Dürüstlük kuralına aykırı olduğundan) teĢkil edecektir. 

3. kategori ise (c bendi) EMEK ilkesinin geniĢ bir uygulamasıdır. Emek 

kavramına TBK m.77 vd. nda da vurgu yapıldığını görmekteyiz. Gerçekten de 
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TBKm.77‘de ―Haklı bir sebep olmaksızın, bir baĢkasının malvarlığından veya 

emeğinden zenginleĢen, bu zenginleĢmeyi geri vermekle yükümlüdür‖. 

Maddenin son fıkrasında (f bendi) Genel iĢlem Ģartlarına (TBKm.20-25) 

aykırılığın haksız rekabet teĢkil ettiği belirtilmiĢtir. Eskiden sadece 4071 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘un 4822 Sayılı Kanunla değiĢik 

6.maddesinde yer alan hüküm artık tüm BORÇ ĠLĠġKĠLERĠNDE VE 

DOLAYISIYLA HAKSIZ REKABET HUKUKUNDA DA uygulama alanı 

bulacaktır. 

2. Türk Borçlar Kanunu‟ndaki DeğiĢikliklerin 6102 Sayılı Türk 

Ticaret Kanununa Etkileri 

A. Bu genel açıklamalardan sonra öncelikle “HAKSIZ REKABET” 

baĢlığını taĢıyan TBKm.57(EBKm.48) hükmünün değerlendirilmesini yapmak 

gerekir. Hüküm Ġsviçre BK m.48‘den aktarılmıĢtır. Ancak sunumun baĢında 

belirttiğim üzere Ġsviçre‘de ilk kez 1945 yılında yürürlüğe giren ―HAKSIZ 

REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠSVĠÇRE FEDERAL YASASI‖ ile 

sözkonusu hüküm kaldırılmıĢtır.1956 tarihli mevcut TTK hazırlanırken 

BK‘ndaki bu hükmün çıkarılması öngörülmüĢsede sadece ticari iĢlere ait olan 

haksız rekabet hakkında Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır‖ Ģeklindeki 

2.fıkrası eklenmiĢtir. 

TBK‘da ―Haksız Rekabet‖ baĢlığını taĢıyan 57.maddesine göre;”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 hü-

kümleri saklıdır.‖
2
 

Bu hükmün eklenmesi doktrinde, ticari nitelikteki haksız rekabet eylem-

lerine TTK, adi iĢlere iliĢkin haksız rekabet hallerinde ise BKm.48 hükmünün 

uygulanacağının savunulmasına yol açmıĢtır
3
Doktrindeki bu tartıĢma yüksek 

                                                 
2
 BK‘ndaki mevcut hüküm Haksız rekabet 

  BK Madde 48 - YanlıĢ ilanlar yahut hüsnüniyet kaidelerine mugayir sair hareketler 
ile müĢterileri tenakus eden yahut bunları gaip etmek korkusuna maruz olan kimse bu 
fiillere hitam verilmesi için faili aleyhinde dava ikame ve failin hatası vukuunda 
sebebiyet verdiği zararın tazminini talep edebilir. 

  (Ek: 29/06/1956-6763/41 md.) Ticari iĢlere ait olan haksız rekabet hakkında Ticaret 
Kanunu hükümleri mahfuzdur. 

3
 (KARAYALÇIN,YaĢar:s.Ticaret Hukuku I GiriĢ Ticari ĠĢletme,3.Bası,Ankara 

1968,s.479; MĠMAROĞLU,Sait Kemal; Ticaret Hukuku, C.Ticari ĠĢletme 
Hukuku,Ankara 1978,s290,ARSLANLI,Halil;.Kara Ticaret Hukuku Dersleri, Umumi 
Hükümler,3.Bası,Ġstanbul 1960,s.222; TEOMAN Ömer(Ülgen Hüseyin/Helvacı 
Mehmet/Kendigelen,Abuzer/Kaya Arslan/Nomer Ertan,N.Füsun),Ticari ĠĢletme 
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mahkemenin çeĢitli kararlarına yansımıĢ ve çeliĢkili kararların verilmesine ne-

den olmuĢtur. Nitekim Yüksek Mahkeme 15.05.1989 tarihli ve 88-2889/2929 

sayılı kararında (Yargıtay Kararlar Dergisi (YKD) 1990, C.16, S.1, s.64-65), 

“ticari haksız rekabetin tacirler arasında söz konusu olabileceğinin aşikar 

olduğu, taraflar ve özellikle de davalı taraf tacir olmadığından ve davada bir 

ticari rekabet sözkonusu olmadığından dava ister gayrı ticari haksız rekabet 

veya ister iddia edildiği gibi haksız fiil olsun her 2 halde de dosyanın temyiz 

incelemesinin Y.4.HD.sinin görevine girdiğine” hükmetmiĢtir. 

Y.11.HD.si, 07.06.2007 tarihli E.2006/929 K.2007/8748 Sayılı kara-

rında “Serbest meslek mensupları (Avukatlar, doktorlar, mimarlar vb) 

arasındaki rekabetin TTKm.56 kapsamında bir ticari rekabet olarak kabul 

edilemeyecek olmasına ve davada BKm.48nin koşullarınında gerçekleşmemiş 

bulunmasına göre” demiĢtir. 

Buna karĢılık HGK‘nun 12.12.2007 tarih ve 11-965/961 Sayılı kararında 

(Yargı Dünyası, 2008, S.147, s.67-74), “Haksız rekabetten söz edebilmek için 

kusur, zarar, illiyet bağı unsurları birlikte gerçekleşmelidir. Her 2 tarafında 

tacir olması veya her ikisininde ticari unvanının bulunması gibi bir koşul 

aranmamıştır” denmiĢtir. Yüksek mahkemenin bu kararı, haksız rekabette ku-

surun, sadece tazminat davaları için arandığı hususu dikkate alınmadığı için 

ayrıca eleĢtiriye açıktır. 

Öncelikle belirtmek isterim ki yüksek mahkemenin Ticaret Kanunu hü-

kümlerinin uygulanamayacağına iliĢkin vermiĢ olduğu kararlara katılmak -gerek 

TTK gerekse 6102 Sayılı YTTK‘nun haksız rekabet hükümleri uyarınca- 

mümkün değildir. Bir diğer ifadeyle haksız rekabete iliĢkin TTK‘ndaki hükümler 

iktisadi rekabetin bulunduğu bütün hallerde uygulama alanı bulacaktır. Zira 

TTKm.56‘daki genel hükümde “iktisadi rekabetin her türlü suistimalinin” 

haksız rekabet teĢkil edeceği belirtilmiĢ iken, YTTKm.54 daha da ileri giderek 

bütün katılanların menfaatlerini önplana çıkartmıĢtır. Ayrıca önemle belirtmek 

isterim ki, TTK m.58/III‘de“Esnaf Dernekleri” davacı olabileceği belirtilmiĢ 

iken YTTKm.56‘da “ESNAF ODALARI, TÜKETİCİLERİN EKONOMİK 

MENFAATLERİNİ KORUYAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA 

KAMUSAL NİTELİKTEKİ KURUMLAR”ında haksız rekabet davalarının bir 

kısmını (1.fıkrasının a, b ve c bentlerindeki) açabileceği belirtilmiĢtir.Bu 

düzenlemenin yanında ticari iĢleri düzenleyen 3.maddenin ―Bu Kanunda 

                                                                                                                       
Hukuku,Ġstanbul 2006,,N.1275; ARKAN,Sabih;s.294; POROY Reha/YASAMAN, 
Hamdi; Ticari ĠĢletme Hukuku,10 bs.,Ġstanbul 2004,s..198; ĠMREGÜN,Oğuz;s.Kara 
Ticaret Hukuku Dersleri,13.Bası,Ġstanbul 2005,,s.79; GÖLE,Celal;.Ticaret Hukuku 
Açısından Aldatıcı Reklamlara KarĢı Tüketicinin Korunması, Ankara, 
1983,s.154;ÖRS,Fahrettin;Türk Hususi Hukukunda Haksız Rekabet,Ankara 
1958,s.24.REĠSOĞLU;Sefa;Borçlar Hukuku, Genel Hükümler,Ġstanbul 2011,22. 
Bası,s.222) 
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düzenlenen hususlarla bir ticari iĢletmeyi ilgilendiren bütün iĢlem ve fiiller 

ticari iĢlerdendir‖ hükmü neticesinde TTK‘nda düzenlenen haksız rekabet teĢkil 

eden eylemlerin (Tıpkı 2 öğrencinin birbirine bono vermesinde olduğu gibi) 

ticari iĢ niteliğinde olduğu tartıĢmasızdır. Gerçektende kanunkoyucu, bu 

ifadesiyle, Ticaret kanununda düzenlenen bütün hususlara, kanun gereği, bir 

ticari iĢ özelliği vermek istemiĢtir. Bir baĢka ifadeyle, Ticaret kanununda 

öngörülmüĢ hususlar, hukuki yapıları itibarıyla ister ticari iĢ niteliğinde olsun 

ister olmasınlar, sırf Ticaret Kanununda düzenlendikleri için, ticari iĢtirler, 

bunların ticari iĢ niteliğini kendi yapıları değil, sadece Ticaret Kanununda yer 

almıĢ olmaları belirler. Yukarıda da belirttiğimiz üzere YTTK‘nun haksız 

rekabete iliĢkin düzenlemede gerek BÜTÜN KATILANLAR demek gerekse 

TÜKETĠCĠYĠ esas alması neticesinde BKm.57 (Tüketici: Bir mal veya hizmeti 

ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek 

ya da tüzel kiĢi; Kanun, No.: 4822, K. Tarihi: 06-03-2003, R.G. Tarihi: 14-03-

2003-S.:25048 ) ) hükmünün gereksiz olduğu, TBK hazırlanırken çıkartılması 

gerektiği, bununda –yüksek mahkemenin çeliĢkili kararlarına da yansıyan- 

tartıĢmaları sona erdirmesi açısından daha isabetli olduğu kanaatindeyim. 

TBK‘da bu düzenleme kaldırılmadığı gibi m.57‘nin gerekçesinde “iletişim 

teknolojisinde meydana gelen gelişmeler göz önünde tutularak, gerçek 

olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması” denilerek 

hükmün kapsamının geniĢletildiği de vurgulanmıĢtır. 

B. Bu açıklamalardan sonra TBK‘ndaki değiĢikliklerin haksız rekabet 

hallerindeki tazminat davalarına etkisinin değerlendirilmesi gerekir.Bilindiği 

üzere haksız rekabet davalarında eylemi yapanın kusurlu olması gerekmediği 

gibi, haksız rekabete maruz kalanın zarar görmüĢ olması da sadece tazminat 

davalarında aranan bir koĢuldur. Gerek TTK m.58 gerekse YTTTK m.56‘da 

―Kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini‖ ile TBK m.58‘inci maddesinde öngörü-

len Ģartların varlığında manevi tazminat verilmesini‖ talep edebileceği belirtil-

miĢtir. Burada vurgulanması gereken husus, kusurun ―KASD‖ Ģeklinde gerçek-

leĢmesi gerekmediği ve hukuka aykırılığın ispatı halinde karine olarak kabul 

edilmesidir. Bu durumda ―zarar‖da tipik haksız fiil zararı olmayıp YANSIMA 

ZARARI niteliğindedir(HATEMĠ, Hüseyin/GÖKYAYLA;Emre; Borçlar Hu-

kuku, Genel Bölüm, Ġstanbul 2011, s.176). 

Uygulamada haksız rekabetin, haksız fiil niteliğinde olduğu kabul edil-

diğinden, bundan doğan tazminat davalarında BK hükümleri esas alınmaktadır. 

Bu çerçevede TBKm.76 “GEÇĠCĠ ÖDEMELER” baĢlığı altında yeni bir 

kural getirdiğini ve bundan sonra bu hüküm haksız rekabetten doğan tazminat 

davalarında yaygın bir Ģekilde uygulanabileceği kanaatindeyim. 

Zikredilen maddeye göre “Zarar görenin iddiasının haklılığını gösteren 

inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde 
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hakim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar 

verebilir. 

”Bu geçici ödemeler, ileride hükmedilen tazminattan mahsup edilir, 

şayet tazminata hükmedilmezse hakim, davacının aldığı geçici ödemeleri 

yasal faiziyle birlikte geri vermesine karar verir”. 

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Ka-

nun‘daki ilgili hükümde dikkate alındığında TBK‘nun yürürlüğe girmesiyle 

birlikte mevcut davalara bu hükmün uygulanabileceği kanaatindeyim. 
4
 

TBKm.76 hükmü, BK‘nda yer almayan yeni bir hükümdür. Hükme göre, 

bir haksız fiilden zarar gördüğü iddiasıyla dava açan bir kiĢiye, bu iddiasını 

inandırıcı kanıtlarla desteklemesi halinde hakimin, davanın sonucunu bekleme-

den davalı tarafından geçici bir ödeme yapılmasına karar verebileceği öngö-

rülmektedir. Hükmün lafzına göre, hakim tarafından geçici ödemeye karar ve-

rilebilmesi için üç Ģartın gerçekleĢmesi gerekir; Bunlardan ilki, zarar gören 

davacının geçici ödeme konusunda talepte bulunması, ikincisi davacının inan-

dırıcı kanıtlar sunması, üçüncüsü ise davacının ekonomik durumunun bu talebi 

haklı kılmasıdır. 

Hükmün ikinci fıkrasına göre yapılan ödeme, davacının talebinin haklı 

bulunması halinde, hükmedilen tazminat miktarından indirilecektir. Davacının 

talebinin reddedilmesi ihtimalinde ise yapılan geçici ödeme miktarı kadar be-

delin, yasal faiziyle birlikte davacıdan tahsil edileceğini düzenlemektedir. 

Doktrinde bu hükmün, ihtiyati tedbir kuralları mevcut iken gereksiz ol-

duğu ve hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açacağı gerekçesiyle eleĢtirilmiĢtir
5
. 

Ancak belirtmek gerekir ki, bu hükmün uygulamada özellikle haksız re-

kabet davalarında nasıl yorumlanacağı ve ne gibi sonuçlar doğuracağı belli de-

ğildir. Haksız rekabet davalarında kolaylıkla geçici ödemeye hükmedilmesinin 

daha sonra aleyhte karar çıkması halinde sıkıntılara yol açabileceği kanaatinde-

yim. Örneğin geçici ödemeyi alan Ģirketin dava neticesinde haksız çıkması ve 

bu sürede borca batık hale gelmesi ihtimalinde bu durumun geçici ödemeyi 

                                                 
4
 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun‘ 

A. Görülmekte olan davalara iliĢkin uygulama 

Madde 7 - (1) Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlâka iliĢkin 
kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76 ncı, faize iliĢkin 88 inci, temerrüt faizine 
iliĢkin 120 nci ve aĢırı ifa güçlüğüne iliĢkin 138 inci maddesi, görülmekte olan 
davalarda da uygulanır.( Kanun, No.: 6101, K. Tarihi: 12-01-2011, R.G. Tarihi: 04-
02-2011-Sy.:27836 ) 

5
 KILIÇOĞLU, Ahmet:Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‘na EleĢtiriler,Türkiye Barolar 

Birliği Yayınları,Ankara 2008,s.45 vd. Aksi yönde ÖZ,Turgut; Yeni Borçlar 
Kanununun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve Yenilikler,Ġstanbul 2011,s.12 ve 
YENĠOCAK,Uumut; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun Getirdiği DeğiĢiklikler 
ve Yenilikler, Ġstanbul 2011,s.107. 
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yapan tarafın mağdur olması sonucu doğacaktır. Hükmün, özellikle haksız re-

kabet davalarının uzun sürmese gerçeği dikkate alındığında faydalı olacağı, 

haklı olan davacının mağduriyetini belli bir ölçüde de olsa gidereceğini ancak 

hüküm verilirken titiz bir inceleme yapılmasının zorunlu olduğu kanaatinde-

yim
6
. Örneğin sadece bir delil tesbit davası(HMK m.400 vd) ile haksız rekabet 

eyleminin inandırıcı kanıtlarla ispatlandığı kabul edilmemelidir
7
. 

Tazminat davalarında değinilmesi gereken bir diğer husus ise manevi 

tazminat taleplerine iliĢkindir. Manevi tazminata iliĢkin taleplerde ise BK 

m.49‘da yapılan değiĢiklik ile (TBKm.58), “Tarafların sıfatının”, ‖iĢgal et-

tikleri makamın”, ”diğer sosyal ve ekonomik durumlarının” manevi tazmi-

natın belirlenmesinde dikkate alınacağı hükmü tamamen kaldırıldığından(insan 

onuru ve Ģerefi bakımından eĢitlik ilkesine ters düĢtüğü gerekçesiyle) bundan 

sonra manevi tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınmayabilecektir. 

Ancak doktrinde bu değiĢiklik neticesi, tarafların sıfatının, sosyal ve ekonomik 

durumlarının ve iĢgal ettikleri makamın dikkate alınmamasının hakkaniyete 

aykırılık teĢkil edeceği, kaldı ki TBK. m.51/1‘de yer alan ―Hakim, tazminatın 

kapsamını ve ödeme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını 

göz önüne alarak belirler‖ hükmünde yer alan ―durumun gereği‖ ibaresinin 

hakime bu yetki ve görevi verdiğini savunmaktadır
8
.YTTK‘nun56. Maddesinin 

1. Fıkrasının e bendinde açıkca manevi tazminat iliĢkin BK.m.58‘e yaptığı atıf 

nedeniyle bu değiĢikliğinde haksız rekabet davalarında manevi tazminat talep-

lerinde dikkate alınması zorunlu olacaktır
9
. 

                                                 
6
 HATEMĠ,Hüseyin‘e göre maddedeki düzenlemenin,‖…. yeterli adli yardım 

düzenlemesine ek olarak zarar görene sosyal devlet geçici ödeme yapar,daha sonra 
bu ödeme tazminattan mahsup edilir,tazminata hükmedilmediği takdirde yine sosyal 
devlet takside bağladığı geçici ödemeyi zarar görenden isteyebilir. ― Ģeklinde 
olmasının maddenin doğuracağı sakıncaları gidermek açısından daha uygun olacağı 
savunulmaktadır(HATEMĠ/GÖKYAYLA;S.162). 

7
 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.400 -406 düzenlenen ―Delil Tespiti ve 

Diğer Geçici Hukuki Korumalar‖, mevut düzenlemeden (HUMKm.368 vd) önemli 
farklılıklar taĢımaktadır. GeniĢ bilgi için bkz. PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, 
Oğuz/ ÖZEKES,Muhammet: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre 
Medeni Usul Hukuku, Ġstanbul 2011,s.731-735) 

8
 YENĠOCAK,Umut;s.70 

9
 Bilindiği üzere TTK 58. Maddesinin yazılıĢından da anlaĢılacağı üzere bu maddenin 

(a), (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen tesbit, men ve maddi durumun ortadan 
kaldırılması davalarında kusur unsuruna gerek görülmemiĢ ve karĢı tarafın haksız 
rekabette kusurlu olduğu anlaĢılırsa (maddi) tazminata (m.58/b.d) ve BKm.49 
Ģartlarının mevcut olması halinde de manevi tazminata hükmedileceği 
düzenlenmiĢtir. . Zira davacının, davalının eylemleri sebebiyle bir zarara uğradığı 
tartıĢmasızdır.(YHGK 17.12.1997 E.1997/11-836 –K.1075, karar için bkz. ĠKĠD 
Y.39, Ocak 1999,S.457,s.13874. Nitekim bir baĢka kararında da yüksek 
mahkeme”....TTK‟nun 58nci maddesinin (d) bendinde haksız rekabete maruz kalan 
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BKm.49 (TBKm.58) hükmüne göre, manevi tazminatın istenebilmesi 

için 5 Ģartın varlığı gerekmektedir. Bunlardan ilki, ġahsiyet-kiĢilik- haklarına 

saldırı olmalı; Ġkinci Ģart, saldırı haksız olmalı, üçüncü Ģart ―manevi zarara‖ 

uğranılmalı, dördüncü Ģart ise kusurlu olunmalı, beĢinci Ģart ise uygun illiyet 

bağının bulunmasıdır
10

. 

TBK‘nda m.52‘de yapılan değiĢikliğinde haksız rekabet davalarına özel 

bir etkisi olacağı kanaatindeyim. Gerçektende BKm.44/1‘de yer alan hakimin 

―zarar görenin zarara razı olduğu‖ veya ―zararın doğmasında zarar görenin de 

kusurunun bulunduğu(ortak kusur)‖ hallerde, tazminat miktarını indirebileceği 

gibi tazminatı tamamende kaldırabileceğine iliĢkin düzenleme, TBK m.52‘de, 

hakimin ―zarar görenin zarara razı olduğu‖ veya ―zararın doğmasında ya da 

artmasında zarar görenin de etkisinin bulunduğu (bu etkinin ―ortak kusur‖ 

olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği kanaatimce tartıĢmalıdır. Zira, 

kanunkoyucu burada ―etkili olmuĢ‖ ibaresini tercih etmiĢtir)‖ yahut ―tazminat 

yükümlüsünün durumunu ağırlaĢtırdığı‖ hallerde, tazminat miktarını in-

                                                                                                                       
ve iktisadi bakımdan zarara uğrayanların, kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini 
isteyebileceği belirtildikten sonra, müteakip (e) bendinde, davacı lehine ve (d) bendi 
hükmünce tazminat olarak hâkimin, haksız rekabet neticesinde davalının elde etmesi 
mümkün görülen menfaatin karĢılığına dahi hükmedebileceği belirtilmiĢtir. Tazminat 
ilkelerine göre, davacının gerçek zararını kanıtlaması zorunlu olup, bunun için 
davacı kendi defterlerine dayanabileceği gibi, davalı defterlerine dayanması da 
mümkündür. Gerçek zararın bu Ģekilde kanıtlanamaması durumunda dahi, haksız 
rekabetin müeyyidesiz kalmaması için yasa koyucunun hâkimin, haksız rekabet 
neticesinde davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karĢılığına dahi 
hükmedebileceği belirtilmiĢtir. Tazminat ilkelerine göre, davacının gerçek zararını 
kanıtlaması zorunlu olup, bunun için davacı kendi defterlerine dayanabileceği gibi, 
davalı defterlerine dayanması da mümkündür. Gerçek zararın bu Ģekilde 
kanıtlanamaması durumunda dahi, haksız rekabetin müeyyidesiz kalmaması için yasa 
koyucunun hâkime takdir yetkisi tanıdığı anlaĢılmaktadır. Ancak bu takdir yetkisinin 
çok geniĢ manada olmayıp, “haksız rekabet neticesinde davalının elde etmesi 
mümkün görülen menfaat” ile sınırlı olduğunun kabulü, TTKm.58/d maddesindeki 
düzenleme karĢısında zorunludur...‖ diyerek belirttiğimiz hususlara temas etmiĢtir. 
Y.11. HD16.12.1999 tarihli E.1999/5830, K. 1999/10402 sayılı kararı. Karar için 
Bkz. BATĠDER, Y.2001, C. XXI, S.1, s. 289 vd).  

TTKm.58/e fıkrası ve bu maddenin gönderme yaptığı BKm.49 hükmüne göre, 
manevi tazminat için hukuka aykırılığın mevcut olması yeterli bulunmuĢtur. Bunun 
dıĢında hukuka aykırılığın ve bu aykırılığı doğuran kusurun özel ağırlıkta olması 
gerekmemektedir. Haksız fiil niteliğindeki haksız rekabette de hukuka aykırılığın 
mevcut olduğu son derece açıktır. Nitekim yüksek mahkeme de 10.02.1998 tarihli 
E.1997/8258, K.1998/682 sayılı kararında bu doğrultuda görüĢ bildirmiĢtir (karar için 
bkz. Yargı Dünyası, Aralık 1998,S.36,s.95). Ancak manevi tazminat miktarının 
takdiri sayın mahkemenize aittir. 

10
 REĠSOĞLU,Safa; Borçlar Hukuku Genel Hükümler,Ġstanbul 2011,22.Bası,s.226 vd; 
HATEMĠ,Hüseyin/GÖKYAYLA,Emre; s.175 vd. 
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direbileceği gibi tazminatı tamamen de kaldırabileceği Ģeklinde hükme bağ-

lanmıĢtır. Maddenin 2.fıkrasının lafzi yorumu da hafif kusur ve indirim yapıl-

maması halinde borçlunun yoksulluğa düĢecek olması Ģartlarıyla tazminatta 

yapılacak indirim için hakkaniyetinde bu sonucu gerektirmesi gibi bir ek Ģart 

daha arandığı izlenimi vermektedir. Ancak doktrinde maddenin gerekçelerin-

deki açıklama ve hükmün amacı dikkate alındığında bu iki Ģartın varlığı ha-

linde, hakkaniyet Ģartının zaten gerçekleĢmiĢ olacağı sonucuna varmak 

gerektiği savunulmaktadır
11

. 

TBK‘nda yapılan ve haksız rekabet hükümlerinde tazminat talebini etki-

leyebilecek olan bir diğer düzenleme ise m.117/2‘de yer almaktadır. Bu mad-

deye göre, borçlu temerrüdüne iliĢkin hükümlerde, haksız fiil failinin tazminat 

borcu bakımından, fiilin iĢlendiği anda kendiliğinden (ihtarsız) temerrüde düĢ-

müĢ sayıldığı açıkca belirtilmiĢtir. Doktrinde bu çözümün bazı zararlarda, Yük-

sek Mahkemenin zararın hesaplanmasında fiilin iĢlendiği andaki piyasa duru-

muna göre hesaplama yaptırıp buna faiz yürüten içtihatı ile uyumlu; zararın 

mümkün olduğu kadar hüküm tarihine yakın piyasa fiyatlarına göre hesaplan-

ması görüĢü bakımından ise sorun çıkarabilecek nitelikte olduğu isabetli olarak 

savunulmuĢtur
12

. Haksız rekabet hükümleri açısından zarar miktarının 

belirlenmesinde hangi tarihin esas alınacağı yüksek mahkeme kararlarında tar-

tıĢmalı olmakla birlikte ağırlıklı olarak haksız fiilin iĢlendiği tarih olduğu söy-

lenebilir
13

. 

Yüksek mahkeme görüĢü doğrultusunda, haksız rekabet neticesinde 

meydana gelen zararın eksiksiz ve tam olarak ödenmiĢ sayılabilmesi için, taz-

minatın zararın doğduğu anda ödenmiĢ olması gerekir. Ancak haksız rekabete 

uğrayan davacının zararı ancak yapılan yargılama sonucunda verilecek hüküm-

den sonra tazmin edilebileceğinden yapılan ödeme zararı tam olarak karĢılama-

yacaktır. Yüksek mahkeme bu sorunu gidermek için hesaplanan zarara eylem 

tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerektiğine hükmetmiĢtir
14

. 

                                                 
11

 KOÇHĠSARLIOĞLU, Cengiz/ ERĠġGĠN Özlem; Yeni Türk Borçlar Kanunu 
Tasarı‘nda ―Haksız Filler‖, Prof. Dr. Rona SEROZAN‘a Armağan, C.2, Ġstanbul 
2010, s.1252. 

12
 ÖZ,Turgut; Yeni Borçlar Kanunu‘nun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve yenilikler, 
Ġstanbul 2011,s.12. 

13
 Y.4.HD.sinin 23.12.1982 tarihli E.7190/K.11637 Sayılı Kararı(Kararın tam metni 
için Kazancı BiliĢim Ġçtihat Bankası,‖….. Mahkemece de benimsendiği gibi kural 
olarak davacının malvarlığındaki azalmanın haksız fiilin iĢlendiği tarihte meydana 
geldiği kabul edilir.Tazminatın tutarı da malvarlığındaki eksilmenin meydana geldiği 
tarihe göre tesbit olunur.‖ 

14
 YHGK‘nun 30.11.2005,E.4-643/K.675, Kazancı BiliĢim Ġçtihat Bankası. ORUÇ, 
Murat: Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, Ġstanbul 2009,s.88. 
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TBKm.117/2‘de yapılan değiĢikliğin artık bu çeliĢkili kararları ortadan 

kaldıracağı bunun neticesinde de isabetli olduğu kanaatindeyiz. Bu değiĢiklik 

neticesinde bundan sonra haksız rekabet davalarında fiilin iĢlendiği andaki pi-

yasa durumuna göre hesaplama yaptırıp (herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın) 

buna faiz yürütülmesi gerekecektir. 

C.Haksız rekabetten doğan tazminat davalarında en önemli sorunlardan 

biri, tazminat miktarının hesaplanmasında yaĢanılan güçlüklerdir. Bundan do-

layı da uygulamada (gerek harç gerekse vekalet ücretinden kaçınmak amacıyla) 

tazminat talebinin düĢük tutulduğu pilot davaların öncelikle açıldığı daha sonra 

ise tazminat miktarının daha yüksek olduğunun belirlenmesi halinde ıslah yolu 

ile yükseltildiği görülmektedir. Ancak bu yolun tercih edilmesi durumunda 

zamanaĢımı def‘i ile karĢılaĢılması söz konusu olabilecektir. TBKm.50/f.2‘de 

gerçekleĢtirilen yeni düzenleme ile ―UĞRANILAN ZARARIN MĠKTARI 

TAM OLARAK ĠSPAT EDĠLEMĠYORSA HAKĠM, OLAYLARIN OLAĞAN 

AKIġINI VE ZARAR GÖRENĠN ALDIĞI ÖNLEMLERĠ GÖZÖNÜNDE 

TUTARAK ZARARIN MĠKTARINI HAKKANĠYETE UYGUN OLARAK 

BELĠRLER‖ hükmüne yer vermiĢtir.Bu düzenleme BKm.42‘deki düzenlemeye 

yakında olsa bu noktada Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nda yapılan bir deği-

Ģiklikle kanaatimce büyük önem taĢıyacaktır. BELĠRSĠZ ALACAK VE 

TESPĠT DAVASI baĢlığını taĢıyan HMKm.107‘ye göre;‖ (1) Davanın açıldığı 

tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesi-

nin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, ala-

caklı hukuki iliĢkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle 

BELĠRSĠZ ALACAK DAVASI açabilir. 

(2)KarĢı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya 

değerini tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, 

iddianın geniĢletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın baĢında belirtmiĢ 

olduğu talebini arttırabilir. 

(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde, tespit davası da açı-

labilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. Bu noktada 

HUMKm113‘de getirilen ―Topluluk Davası‖nda 6102 sayılı TTKm.56/f.3 de 

davacı sıfatına sahip olanlar açısından önem arz ettiğini de belirtmek isterim. 

D. Hukuki Sebeplerin YarıĢması konusunda TBKm.60‘nın getirdiği 

düzenlemenin de kanaatimizce haksız rekabet hükümlerine etkisi olacaktır. 

Zikredilen madde de ―Bir kiĢinin sorumluluğu, birden çok sebebe 

dayandırılabiliyorsa hakim zarar gören aksini istemiĢ olmadıkça veya kanunda 

aksi öngörülmedikçe en iyisi giderim imkanı sağlayan sorumluluk sebebine 

göre karar verir‖ hükmüne yer vermiĢtir. 

Hakimin, hukuki sebebi re‘sen göz önünde bulunduracağına iliĢkin 

HMK dikkate alındığında bu hükmün konmasına gerek olmadığı doktrinde 
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savunulmuĢsa
15

 da kanaatimce marka, endüstriyel tasarımlar, faydalı model ve 

patent gibi fikri mülkiyet haklarına tecavüzden doğan sorumluluk davalarında 

genelde haksız rekabet hükümlerine de dayanıldığından zikredilen hüküm geniĢ 

bir uygulama alanı bulacaktır. 

E. EMEK ilkesi, haksız rekabet hükümlerinin temelini oluĢturmaktadır. 

Haksız rekabet davalarında özel bir önem taĢıyan ve Yüksek Mahkemenin çe-

Ģitli kararlarına da yansıyan bu ilkeye TBK Sebepsiz ZenginleĢmeye iliĢkin 

hükümlerin yer aldığı 77. Maddesinde yer verilmiĢtir. Buna göre “Haklı bir 

sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginle-

şen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür”. 

Haksız rekabet kurallarının dayandığı temel prensip, özellikle ticari ha-

yatta herkesin ahlak kurallarına uygun olarak kendi emeği nispetinde netice 

almasıdır. Bir diğer ifadeyle, sosyal yaĢamın her alanında olduğu gibi ticari 

hayatta da baĢarı kazanmak, iktisadi faaliyetlerini geliĢtirmek, kendi mal ve 

hizmetlerinin tanıtımını yapmak, talebini arttırmak veya benzer faaliyetlerde 

bulunmak isteyen kiĢi, bu faaliyetlerini kendi haklı emeğine dayandırmak zo-

rundadır. EMEK Ġlkesi olarak ifade edilen bu ilke, meĢri rekabetin tesbitinde en 

temel kıstasdır
16

. 

Nitekim YHGK 07.07.2010 tarihli 2010/11-396 E.ve 2010/371 K. Sayılı 

kararında; ―……Ekonomik ve ticari hayatta herkes, ahlak ve objektif iyiniyet 

kurallarına uygun bir Ģekilde hareket ederek, ancak kendi emek ve gayreti ölçü-

sünde bir kazançla yetinmelidir. Bir tacirin, kendi emek ve gayretine dayanan 

kazancı, gerek ahlaki gerekse kanuni yönden meĢrudur. Fakat bir kimsenin en 

ufak bir yorgunluğa ve zahmete girmeden bir baĢkasının yıllar yılı didinip alın 

teri ve göz nuru dökmek suretiyle ancak meydana getirdiği ve tamamen kiĢisel 

emek ve gayretinin ürünü olan çalıĢmasına ortak olması hali, hem ahlak kural-

larına bir aykırılık oluĢturur ve hem de haksız rekabeti meydana getirir. Bu 

Ģekildeki bir haksız rekabet, "parazit-tufeyli" rekabet olarak nitelendirilir. Bir 

baĢkasının yıllarca çalıĢmak suretiyle ancak elde edebildiği emek ve Ģöhretine 

el atmak suretiyle -deyim yerindeyse- onun sırtından para kazanmak isteyen 

kimsenin hareketi, kendi emeğine dayanmadığı için, ahlak kurallarına ve kanun 

hükümlerine göre, haksız rekabettir….‖ 

Görüldüğü gibi yüksek mahkeme mevcut yasal düzenlemelerde dahi 

açıkca zikredilmiĢ olmamasına rağmen emek ilkesini dikkate alıyordu. Gerek 

                                                 
15

 OĞUZMAN,Kemal/ÖZ,Turgut:; Borçlar Hukuku Genel Hükümler,7.Bası,Ġstanbul 
2009,s.702.HATEMĠ/GÖKYAYLA;s.281.Ancak yazar netice olarak bu hükmün 
açıkca zikredilmiĢ olmasının faydalı olacağı kanaatindedir. 

16
 Daha geniĢ bilgi için bkz. BOZTOSUN,OdmanAyĢe;Haksız Rekabet Hukukunda 
Emeğin Korunması Ġlkesinin Yargıtay Kararları IĢığında Değerlendirilmesi, ; Ticaret 
Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-TartıĢmalar,XXI,9-10 Aralık 
2005, Ankara 2006,s.197-233. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 

 

84 

TBK‘nda yeni yapılan değiĢiklik gerekse YTTK m.55/c.bendi dikkate alındı-

ğında, bundan sonraki süreçte emek ilkesine yüksek mahkeme kararlarında çok 

daha sık rastlayabileceğimiz kanaatindeyiz. 

F. ÇalıĢtıranın/istihdam edenin sorumluluğu, YTTKm.57‘de haksız reka-

bet fiili (TTKm.59) hizmetlerini veya iĢlerini gördükleri sırada çalıĢanlar veya 

iĢçiler tarafından iĢlenmiĢ olursa, 56.maddenin 1. Fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bendlerinde yazılı davaların çalıĢtıranlara karĢı da açılabileceği belirtilmiĢtir. 

Maddi ve manevi tazminat davalarında ise TBK hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiĢtir. Ancak TBK‘nda konuyu düzenleyen 66.madde önemli bir deği-

Ģikliğe uğramıĢtır. Buna göre, adam çalıĢtıran, çalıĢanı ―SEÇMEDE‖, ‖ 

TALĠMAT VERMEDE‖ ve ―GÖZETĠM ve DENETĠMDE‖ çalıĢtıranın 

gereken özeni gösterme yükümü açıkca belirtilmiĢtir. Maddenin üçüncü fıkrası 

yeni bir düzenlemedir. Bu fıkranın, diğer fıkralar ve madde gerekçesi ile 

birlikte değerlendirilmesi neticesinde, adam çalıĢtıranın, çalıĢanının baĢkasına 

verdiği zararın sorumluluğundan kurtulabilmesi için, iĢyerindeki çalıĢma 

düzeninde zararın doğumunu engellemek için gerekli önlemlerin alındığını 

ispat etme yükümü altında olduğu söylenebilir.Bu ispat yükümünü yerine 

getirmeyen adam çalıĢtıran, bundan sonra ikinci fıkra da yer alan çalıĢanı 

―SEÇMEDE‖, ‖TALĠMAT VERMEDE‖ ve ―GÖZETĠM ve DENETĠMDE‖ 

çalıĢtıranın gereken özeni gösterme yükümüne uyduğunu ispatlayarak sorum-

luluktan kurtulamayacaktır. Bir diğer ifadeyle, adam çalıĢtıran, o iĢletmenin 

çalıĢma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elveriĢli olduğunu ispat etme-

dikçe iĢletmenin faaliyetinden doğacak zararlarını gidermekle yükümlü olaca-

ğından hükümde ―ORGANĠZASYON SORUMLULUĞU‖ getirilmiĢtir
17

. 

Maddenin son fıkrasında getirilen yenilik ise, adam çalıĢtıranın ödediği 

tazminat bakımından çalıĢana rücu hakkının sınırı açıkca tayin edilmesidir. 

Buna göre, rücu hakkının kapsamı, çalıĢanın kendi kusurundan kaynaklanan 

yani bizzat sorumlu tutulabileceği miktarla sınırlıdır. 

Sonuç olarak, 818 Sayılı TBK‘nda yapılan değiĢikliklerin haksız rekabet 

hükümleri açısından çok önemli sonuçlar doğuracağını söylemek mümkündür. 

Sunumumda değindiğim 6 baĢlık dıĢındaki hususlarda da - özellikle müteselsil 

sorumluluk, haksız fiil ve sebepsiz zenginleĢmede zamanaĢımı sürelerindeki 

değiĢiklik- önemli sonuçlar doğuracak düzenlemelerin mevcut olduğunu be-

lirtmek isterim. Ancak bütün bu hususların incelenmesi monografik bir eserin 

konusunu oluĢturabilecek kadar geniĢ olduğu kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
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Sayın Pekdinçer‘e açıklamaları için teĢekkür ediyorum. Ancak, Ģimdi 

bana ayrılan değerlendirme süresinin de çok azını kullanmam gerektiğini bili-

yorum. O nedenle, notlarımın tamamını değil de çok azını sizinle paylaĢma 

imkânım olabilecek. Özellikle, Sayın BaĢpınar‘ın ve sayın Pekdinçer‘in tebliği 

elime ulaĢmadığı için, onların metinleri üzerinde herhangi bir değerlendirme 

yapmam söz konusu olamazdı. Sadece, burada dinlediğim kadarıyla bazı de-

ğerlendirmeler yapabileceğim. Tabiî ki, birer cümleyle kısa kısa bazı cevaplar 

verme ve değerlendirmeler yapma ihtiyacı duyuyorum. Özellikle, Sayın 

BaĢpınar‘ın kanun hazırlama tekniği üzerine eleĢtirileri bakımından Ģöyle kısa 

cevaplar vereyim. 

Bir kere yeni Kanunda, sözleĢmenin öneri ve kabul ile kurulacağının 

ifade edilmesine ve Sayın Hocam Prof. Dr. Fikret Eren‘in Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi Adalet Komisyonunda onur konuğu olarak katılarak yaptığı konuĢ-

mada da Sayın BaĢpınar‘ın ifade ettiği gibi, ―icap ile kabul, Leyla ile Mecnun 

gibidir‖, keĢke birbirlerinden ayrılmasaydı!‖ tarzındaki eleĢtirisine karĢılık, 

Komisyon olarak Ģöyle düĢünüldü. Tabiî ki Komisyon olarak diyorum, farklı 

görüĢler komisyonda da ifade edilmiĢtir. Borçlar Kanunundaki bütün terimleri 

herkesin anlaması tabiî ki söz konusu değildir. Ancak, bu meseleye Ģöyle yak-

laĢılmıĢtır: Bu kanun, mademki, genellikle vatandaĢlarımıza uygulanacaktır; 

Kanunu okudukları zaman, hiç değilse, sözleĢmenin nasıl kurulduğunu anlaya-

bilmelidir. Bu nedenle, ―sözleĢme öneri ve kabul ile kurulur.‖ denilirse mi daha 

kolay anlarlar; yoksa ―icap ve kabul ile kurulur.‖ denilirse mi daha kolay an-

larlar? Hiç değilse, sözleĢmenin nasıl kurulduğu anlaĢılabilmelidir Ģeklinde 

düĢünülerek, icap yerine, ―öneri‖ sözcüğünün kullanılması tercih edilmiĢtir. 

Bununla birlikte, ilk konuĢmamda da bahsettiğim gibi, temerrüt, mapsup, taz-

minat terimleri, yeni Kanunda da korunmuĢtur. 

Viyana Konvansiyonu tabiî ki dikkate alınmıĢtır. Ancak, borçlar huku-

kunu ilgilendiren uluslararası metinlerin veya baĢka ülkelerin düzenlemelerinin 

geniĢ ölçüde, yeni Kanuna alınması söz konusu olmamıĢtır. Çünkü, Borçlar 

Kanunu, ulusal nitelikte bir kanundur. Bunlardan, ancak borçlar hukuku siste-

mimizin özünü etkilemeyecek biçimde yararlanılmıĢtır.. 

ġüphesiz ki, faiz oranlarının, Borçlar Kanunu gibi temel bir kanunda be-

lirlenmesi doğru olmazdı. Nitekim, yeni Kanunda herhangi bir faiz oranı da 

belirtilmemiĢtir. Ancak, Sayın BaĢpınar, sanki faiz oranlarının yeni Kanunda 

belirtildiği yönünde bir açıklama yaptı. Bu eleĢtiriye katılma imkânım yok. 

Sadece, yeni Kanunun 88. ve 120. maddelerinde sözleĢmeyle kararlaĢtırılacak 

yıllık faiz oranları için bir üst sınır belirlendi. Buna göre, akdî faiz oranı, ka-

nunî faiz oranının yüzde elli fazlasını; temerrüt faizi oranı ise, kanunî faiz ora-

nının yüzde yüz fazlasını aĢamaz. Yıllık kanunî faiz ve gecikme faizi oranına 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 

 

86 

iliĢkin olarak, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümle-

rine yollama yapıldığı için, yeni Kanun döneminde de, 3095 sayılı Kanun, yü-

rürlükte kaldığı sürece uygulanacaktır. Ancak, ileride baĢka bir kanun yürür-

lüğe konulacak olursa, faiz borcunun doğduğu tarihte mevzuatın öngördüğü 

faiz oranları neyse, bu oranların uygulanmasına baĢlanacaktır. 

Yeni Türk Borçlar Kanununda, taraf iradelerine önem verilmediği veya 

emredici hükümler bakımından ölçünün kaçırıldığı iddiasını da tabiî ki paylaĢ-

mıyoruz. Yeni Kanunda, taraf iradelerine önem verilmiĢtir. Ancak, bildiğiniz 

gibi, Borçlar Kanunu sosyal karakterli bir kanundur. Kanunkoyucu, ekonomik 

bakımdan zayıf olanları korumak amacıyla, gerektiğinde sözleĢmeler müdahale 

edebilmektedir. Bizim Komisyonumuz da, kamu düzenini ilgilendirdiği ve 

kamu yararına olduğu noktalarda, sözleĢme özgürlüğü ilkesini bir tarafa bıraka-

rak, yeni Kanunda emredici hükümlere yer verme yoluna gitmiĢtir. EleĢtiride 

söz konusu edilen ölçü, acaba nerede kaçırılmıĢtır? Bunlar, tek tek masaya ko-

nularak tartıĢılacak olursa, kanaatimizce, onların birçoğunda da ölçünün kaçı-

rılmadığı, hattâ çok isabetli düzenlemeler olduğu kuvvetle savunulabilir. 

Bizce, yeni Kanunun madde numaralarının değiĢtirilmesinde zorunluluk 

vardı. Çünkü, yürürlükteki Kanuna göre, 105 fazla maddenin, mevcut madde 

numaralarına harfler eklenerek düzenlenmesi, artık mümkün değildir. Gerçek-

ten, Mevzuat Hazırlanması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri 

gereğince, 2006 yılından bu yana, sadece bentlerde harf kullanılabiliyor. Yeni 

bir kanun tasarısı hazırlanırken, maddelerin, (1)‘den baĢlanarak numaralandı-

rılması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, nasıl Madde 1‘den 

baĢlanıp Madde 1030‘a teselsül ettirilmiĢse, 105 maddelik fazlalık içeren yeni 

Kanunda da, aynı uygulamanın yapılması kaçınılmazdır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulunda, madde numaralarının değiĢmesinde zorunluluk bu-

lunmadığını göstermek amacıyla verilen bir önergede, genel iĢlem koĢullarının 

6 maddesi bir tek maddenin ayrı fıkraları hâlinde, bir araya toplanmıĢ idi. 

Böyle bir düzenlemenin sistematik bakımdan uygun olmayacağını herhâlde 

takdir edersiniz. Böyle bir düzenlemede, madde baĢlıklarından metne ulaĢma 

imkânı olmayacağı için, hangi hükmü, hangi fıkrada bulacağınızı kolaylıkla 

bilemezsiniz. Hattâ, yeni Kanun hazırlanırken, biraz önce değindiğim Yönet-

melikte, fıkraların da numaralandırılması öngördüğü hâlde, Komisyonumuzca, 

Türk Medenî Kanununa uyum sağlanması açısından, fıkra numaralarının ko-

nulmaması gerektiği yönünde görüĢ açıklamıĢtır. Bu nedenle, yeni Türk Borç-

lar Kanununun fıkraları numaralandırılmamıĢtır. Gerçekten, Türk Borçlar Ka-

nununda dört-beĢ fıkrayı aĢan maddeler, az sayıdadır. Genellikle, herhangi bir 

maddenin kaç fıkradan oluĢtuğu, bir bakıĢta anlaĢılabilmektedir. 

Yeni Türk Borçlar Kanununda kullanılan dile yönelik eleĢtiri, farklı bi-

çimlerde değerlendirilebilir. Ancak, ilk konuĢmamda da belirttiğim gibi, yü-

rürlükteki Kanunda kullanılan terimlerden aynen korunması gerekenler ya-

nında, değiĢtirilmesi zorunlu görülenler de olmuĢtur. Bu, bir tercih meselesidir. 
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Meselâ, konuĢmacı arkadaĢımız da genel iĢlem Ģartları terimini kullanacağım, 

―genel iĢlem koĢulları‖ demeyeceğim dedi. Bununla birlikte, yeni Kanunda 

―genel iĢlem koĢulları‖ terimi kullanıldığına göre, kanaatimizce bundan sonra 

bu konu hakkında makale veya kitap yazılırken, ―genel iĢlem koĢulları‖ terimi-

nin kullanılması daha uygun olacaktır. 

Sayın BaĢpınar da, ―mutlak butlan‖ yerine, ―kesin hükümsüzlük‖ denil-

mesinin, bir grup borç sözleĢmelerinde daha uygun olacağını ifade etti. Bilin-

diği gibi, aile hukukunda, ―evlenmenin nisbî butlan ve mutlak butlan sebeple-

rinden birine dayanılarak sona erdirilebilmesi için, hâkim kararı gerekir. Oysa, 

borç sözleĢmelerinde, hâkim kararına gerek olmaksızın, koĢulları gerçekleĢ-

miĢse, sözleĢme kendiliğinden hükümsüz olur. BaĢka bir ifadeyle, hükümsüz-

lük sonucu, kendiliğinden ortaya çıkar. O nedenle, borç doğurucu sözleĢmele-

rin düzenlendiği yeni Kanunda da, bu yaptırımın ―kesin hükümsüzlük‖ olarak 

ifade edilmesi gerekli görülmüĢtür. 

Yeni Türk Borçlar Kanununda öngörülen sürelerin insicamlı olmadığı 

eleĢtirisini yöneltti, Sayın BaĢpınar. Bildiğiniz gibi, kanunda kullanılan ―hak-

kaniyet gerektiriyorsa‖, ―gecikmeksizin‖ ve ―uygun bir süre içinde‖ Ģeklindeki 

ifadeler, medenî hukukta ―kural içi boĢluk‖ olarak nitelendirilir. Borçlar Kanu-

nunda da, böyle kural içi boĢluklar bırakılması zorunluluğu vardır. Böyle du-

rumlarda, sabit ve belirli süreler konularak düzenleme yapılması mümkün de-

ğildir. O nedenle, yeni Türk Borçlar Kanununda, Hukuk Muhakemeleri Kanu-

nunda gibi, bir hafta, iki hafta gibi veya aynı uzunlukta süreler öngörülmesinin 

doğru olmayacağı kanaatindeyim. 

Sayın Gezder, Türk Borçlar Kanununun 7. maddesi ile ilgili olarak, ıs-

marlanmayan bir Ģeyi alan kiĢinin onu saklamak veya geri göndermekle yü-

kümlü olmadığı hükmünden, doktrine yaptığı bazı yollamalardan hareketle, 

onu alan kiĢinin, bu Ģeyi kullanabileceği, tüketebileceği, hattâ yok edebilece-

ğini açıkladı. Kanaatimizce, bu yorum tarzı tartıĢılabilir, hattâ kabul edilemez. 

Maddede, sadece ısmarlanmamıĢ bir Ģeyi alan kiĢinin, onu saklama veya geri 

gönderme yükümlülüğünün bulunmadığı ifade edilmektedir. Bu hükümden, 

ısmarlanmayan bir Ģeyi alan kiĢinin, ―nasıl olsa, bu Ģey istemediğim hâlde bana 

gönderilmiĢ; öyleyse hiçbir sorumluluğa tâbi olmaksızın, bunu tüketebilirim, 

yok edebilirim‖ demesi, acaba doğru olur mu? Böyle bir yorumun eleĢtirilebilir 

nitelikte olduğu kanaatindeyim. Aynı maddenin ikinci fıkrası, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Kurulunda verilen bir önergenin kabulü sonucunda, 

madde metninden çıkarılmıĢtır. Sayın Gezder, bu fıkranın maddeden çıkarılma-

sının isabetli olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapmadı. Ancak, ka-

naatimizce, 7. Maddenin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmaması daha 

doğru olurdu. Madde metninden çıkarılması kabul edilen söz konusu fıkrada, 

ısmarlanmamıĢ bir Ģeyin yanlıĢlıkla gönderildiği açıkca anlaĢılırsa, onu alan 

kiĢinin, uygun bir sürede gönderene haber vermek zorunda olduğu ifade edili-

yordu. Sayın Gezder‘in de haklı olarak ifade ettiği gibi, bu durumda, ısmarlan-
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mayan bir Ģeyi alan kiĢinin koruma yükümlülüğü söz konusu idi. Fıkranın 

madde metninden çıkarılıĢ gerekçesinde, dürüstlük kuralından (TMK.m.2) ha-

reketle aynıi sonuca varılabileceği düĢüncesi açıklanmıĢtır. Ancak, somut bir 

duruma iliĢkin böyle bir düzenlemenin, Ġsviçre Borçlar Kanununun 6a madde-

sinde olduğu gibi, bizde de açık bir hükümle yapılması yararlı olurdu. 

Sayın Gezder, yeni Kanunun 8. maddesinin ikinci fıkrasının, sadece taĢı-

nır mallar bakımından uygulanabileceğini, buna karĢılık, hizmetleri kapsama-

dığı Ģeklinde bir değerlendirme yaptı. Kanaatimizce, bu hükmün sadece taĢınır 

mallarla sınırlı bir uygulama konusu yapılması doğru olmaz. Çünkü, fıkrada 

söz konusu edilen ―…veya tarife ya da fiyat listesi ve benzerlerinin gönderil-

mesi‖ Ģeklindeki ifade, sadece ―fiyatını göstererek mal sergilenmesi‖ 

Ģeklindeki ibareyle sınırlandırılmamalı, iĢgörme edimlerinin üstlenildiği 

sözleĢmelerin kurulmasında da, aynı hükmün uygulanması gerektiği kabul 

edilmelidir. 

Ayrıca, Sayın Gezder, yeni Kanunun 8. maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesinden söz etti. Ancak, söz konusu fıkra, tek cümleden ibaret ol-

duğu için, bu cümlenin ikinci yarısını kast ettiği anlaĢılmaktadır. Sayın 

Gezder‘in tebliği ile ilgili değerlendirmelerimi, bunlarla sınırlı tutuyorum. 

Sayın Arıkan, genel iĢlem koĢullarına iliĢkin yeni Kanunun 20. Madde-

sinin birinci fıkrasında kullanılan ―bir sözleĢme yapılırken‖ ifadesini eleĢtirdi. 

Günlük dilde, ―sözleĢme yapma‖ ifadesi kullanılmaktadır. Komisyonda, ―bir 

sözleĢme kurulurken‖ ifadesinin kullanılmasının daha doğru olup olmayacağı 

tartıĢıldı. Burada, ileride çok sayıdaki benzer sözleĢmede kullanılacak genel 

iĢlem koĢullarının hazırlanması söz konusu olduğu için, teknik anlamda ―söz-

leĢmenin kurulması‖ teriminin kullanılmasında bir zorunluk olmadığı düĢünce-

sinden hareketle, ―sözleĢme yapma‖nın, bir olgu olarak ifade edilebileceği ka-

bul edildi. 

Alman hukukunda olduğu gibi, bir metnin genel iĢlem koĢulu olarak ni-

telendirilebilmesi için en az üç sözleĢmede kullanılması amaçlanmadığı gibi, 

temel bir kanunda en az kaç sözleĢmede kullanılmak üzere kaleme alınmıĢ hü-

kümlerin genel iĢlem koĢulu sayılacağının belirtilmesi de kanaatimizce doğru 

olmaz. Yeni Türk Borçlar Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasında kulla-

nılan ―…çok sayıdaki‖ Ģeklindeki sözcüklerin ne anlama geldiğini belirleme 

görevi, doktrin ve uygulamaya düĢer. Bu nedenle, Borçlar Kanunu gibi temel 

bir kanunda, en az Ģu kadar sözleĢmede kullanılan hükümler, genel iĢlem ko-

Ģulu niteliğindedir.‖ Ģeklinde bir belirleme gereği yoktur. 

Sayın Arıkan, yeni Kanunun 20. Maddesinin birinci fıkrasında kullanılan 

―Düzenleyenin…tek baĢına hazırlayarak‖ Ģeklindeki ifade yerine, ―Kullananın‖ 

Ģeklinde bir ifade kullanılmasının ve ―tek baĢına‖ sözcüklerinin metinden çıka-

rılmasının daha doğru olacağı yönünde eleĢtiride bulundu. Ancak, ―tek baĢına‖ 

ifadesi, kanaatimizce, genel iĢlem koĢullarının varlığının, bunları düzenleyen 
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tarafından, baĢtan sona sadece kendi katkısıyla oluĢturulmasının zorunlu ol-

duğu Ģeklinde yorumlanmamalıdır. Bu ifade, genel iĢlem koĢullarının hazır-

lanması sırasında, baĢkasından yardım alınmasını engellememektedir. Bu ne-

denle, onun Alman hukukunda olduğu gibi, ―sözleĢme taraflarından birinin‖ 

Ģeklinde ifade edilmesinde de zorunluluk olmadığı kanaatimdeyim. Kaldı ki, 

genel iĢlem koĢullarının, genellikle bunların dâhil edildikleri sözleĢmelerin 

konusunu oluĢturan hizmetleri, hemen hemen tekel niteliğinde bir faaliyet gös-

tererek topluma sunan, ekonomik gücü çok daha fazla olan tarafça düzenlene-

rek, ―Ģu maddeler evet, ama Ģu maddelere hayır!‖ deme seçeneğinden yoksun 

durumdaki diğer tarafa, âdeta dayattığı bilinmektedir. Ayrıca ―düzenleyen‖ 

ifadesinin, aynı zamanda, ileride genel iĢlem koĢulları içeren sözleĢmenin bir 

tarafını ifade ettiğinde Ģüphe yoktur. Fıkrada, ―düzenleyen‖ değil de, önerildiği 

gibi, ―kullanan‖ sözcüğü tercih edilmiĢ olsaydı, o takdirde ―kullana-

nın…kullanmak amacıyla‖ Ģeklinde, Türkçe cümle yapısına uygun düĢmeyen 

bir ifadeye yer verilmiĢ olurdu. Bu nedenle, zorunlu olarak, ―düzenleyenin, 

ileride çok sayıdaki benzer sözleĢmede kullanmak amacıyla‖ Ģeklinde bir ifade 

tercih edilmiĢtir. 

Genel iĢlem koĢullarının düzenlendiği yeni Kanunun 21. ve 24. maddele-

rinde kullanılan ―…yazılmamıĢ sayılır.‖ Ģeklindeki ifade de eleĢtiri konusu ya-

pılmaktadır. Aslında, bununla kastedilen, bu maddelerin konusunu oluĢturan 

hükümlerin, yürürlük denetimine takılarak, sözleĢme kapsamına giremeyeceği-

dir. Yeni Kanunda kullanılan ―yazılmamıĢ sayılır.‖ ifadesinin, Komisyonu-

muzca Ġsviçre Borçlar Kanununun bazı maddelerinde de kullanıldığı tespit 

edilmiĢ ve madde gerekçelerinde, bu maddeler de belirtilmiĢtir. Ayrıca, bu ifa-

denin uygulanacak yaptırımı daha iyi vurguladığı göz önünde tutulmuĢtur. 

Acaba, yazılmıĢ bir Ģey yazılmamıĢ sayılır mı? Bu soruya olumlu bir cevap 

verilebilir. Gerçekten, yazılmamıĢ bir Ģeyin, ―yazılmamıĢ sayılması‖ anlamsız 

olur; buna karĢılık, yazılmıĢ bir Ģeyin, yazılmamıĢ sayılmasında mantığa aykı-

rılık yoktur. Kanunkoyucunun, ―…yazılmamıĢ sayılır.‖ ifadesini kullanmakla, 

genel iĢlem koĢullarını düzenleyenlerin, bağlayıcılığı olmayan uzun genel 

iĢlem koĢulları yazmakla, boĢ yere, emek ve zaman harcamamaları gerektiği 

uyarısında da bulunduğu söylenebilir. 

Sayın Arıkan‘ın, konuĢmasında düzenleme genel iĢlem koĢullarıyla ilgili 

düzenleme konusunda, fazlaca bir eleĢtiri yöneltmemesinden, yeni 

düzenlemeyi onayladığı anlaĢılmaktadır. 

Son konuĢmacı Sayın Pekdinçer, itiraf edeyim ki, Komisyon olarak, yeni 

Kanunun 57. maddesini düzenlerken düĢündüğümüzün çok ötesine giderek, bu 

hüküm ile adam çalıĢtıranın sorumluluğu ve sebepsiz zenginleĢme müessesele-

riyle de iliĢki kurarak, bazı değerlendirmeler yaptı. Hemen belirteyim ki, bu 

maddeyi düzenlerken, nasıl olsa, Türk Ticaret Kanununda haksız rekabet ile 

ilgili düzenleme var. BaĢlangıçta, haksız rekabet, yeni Borçlar Kanununda dü-

zenlenmese de olur; bu düzenleme orada yapılsın dedik, ama sonra yapılan tar-
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tıĢmalar doğrultusunda, yeni Kanunda, haksız rekabetin, haksız fiil olmaktan 

çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda bir tereddüde meydan vermemek için, yeni 

Kanunun 57. Maddesinde de, haksız rekabete iliĢkin düzenlemenin muhafaza 

edilmesi uygun bulundu. Zaten, maddenin ikinci fıkrasında, ticarî iĢler hak-

kında, haksız rekabete iliĢkin hükümlerin uygulanacağı konusunda bir yolla-

mada bulunuldu. Sözün kısası, ileride yeni Kanunun 57. Maddesi ile Türk Tica-

ret Kanununun haksız rekabete iliĢkin metinleri arasında doğabilecek bir uyum 

sorununun sorumlusu Komisyonumuz olmayacaktır. Çünkü Borçlar Kanunu 

Komisyonu olarak, Türk Ticaret Kanununu hazırlayan Komisyon ile ortak ça-

lıĢma yaparak, uyum sorunlarını gidermeyi önerdik. Bu amaçla, toplantılar 

yapmaya hazır olduk. Ancak, her nedense, Türk Ticaret Kanununun, Türk 

Borçlar Kanunundan önce yasalaĢtırılması arzu ve hevesi, bunun gerçekleĢme-

sini engellemiĢtir. Bu oturum için ayrılan süreyi, belki de biraz aĢtık. Bizleri 

sabırla dinlediğiniz için, Ģahsım ve arkadaĢlarım adına içten teĢekkürlerimi su-

nuyorum. 
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Sunucu: Sempozyumun ikinci oturumuna baĢkanlık etmek üzere Mar-

mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Borçlar Kanunu Bilim 

Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sayın Cevdet YAVUZ‘u kürsüye davet ediyorum. 

Ġkinci oturumda tebliğlerini sunmak üzere Maltepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Hüseyin HATEMĠ‘yi, Ġstanbul Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Sayın Tufan ÖĞÜZ‘ü, Ġstan-

bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Gülçin Elçin 

GRASSINGER‘i, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Sayın BeĢir ACABEY‘i kürsüye davet ediyorum. 

Oturumun sonunda oturum baĢkanı tebliğlere iliĢkin değerlendirmesini 

sunacaktır/değerlendirmede bulunacaktır. 

 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz Oturum AçılıĢ KonuĢması 

Değerli misafirlerimiz,  

Bugün, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nin Vakıflar Bankası‘nın 

sponsorluğunda düzenlemiĢ olduğu bu sempozyumun, ―Türk Borçlar Kanunu-

nun Değerlendirilmesi‖ baĢlıklı iki günlük sempozyumun, ilk gününün ikinci 

oturumunu açıyorum. Bu iki günlük değerlendirme toplantısının özellikle be-

nim açımdan -bugün ortaya çıktığı gibi- iki yönden önemi büyük. Birincisi, 

değerli meslektaĢlarımızla 1998 yılından bugüne kadar hazırlama, ön tasarı, 

tasarı, kanunlaĢma ve hatta kanunlaĢma sonrası dönemde, sürekli ilgili konu-

munda ve durumunda olduğum bu yasanın, bir üniversiteler arası ortamda çe-

Ģitli üniversitelere mensup bilim adamlarınca değerlendirilmiĢ olması, bizim 

açımızdan çalıĢmalarımızın baĢarıya ulaĢtığının açık bir göstergesi olarak de-

ğerlendirilebilir diye düĢünüyorum. Ġkinci önemli nokta, o da biraz sürpriz 

oldu. Emekliliğimizi böyle pek de fazla emekliye nasip olmayan bir Ģekilde 

üniversiteler arası bir ortamda sizlerle paylaĢmıĢ olmam, benim için ayrıca bir 

sevinç kaynağı olmuĢtur. Zamanın darlığına rağmen bu iki küçük açıklamayı 

yapma gereğini duydum. ġimdi hemen programa baĢlıyorum. Sözü hocaların 

hocası değerli hocamız Prof. Dr. Hüseyin Hatemi‘ye bırakıyorum. Bize 

―BK.19-20 ve TBK.27‘nin karĢılaĢtırılması‖ baĢlıklı tebliğini sunacaklar. Bu-

yurun sayın hocam, sizi dinliyoruz. 





BK. 19- 20 VE TBK. 27‟NĠN KARġILAġTIRILMASI 

Prof. Dr. Hüseyin HATEMĠ

 

 

I. BK.19‟UN ANLAMI 

BK. 19; Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nda aynı sayı ile yerini koruyan önemli 

bir kuraldır. Anlamsız bir süsleme malzemesi değildir. 

OR.19 da (ikinci fıkra), emredici kanun kurallarının nasıl belirleneceği 

belirtilir. Önce yazılı kanun kuralının sözüne (lâfzına) bakılır. Kural açıkça 

“aksine sözleĢme yapılamaz” demiĢ veya açıkça bu anlama gelen bir ifade 

kullanmıĢ ise bu kural emredici kuraldır. Ġkinci olarak: Yazılı Kanun kuralı 

Kamu düzeni kuralı ise, Anayasa ilkelerine dayanan ve Hukuk Devleti düzeni-

nin korunması için uyulması gerekli bir yazılı kanun kuralı ise, sözünde (lâf-

zında) emredici olduğu açıkça belirtilmiĢ olmasa bile yine emredici bir kural 

karĢısındayız demektir. Üçüncü olarak: Bir ahlak kuralı yazılı kanun kuralı 

haline getirilmiĢ ise, ahlak kuralları esasen yazılı olmasalar dahi emredici olan 

kurallar oldukları için (BK:20) yine açıkça emredici olduğu belirtilmemiĢ olsa 

dahi, ahlaktan iktibas edilen bir yazılı kanun kuralı da emredicidir. 

Dördüncü olarak: Her ne kadar kiĢiliğin korunması da bir ahlak sorunu 

ve dolayısıyla buna iliĢkin kurallar da ahlaktan iktibas edilmiĢ kurallar ise de, 

özellikle Liberalizm‘in saptırılması dolayısıyla bu gerçek üzerinde uzlaĢma 

bozulabileceğinden, kiĢilik hakkının ve dolayısıyla kiĢilik hakkının korunma 

kapsamına giren değerlerin korunması amacıyla konan, özet olarak: insan 

onuru (insanlık değeri, insan haysiyeti) na iliĢkin yazılı kanun kuralları da em-

redicidir. 

BK:19/ OR.19 da yer alan emredici kurallara aykırı sözleĢme yapılama-

yacağı kuralı, bu maddenin önemini daha da arttırmaktadır. SözleĢmenin sa-

dece “konusu” değil, kuruluĢ sürecinde uyulması gereken usuller; belirten, 

yapan kiĢi açısından da emredici kurala uyulmuĢ değilse bu sözleĢme veya 

MK. 5 delaletiyle hukuki muamele batıl (kesin hükümsüz) olur. ġu halde 

BK.19 ― yasak iĢlem‖ (Verbotenes Geschäft, acte interdit) kavramının temelini 

oluĢturmaktadır. Ġsviçrede Eugen Huber‘in mensup olduğu hukukçu neslinin 

hukuki irfanı haleflerine tam olarak intikal edemedi. Edebilse idi, aile konutu 

üzerinde eĢin rızasıyla yapılması gereken iĢlemler konusunda da ―ehliyetsizlik‖ 

daha doğru bir deyiĢle ―ehliyet sınırı‖ açıklamasına baĢvuracak yerde “ yasak 

iĢlem” kavramına baĢvururlardı. 
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Ġsviçre‘de böyle olunca biz de bu kuralı yapanın bile beğenmediği bir 

―Kar helvası kuralı‖ zannettik ve Kanun‘dan sopayla kovaladık. Ben, 2005 yılı 

sonlarında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılan Sempozyumdan 

itibaren “bu muameleyi saygıdeğer 19. maddeye reva görmeyin” diyerek 

çok feryat ettim ise de sonuç Ģairin tasvir ettiği gibi oldu. Gül‟e gûĢ ettiremez, 

boĢ yere bülbül inler! / Varak-ı mihr-u vefayı kim okur, kim dinler? 

ġimdi Türk Borçlar Kanunu yayımlandıktan sonra, BK.19‘un yerinin boĢ 

kalması bana acı veriyor. Burada mademki bir hayır sahibi hamam yaptırmıĢ ve 

beni de türkü söylemeye lûtfen davet etmiĢ, yanlıĢ anlamıyla değil, BK.19 an-

lamıyla bir “ondokuzcu” olarak ― Kanunkoyucu‖ denen saygıdeğer kavrama 

sesleniyorum: 2012 Temmuzu‘nu beklemeksizin, halen yürürlükte olan ka-

nunda son günlerini yaĢayan 19. maddeye itibarını iade edelim, gönlünü alalım, 

özür dileyelim ve yeni Borçlar Kanunu‘nda ona da yer verelim. Ġtiraz veya ba-

haneyi biliyorum; -Yeni Kanunun bütün kadroları doldu. 27. maddeyi 27.a 

yapamayız! 

Cevabımız Ģudur: TBK. 27‘nin baĢına bir veya iki fıkra olarak 

BK./OR.19 kuralını yerleĢtirebiliriz. 

ġu halde gelecek yılın temmuzundan önce bu kanun değiĢikliğini yap-

makla zarar süreci baĢlamadan, zarardan dönmüĢ olacak ve kazançlı çıkacağız. 

II. TBK.27 DEKĠ FUZÛLĠ ġÂGĠL 

BK. 19 kanundan gereksiz yere çıkarılırken, batırılan BK.19‘un enkazın-

dan ―kamu düzeni‖ teriminin BK.20/ TBK.27 olmadığının farkına varıldı ve 

BK. 27 rafına BK.19 daki kökünden sökülmüĢ bir kamu düzeni terimi yerleĢti-

rildi. Oysa bu da son derece sakıncalıdır ve yine gelecek yılın temmuzundan 

önce TBK.27 deki ―kamu düzeni‖ ibaresinin kanundan çıkarılması gerekir. –

Niçin? Çünkü: 

1) Her Ģeyden önce, TBK. 27 (BK.20) BK.19 da belirleyici ölçütü 

verilen emredici kanun kurallarına aykırılığı esasen “Kanunun emredici hü-

kümlerine aykırılık” olarak ifade etmektedir. Kamu düzeni kuralları da ―em-

redici hükümler‖ in kapsamına girdiğine göre burada gereksiz bir tekrar vardır. 

2) Sadece “gereksiz tekrar” sakıncası söz konusu olsa idi, belki 

TBK.27 de bu ibarenin varlığına katlanılabilirdi. Ne var ki asıl büyük sakınca 

Ģuradadır: Ahlak kuralları yazılı Hukuk kuralı haline getirebileceği gibi 

(BK.19), getirilmese dahi BK.20 TBK. 27 anlamında “yazılı olmayan emre-

dici kural” sayılırlar. 

Maalesef ahlak kavramının içeriği konusunda uzlaĢma, bizde de batıda 

da tahribata uğradığı için yazılı olmayan ahlaki töreler (Gute Sitten, boni 

mores, bonne moeurs), gitgide “ismi var cismi yok” hale gelmektedirler. Ay-

rıca, Anayasa‘nın 13. maddesini 2001 yılında değiĢtirilmesi ve ahlakın genel 

bir sınırlama gerekçesi olmaktan çıkarılarak ilgili maddede sınırlama gerekçesi 
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belirtildikten sonra bir de özel kanun aranması, sözleĢme hürriyeti maddesinde 

ahlakın korunması sınırlama gerekçesinden söz edilmediği için (Anayasa m.48) 

TBK 27/BK.20‘yi Anayasa‘ya aykırı sayılabilecek bir kanun kuralı konumuna 

getirmiĢtir. ―Kamu düzeni‖ nin yazılı bir kanun kuralından anlaĢılması gere-

ğinden söz edilmeyip de kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık gibi yazılı 

olmayan töreler ile de ifadesini bulabileceğinin kabul edilmesinin vahim sakın-

caları vardır. Osmanlı dönemi‘nin çok sakıncalı ―örfi‖ ―nizam-i âlem‖ anlayıĢı; 

1982 Anayasası‘nın baĢlangıç bölümünde “milli menfaate aykırı hiçbir faali-

yet, Anayasa‟nın metin kısmına aykırı olmasa bile, koruma görmez” kura-

lıyla canlanmıĢ iken, TBK. 27 nin bugünkü metniyle, ―ahlâk‖ üzerinde uzlaĢma 

kalmadığı ve esasen ahlak sınırlamasının sözleĢme hürriyeti alanında Anayasal 

temeli çöktüğü için sadece bir zevahiri kurtarma ibaresi haline gelerek ahlaka 

aykırılığa kesin hükümsüzlük yaptırımı uygulanamayacak, ―kamu düzeni‖ kav-

ramı ise, Anayasa‘nın baĢlangıç bölümünün desteği ile yazılı kanun kuralları 

alanın sınırları içine, BK.19‘a dönmeyip TBK.27‘de yazılı olmayan ahlak ku-

rallarına ayrılan yeri iĢgal edecektir. Bunun ne vahim sakıncalar doğuracağını 

ârif olan anlar. TBK.27‘den kamu düzeni kavramının çıkarılması ve bu kavra-

mın BK.19‘daki ―emredici kanun kuralları‖ çerçevesine sokulması zaruridir. 

Ġlgi ve sabrınız için çok teĢekkür ederim. 





TÜRK BORÇLAR KANUNU‟NUN SÖZLEġMELERĠN 

GEÇERSĠZLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

 

Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ

 

 

I. GENEL OLARAK 

Türk Borçlar Kanunu, yürürlükteki Borçlar Kanunu'nun sözleĢmelerin 

geçersizliğine iliĢkin sistemini kural olarak korumuĢtur. Bu kapsamda, Türk 

Borçlar Kanunu‘nda da sözleĢmelerin geçersizliğine iliĢkin temel müeyyide, 

kesin hükümsüzlük ve iptal edilebilirlik tarzında varlığını korumaktadır. Bu-

nunla beraber, Türk Borçlar Kanunu‘ndaki sözleĢmelerin geçersizliğine iliĢkin 

hükümlerin içeriğinde farklı düzenlemeler de bulunmaktadır. AĢağıda, önce 

Türk Borçlar Kanunu‘nun yürürlükteki Borçlar Kanunu‘na göre değiĢiklik 

içermeyen düzenlemelerine kısaca değinilecek, sonra yürürlükteki Borçlar Ka-

nunu‘na göre değiĢiklik içeren hükümlere değinilecektir. 

II. TÜRK BORÇLAR KANUNU‟NUN SÖZLEġMELERĠN 

GEÇERSĠZLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN DEĞĠġĠKLĠK ĠÇERMEYEN HÜKÜMLERĠ 

1) SözleĢmelerin Ģekline iliĢkin yürürlükteki BK m. 11/f.l hükmünü 

karĢılayan TBK m.12/f.l hükmünde, sözleĢmeler açısından Ģekil serbestisi il-

kesi korunmuĢtur. Keza, TBK m. 12/f.2‘de kanunun geçerlilik Ģekline tabi tut-

tuğu sözleĢmeler açısından öngörülen Ģeklin geçerlilik Ģekli olduğu vurgulan-

mıĢ ve Ģekle uyulmadığı takdirde sözleĢmenin "hüküm doğurmayacağı" öngö-

rülmüĢtür. Bu düzenleme de, ilk cümledeki hüküm dıĢında, BK m.11/f.2 ile 

büyük ölçüde paralellik arz etmektedir. Bununla beraber, yürürlükteki Borçlar 

Kanunu açısından da kanunun öngördüğü Ģeklin, ispat Ģekli olmadıkça veya 

kanun baĢka müeyyide öngörmedikçe geçerlilik Ģekli olduğu kabul edilmek-

teydi
1
. Bu bakımdan, TBK m. 12/f.2 gerekçesinde, hükümdeki ilk cümle ile 

tereddütlerin giderildiği yönündeki ifade kanaatimce isabetli değildir. Yürür-

lükteki Borçlar Kanunu'nda olduğu gibi, Türk Borçlar Kanunu açısından da, 

yukarıda belirttiğim ayırımlar varlığını koruduğu cihetle, Türk Borçlar Kanunu 

düzenlemesi açısından da durum farklı değildir. ġu halde, TBK m. 12 hük-

                                                 

 Makale hakemsiz olarak yayımlanmıĢtır. 


 Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

1
 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul, 2010, s.116; 

KocayusufpaĢaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuk Genel Bölüm, Birinci 
Cilt, Ġstanbul, 2010, s. 272-273; Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul, 
2010, s. 240-241, 260. 
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münde de geçersizliğin türü bakımından bir düzenleme yapılmıĢ değildir. Do-

layısıyla, sözleĢmelerin Ģekle aykırılığı açısından kesin hükümsüzlük görüĢü 

hâkim olmaya devam edecektir. Belirtmek gerekir ki, yasa koyucu, sözleĢmele-

rin geçersizliği açısından azınlıkta kalan kendine özgü (sui generis) geçersizlik 

görüĢünü dikkate almamıĢtır. Hatta, gerekçede yer alan “Tasarının 12‟nci 

maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ilk cümle hükmüyle, Kanunda sözleĢ-

meler için öngörülen Ģeklin, kural olarak geçerlilik Ģekli olduğu belirtile-

rek, bu konudaki duraksamalar ortadan kaldırılmak istenmiĢtir. Aynı 

fıkranın son cümlesinde de, öngörülen Ģekle uyulmadan kurulan sözleĢ-

melerin kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlı olduğu açıklanmıĢtır” ifa-

desi göz önünde tutulduğunda, yasa koyucunun doktrinde tartıĢılan görüĢlerden 

biri yönünde tutum almasının eleĢtirilmesi de mümkündür. 

2)  TBK m. 13, yürürlükteki BK m. 12 hükmünü karĢılamaktadır. Borç-

lar Kanunu hükmünde sadece yazılı Ģekilden söz edilirken, TBK m. 13/f.2 

hükmünde, maddede öngörülen esasın yazılı Ģekil dıĢındaki geçerlilik Ģekline 

tabi sözleĢmelerde de uygulanacağı öngörülmüĢtür. Bu esas, yürürlükteki 

Borçlar Kanunu açısından da doktrinde ve uygulamada kabul edilmekteydi
2
. 

Bu sebeple, TBK m. 13/f.1 düzenlemesinin tüm Ģekle tabi sözleĢmeleri 

kapsayacak tarzda düzenlenmesi, daha isabetli olurdu
3
. Bu ifade aksaması, 

kanaatimce Türk Borçlar Kanunu hazırlanmasında yer yer yürürlükteki kanun 

metinlere gereksiz sadık kalma kaygısından kaynaklanmaktadır. 

3)  Yürürlükteki BK m. 16 hükmünü karĢılayan TBK m. 17 hükmü iradi 

Ģekil açısından ifade farklılıkları dıĢında değiĢiklik içermemektedir. 

4)  TBK m. 27 kesin hükümsüzlük kenar baĢlığı altında, yürürlükteki BK 

m. 20 hükmünü karĢılamaktadır. Gerek TBK m. 27/f.l'de gerekse kısmi geçer-

sizliği düzenleyen TBK m. 27/f.2'de hüküm değiĢikliği yoktur. Bununla bera-

ber, Alman Medeni Kanunu‘nda (BGB) yapılan değiĢiklikler ile imkânsızlığın 

sözleĢmenin geçersizlik sebebi olmaktan çıkarılması yönündeki eğilimin yasa 

koyucu tarafından benimsenmediği
4
, dolayısıyla sözleĢmenin konusunun yapıl-

dığı anda objektif imkânsız olmasının geçersizlik sebebi olarak korunduğuna 

iĢaret edilebilir. 

                                                 
2
 Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2007, s.88-89; 

KocayusufpaĢaoğlu/ Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 305-306; Eren, s. 258-259; 
Oğuzman/Öz, s.126. 

3
 Bkz. Turgut Öz, Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve 

Yenilikler, Ġstanbul, 2011, s. 6. 
4
 Bu hususta bkz. Mehmet Serkan Ergüne, ―Reform Sonrası Alman Medenî Kanununda 

Ġmkânsızlık Hâlleri Ve Sonuçları‖, ĠÜHFM, Cilt: LXII, Sayı: 1-2, Ġstanbul, 2004, s. 
367-368. 
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III. TÜRK BORÇLAR KANUNU‟NUN SÖZLEġMELERĠN 

GEÇERSĠZLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN DEĞĠġĠKLĠK ĠÇEREN HÜKÜMLERĠ 

1) TBK m. 14 yazılı Ģeklin gerçekleĢmesine iliĢkin olarak 2. fıkrada, BK 

m. 13'de öngörülen telgrafname dıĢında baĢka metinlerin de kullanılabileceğini 

öngörmüĢtür. TBK m. 14/f.2 hükmü Ģöyledir: “Kanunda aksi öngörülme-

dikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmıĢ telgraf, 

teyit edilmiĢ olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletiĢim araçları ya 

da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı 

Ģekil yerine geçer”. 

2) TBK m. 15/f.son‘da yer alan ―Usûlüne göre onaylanmadıkça veya 

imza ettikleri sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edilmedikçe, körlerin im-

zaları onları bağlamaz" hükmü Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmeden de-

ğiĢtirilmiĢ; hüküm ―Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında Ģahit ara-

nır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir‖ 

tarzında düzenlenmiĢtir. 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‘nda yer alan son fıkra, "Açığa atılan im-

zanın üzerine sonradan yazılan metnin, imza atanın iradesine uygun olduğu 

kabul edilir. Durumun özelliği aksini göstermedikçe, yazılan metnin anlaĢmaya 

aykırı olduğunu ispat yükü, açığa imza atana düĢer" hükmü kanuna alınmamıĢ-

tır. Oysa, gerekçede varlığını korumaktadır. 

3) TBK m. 16 hükmünde imza yerine geçen iĢaretler arasında "parmak 

izi"ne de yer verilmesi yeni hükümdür. Uygulamada parmak izinin kullanılma-

sının dikkate alındığı söylenebilir. 

4) TBK m. 28 hükmü, BK m. 21 hükmünü karĢılamakta, aĢırı yararlan-

mayı, yürürlükteki Borçlar Kanunu‘nun ifadesi ile ―gabin‖ kurumunu düzenle-

mektedir. TBK m.28/1 düzenlemesinde, zarar görene, sözleĢme ayakta tutula-

rak edimler arasındaki oransızlığın=dengesizliğin giderilmesini isteme imkânı 

tanınmıĢtır. Bu düzenleme, BK m. 21'de yer almamaktaydı; ancak doktrin 

kısmi iptal ya da içerik değiĢtirici kısmî hükümsüzlük ilkesi olarak bu esasın 

uygulanabileceğini kabul ediyordu
5
. Dolayısıyla, pahalıya satın alınan malın 

semeni indirilecek ya da ucuza satılan malın semeni düzeltilecek veya yüksek 

faiz gabin varsa makul seviyeye indirilebilecektir. Bu düzenleme, sözleĢmeyle 

bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyen kiĢinin, söz-

leĢmenin geçersiz hale gelmesi sonucunu doğuracak tarzda iptal beyanında 

bulunanın aksine, geri verme yükümlülüğünün bulunmamasına hizmet ettiği 

için isabetlidir. 

                                                 
5
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul, 1993, 

s.466; KocayusufpaĢaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, s.494 vd.; Eren, s. 382; Kılıçoğlu, 
s. 153-154. 
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TBK m. 28 hükmünde öngörülen ikinci yenilik, aĢırı yararlanmada zarar 

görenin haklarını kullanması için uyulması gereken sürenin baĢlangıcının de-

ğiĢtirilmesi ve bu hususta üst süre öngörülmesidir. TBK m. 28/f.2 hükmü Ģöy-

ledir: “Zarar gören bu hakkını, düĢüncesizlik veya deneyimsizliğini öğren-

diği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten iti-

baren baĢlayarak bir yıl ve her hâlde sözleĢmenin kurulduğu tarihten 

baĢlayarak beĢ yıl içinde kullanabilir”. Bu düzenleme, isabetlidir. Dolayı-

sıyla, gabin halinde, aynı zamanda Ģartları gerçekleĢtiği için irade sakatlıklarına 

baĢvurulması ihtiyacına da gerek bırakmaz
6
. 

5) Yanılma (hata) hallerini düzenleyen TBK m. 31, yürürlükteki BK m. 

24 hükmünü karĢılamaktadır. TBK m. 31 hükmü Ģöyledir: “Özellikle aĢağıda 

sayılan yanılma hâlleri esaslıdır: 

1. Yanılan, kurulmasını istediği sözleĢmeden baĢka bir sözleĢme için ira-

desini açıklamıĢsa. 

2. Yanılan, istediğinden baĢka bir konu için iradesini açıklamıĢsa. 

3. Yanılan, sözleĢme yapma iradesini, gerçekte sözleĢme yapmak istediği 

kiĢiden baĢkasına açıklamıĢsa. 

4. Yanılan, sözleĢmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kiĢiyi dikkate 

almasına karĢın baĢka bir kiĢi için iradesini açıklamıĢsa. 

5. Yanılan, gerçekte üstlenmek istediğinden önemli ölçüde fazla bir edim 

için veya gerçekte istediğinden önemli ölçüde az bir karĢı edim için iradesini 

açıklamıĢsa. 

Basit hesap yanlıĢlıkları sözleĢmenin geçerliliğini etkilemez; bunların 

düzeltilmesi ile yetinilir‖. 

Bilindiği üzere, yürürlükteki BK m. 24 hem beyan, hem saik hatalarını 

düzenlemektedir. Türk Borçlar Kanunu‘nda ise, m. 31 beyan hatalarına tahsis 

edilmiĢ, saik hatasını TBK m. 32 düzenlemiĢtir. TBK m. 31/b.l ile BK m. 24/b.l 

ve TBK m.31/b.2 ile BK m. 24/b.2/c.l hükümleri aynı içeriktedir. 

TBK m. 31/b.3 ve b.4 kiĢide yanılmayı düzenliyor. Gerekçede, TBK m. 

3l/b.3 hükmünün karĢı sözleĢenin Ģahsında yanılma; TBK m. 31/b.4 karĢı söz-

leĢenin niteliğinde yanılma olarak düzenlendiği ifade edilmiĢtir. Gerekçenin 

ifadesi aynen Ģöyledir: “Maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, 

yanılanın, sözleĢme yapma iradesini gerçekte sözleĢme yapmak istediği 

kiĢiden baĢkasına açıklaması söz konusudur. Gerçekte (B) ile sözleĢme 

yapmak isteyen (A)‟nın yanılarak bu iradesini (C)‟ye açıklamasında ol-

duğu gibi. 

                                                 
6
 Gabin ile irade sakatlıkları iliĢkisi açısından bkz.: Oğuzman/Öz, s. 115; Tekinay/ 

Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 464-465; KocayusufpaĢaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 
496-498. 
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Maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde öngörülen esaslı 

yanılma halinde yanılan, sözleĢmeyi yaparken belli bir kiĢiyi göz önünde 

tuttuğu halde, sözleĢme yapma iradesini baĢka bir kiĢi için 

açıklamaktadır. Mesela, belirli kiĢisel veya mesleki özellikleri olan (B) ile 

sözleĢme yapmak isteyen (A)nın, yanılarak, sözleĢme yapma iradesini, bu 

özelliklerden yoksun olan ya da farklı özellikleri bulunmakla birlikte, aynı 

adı taĢıyan (B) isimli baĢka bir kiĢiye açıklamasında olduğu gibi”. 

Oysa BK m. 24/b.2 ifadesi farklıdır. Doktrinde yürürlükteki BK m. 

24/b.2 hükmünde yanılma konusu kiĢiyi, sadece karĢı sözleĢen olarak anlayan-

lar bulunduğu gibi, ―baĢlıca nazara alınan Ģahıs‖ olarak karĢı sözleĢen dıĢında 

bir kiĢinin de dikkate alınabileceği ifade edenler bulunmaktadır
7
. Örnek olarak 

A ile yapılan sözleĢmede, B tarafından, A'nın çocuğu Çl'in yerine yanılarak 

Ç2'nin bakımının üstlenilmesinde durum böyledir. Dolayısıyla, kanaatimce 

TBK m. 3l/b.4 bu ikinci durum için uygulanmalıdır. Bu sebeple, TBK m. 

31/b.4 gerekçesindeki örnek isabetli değildir. ġöyle ki, bir kere, gerekçedeki 

örnek TBK m. 31/b.3 ile ilgilidir. Öte yandan örnekte ifade edilen vasıf eksik-

liği, Ģartları gerçekleĢtiği takdirde saik hatasını ifade eder, beyan hatası söz 

konusu olmaz. 

6) TBK m. 32 saik hatasını düzenlemektedir. BK m. 24/b.4'ü karĢılayan 

TBK m. 32 hükmü Ģöyledir: ―Saikte yanılma, esaslı yanılma sayılmaz. Yanıla-

nın, yanıldığı saiki sözleĢmenin temeli sayması ve bunun da iĢ iliĢkilerinde ge-

çerli dürüstlük kurallarına uygun olması halinde yanılma esaslı sayılır. Ancak 

bu durumun karĢı tarafça da bilinebilir olması gerekir‖. TBK m. 32/son 

cümle‘de yer alan, "ancak bu durumun karĢı tarafça da bilinebilir olması gere-

kir" tarzındaki düzenleme BK m. 24 hükmünde yer almamaktadır. BK m. 

24/b.4'de yer almayan bu cümle, bir önceki cümledeki durumun, yani saikte 

hataya düĢtüğünün bilinebilir olmasının aranması tarzında anlaĢılmaya elveriĢ-

lidir. Oysa, saik hataları açısından önemli olan karĢı tarafın saikte hataya dü-

Ģüldüğünü bilebilecek olması değildir. Nitekim, BK m. 26 hükmünü karĢılayan 

TBK m. 35 ise karĢı tarafın yanılmayı bilmesi halinde tazminat ödenmeyece-

ğini öngörüyor ve bilindiği gibi anılan hüküm sadece saik hatalarında uygula-

nabilir
8
. 

Bu sebeple, eğer TBK m. 32 hükmündeki ―bilinebilir olma‖, saikte ya-

nılmanın bilinebilir olması olarak ifade edilirse, TBK m.35 hükmü anlamsızla-

Ģır. Dolayısıyla, doktrinde söylendiği gibi, bilinebilir olma, sadece saikler için-

dir, yoksa aynı zamanda saik hatasına düĢüldüğünün bilinebilir olmasını ifade 

                                                 
7
 Oğuzman/Öz, s.82-83; KocayusufpaĢaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 397. 

8
 KocayusufpaĢaoğlu, Güven Nazariyesi KarĢısında Borç SözleĢmelerinde Hata 

Kavramı, Ġstanbul, 1968, s. 130-131; Oğuzman/Öz, s. 93; KocayusufpaĢaoğlu/ 
Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 451; Eren, s.356-357. 
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etmez
9
. Bu bakımdan, TBK m. 32/c. son ifadesi isabetli değildir. Oysa, Tasarı 

hükmü, doğru Ģekilde "Ancak yanılanın, karĢı tarafça bilinebilir biçimde yanıl-

dığı saiki sözleĢmenin temeli sayması ve bunun da iĢ iliĢkilerinde geçerli dü-

rüstlük kurallarına uygun olması hâlinde, yanılma esaslı sayılır" tarzında dü-

zenlenmiĢ idi. Meclis görüĢmelerinde verilen önerge ile metin değiĢtirilmiĢtir. 

DeğiĢiklik gerekçesi, hükmün ―daha anlaĢılır hale getirmesi‖ olarak ifade edil-

miĢ ise de, yapılan değiĢiklik ile hüküm tamamen yanlıĢ bir düzenleme halini 

almıĢtır. 

7) TBK m. 38/f.l'de irade sakatlığı hallerinden korkutmanın Ģartları ara-

sında, tehlikenin yöneleceği kiĢiler açısından ―yakın‖ terimi kullanılmıĢtır. 

TBK m. 38 hükmünü karĢılayan BK m. 30‘da yakın akraba terimi yer almakta-

dır. Doktrin BK m. 30 hükmündeki yakın akraba terimini, BK m. 47‘deki aile 

kavramında olduğu gibi, yakın olarak anlamakta idi
10

. Dolayısıyla, ifade 

düzeltilmesi isabetli olmuĢtur. 

8) TBK m. 88/f.l, anapara faizi açısından 3095 sayılı Kanun hükümlerine 

gönderme yapmaktadır. Hüküm Ģöyledir: “Faiz ödeme borcunda uygulana-

cak yıllık faiz oranı, sözleĢmede kararlaĢtırılmamıĢsa faiz borcunun doğ-

duğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir”. TBK 

m. 88/f.2, sözleĢme ile belirlenecek faiz oranının yasal faizin ancak %50 fazlası 

olarak kararlaĢtırılmasına izin vermektedir. Bu oranın üzerindeki sözleĢmeler 

geçersiz sayılacaktır. Bu, yürürlükteki Borçlar Kanunu‘nda yer almayan bir 

düzenlemedir. Gerekçede borçlunun korunmasının amaçlandığı ifade edilmek-

tedir. Gerekçede bu hususta Ģu ifadelere yer verilmiĢtir: “Maddenin ikinci 

fıkrasında, sözleĢmede kararlaĢtırılacak yıllık faiz oranının, birinci fıkra 

uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aĢamayacağı 

öngörülerek, bu emredici hükümle, uygulamada örnekleri sıkça görülen 

olağanüstü faiz oranları karĢısında, borçluların korunması amaçlanmıĢ-

tır”. Belirtmek gerekir ki, sözleĢmede kararlaĢtırılan aĢırı faize karĢı yasal sınır 

öngörülmesinin dıĢında baĢka hukuki koruma imkânlarının uygulanması, faizin 

aĢırı kısmının özellikle gabin, ahlâka aykırılık sebebiyle geçersizlik yaptırımına 

tabi tutulması mümkündür. Zira, yasal faizlerin yükseldiği dönemlerde, söz-

leĢmede yasal faizin ancak %50 fazlasının kararlaĢtırılabilmesine iliĢkin dü-

zenleme arzu edilen sonucu sağlamayabilecek, somut duruma göre yüksek bir 

oran teĢkil edebilecektir. Bu sebeple sözleĢme ile kararlaĢtırılan faize bu tarzda 

bir yasal oran sınırlaması öngörülmesi kanaatimce isabetli değildir. 

                                                 
9
 Oğuzman/Öz, s. 89-90; KocayusufpaĢaoğlu/Hatemi/ Serozan/Arpacı, s. 404 vd.; Eren, 

s.351-352. 
10

 Oğuzman/Öz, s. 98; KocayusufpaĢaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 473; Eren, s. 
364-365; Kılıçoğlu, s. 144-145; Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
Ġstanbul, 2010, s.122.        
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Kaldı ki, TBK m. 88/f.1 hükmünün uygulama alanının sınırlı olduğuna 

da iĢaret etmek gerekir. Zira, 6102 sayılı TTK m. 8 faiz oranının serbestçe be-

lirlenmesini öngörmektedir. Dolayısıyla, TBK m. 88/f.1 hükmü tacirler açısın-

dan uygulanmayacaktır. TTK m. 8/b.3 hükmü, 4077 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanun hükümlerinin saklı tutulduğunu ifade etmiĢtir. Belirtelim 

ki, TKHK anapara faizi için yasal sınırlama öngören bir hüküm içermemekte-

dir. Sadece temerrüt faizi açısından TKHK‘da taksitle satıĢı düzenleyen m. 

6/A, tüketici kredisini düzenleyen m. 10 ve konut finansmanı sözleĢmele-

rini düzenleyen m. 10/B hükümlerinde, akdi faiz oranının yüzde otuz faz-

lasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı belirlenebileceği ifade edilmiĢ-

tir. TBK m. 120/f.2 ise, temerrüt faizi açısından yasal faizin yüzde yüz fazla-

sını aĢamayacağı hükmünü taĢımaktadır. Bu hükümler çerçevesinde, TBK m. 

88/f.1 hükmünün ticari iĢler dıĢında ve tüketici iĢlemleri açısından uygulana-

cağı görülmektedir. 

9) Sorumsuzluk anlaĢmasına iliĢkin TBK m. 115 hükmü, yürürlükteki 

BK m. 99 hükmünü karĢılamaktadır. TBK m. 115 hükmü Ģöyledir: “Borçlu-

nun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına iliĢkin önceden yapılan an-

laĢma kesin olarak hükümsüzdür. 

Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleĢmesinden kaynaklanan herhangi 

bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına iliĢkin olarak önceden yaptığı 

her türlü anlaĢma kesin olarak hükümsüzdür. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun ya 

da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun 

hafif kusurundan sorumlu olmayacağına iliĢkin önceden yapılan anlaĢma 

kesin olarak hükümsüzdür”. 

Bu düzenlemeye göre, bir kere, yürürlükteki BK m. 99 hükmünden farklı 

olarak, sorumsuzluk anlaĢmalarının geçersizliği açısından takdiri butlan söz 

konusu değildir. Ġkinci olarak, TBK m. 115/f.2'de sorumsuzluk anlaĢmasının 

geçersiz sayılacağı hallerden bir olarak alacaklı ile borçlu arasında hizmet söz-

leĢmesi bulunmasından söz edilmiĢtir. Oysa, bilindiği gibi, hizmet sözleĢmesi 

tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢmedir. Dolayısıyla, TBK m. 115/f.2 hükmü-

nün bu metni iĢçi lehine yapılan sorumsuzluk anlaĢmalarını da kapsamaktadır. 

Bu düzenlemenin yasa koyucunun amacına aykırı olduğunda tereddüt yoktur. 

TBK m. 115/f.2 hükmünün Tasarı‘da yer alan metni Ģöyleydi: "Borçlu-

nun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına iliĢkin önceden yapılan anlaĢma 

kesin olarak hükümsüzdür. 

Hafif kusur hâlinde borçlunun sorumlu olmayacağına iliĢkin önceden 

anlaĢma yapılırken, alacaklı borçlunun hizmetinde bulunuyorsa hâkim, bu an-

laĢmayı hükümsüz sayabilir. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san'at, ancak kanun ya da 

yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif 
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kusurundan sorumlu olmayacağına iliĢkin önceden yapılan anlaĢma kesin ola-

rak hükümsüzdür". 

Tasarının anılan hükmünde değiĢiklik yapan Adalet Komisyonu‘nun de-

ğiĢikliğe iliĢkin “Hizmet ediminin, insanın bizzat varlığından bir parça ol-

ması, emeğin, Borçlar Kanununun kaynak ülkede kodifikasyonu döne-

mindeki emek anlayıĢı ile çağımızdaki değerlendirme kriterlerinin değiĢ-

mesi, angarya yasağı ve hizmet iliĢkisinden kaynaklanan alacak ve tazmi-

natların tam ödenmesi ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde, bu konudaki 

hafif kusura veya diğer sebeplere dayalı sorumsuzluk ve tasfiye anlaĢma-

larının kesin hükümsüz olacağının açık olması, esasen benzeri çözümün 

Karayolları Trafik Kanununun 111‟inci maddesine kısmen intikal etmiĢ 

olması, anlaĢmanın kusurun hafifliğine ya da baĢka bir sebebe dayalı ol-

ması yahut alacaklının sorumsuzluk sözleĢmesi yapılırken borçlu hizme-

tinde bulunmasının geçersizlik bakımından sonuca etkili olmaması” gerek-

çesi isabetli değildir. Dolayısıyla, TBK m. 115/f.2 hükmünün amaca uygun 

Ģekilde düzeltilmesi gerekir. 

10) Yardımcı kiĢilerin fiilinden sorumluluğu düzenleyen, TBK m. 

116/f.son hükmünde, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‘nın m. 115/f.son hükmün-

deki "Alacaklı, sorumsuzluk anlaĢması yapıldığı sırada borçlunun hizmetinde 

ise, sözleĢmeyle borçlunun ancak hafif kusurdan sorumlu olmayacağı kararlaĢ-

tırılabilir" hükmüne yer verilmemiĢtir. Bu düzenlemenin gerekçesi olarak Ta-

sarı m. 115/son fıkranın TBK m. 115 hükmünde yer aldığı gösterilmiĢtir. Ada-

let Komisyonu Raporu‘nda yer alan gerekçe Ģöyledir: “Alt Komisyonca, Ta-

sarının 115 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri, 

birbiriyle zorunlu bağlantısı bulunmayan iki ayrı hükme yer verildiği göz 

önünde tutularak, ikinci cümle, maddenin üçüncü fıkrasına dönüĢtürül-

müĢ ve böylece madde dört fıkradan oluĢur hale getirilmiĢtir. Komisyo-

numuzca ise maddenin dördüncü fıkrası, Tasarının 114 üncü maddesinde 

yapılan değiĢiklik dikkate alınarak, madde metninden çıkarılmıĢ ve madde 

teselsül nedeniyle 116 ncı madde olarak bu değiĢik Ģekliyle kabul edilmiĢ-

tir”. Belirtmek gerekir ki, TBK m. 115 borçlunun sorumluluğuna iliĢkin so-

rumsuzluk anlaĢmalarını düzenlemektedir. Oysa, TBK m. 116 borçlunun yar-

dımcı kiĢilerin fiillerinden sorumluluğuna iliĢkin sorumsuzluk anlaĢmalarına 

iliĢkindir. Bu sebeple, TBK m. 115 ve TBK m. 116 hükümlerinde farklı hu-

susların düzenlendiğinin gözden kaçırıldığı açıktır. Dolayısıyla, TBK m. 116 

hükmünde değiĢiklik yapılarak, Tasarı m. 115/f.son‘daki ―Alacaklı, sorumsuz-

luk anlaĢması yapıldığı sırada borçlunun hizmetinde ise, sözleĢmeyle 

borçlunun ancak hafif kusurdan sorumlu olmayacağı kararlaĢtırılabilir‖ 

hükmünün maddeye eklenmesi gerekir. 



AġIRI YARARLANMA (TBK.m.28)
 

 

Yrd. Doç. Dr. M. BeĢir ACABEY

 

 

GĠRĠġ 

Bilindiği üzere, Liberal Hukuk Sitemlerinde Borçlar Hukukunun en te-

mel ilkelerinin baĢında, ―irade özerkliği‖ ve ―sözleĢme özgürlüğü‖ gelir. 

SözleĢme özgürlüğünün bir yönünü de tarafların, sözleĢmenin konusunu ve 

içeriğini diledikleri gibi belirleyebilmeleri oluĢturur. Bu çerçevede; tam iki ta-

rafa borç yükleyen sözleĢmelerde taraflar, sözleĢme konusu olan ―edimi‖ ve 

―karĢı edimi‖ (yasal sınırlar içinde) özgürce belirler. Ancak bütün özgürlükler 

gibi, Borçlar Hukuku alanındaki sözleĢme özgürlüğü de sınırsız bir özgürlük 

değildir. SözleĢme kurulurken tarafların belirlediği edimler arasında, ekonomik 

anlamda bir dengenin olması kural olarak zorunlu değildir. Bir baĢka ifadeyle 

sözleĢmelerde, edimler arasında oransızlık (dengesizlik) bulunabilir ve bu 

oransızlık aĢırı da olabilir. Fakat edimler arasındaki aĢırı oransızlık, taraflardan 

birinin içinde bulunduğu özel durumdan yararlanılarak, diğer tarafça meydana 

getirilmiĢse; zayıf durumda olan tarafı korumak amacıyla (6098 Sayılı) Türk 

Borçlar Kanunu, yürürlükteki (818 Sayılı) Borçlar Kanunu gibi, sözleĢme öz-

gürlüğüne bu noktada müdahale ederek, bu özgürlüğü sınırlama yoluna gitmiĢ-

tir
1
. 

Bazı durumlarda, aĢırı yararlanmanın (gabinin) irade bozukluğu halle-

riyle (yerine göre saikte yanılma, aldatma veya korkutma durumuyla ) kesiĢ-

mesi, aynı olayda bunlarla bir arada olması mümkün ise de; aĢırı yararlanma 

(gabin), irade bozukluğu hallerinden biri değildir. AĢırı yararlanmanın (gabi-

nin), sözleĢme özgürlüğüne getirilen bir sınırlama olduğu genellikle kabul 

edilmektedir
2
. AĢırı yararlanmanın, irade bozukluğuyla bir arada olduğu hal-

                                                 

 Makale hakemsiz olarak yayımlanmıĢtır. 


 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi. 
1
 Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, 2010- Ġstanbul, sh. 377 ; 

M. Kemal OĞUZMAN / Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul-
2006, sh. 113-114; Selahattin Sulhi TEKĠNAY / Sermet AKMAN / Haluk 
BURCUOĞLU / Atilla ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku, 7. Bası, Ġstanbul-1993, 
sh. 458; Burcu KALKAN, Türk Hukukunda Gabin, Ġstanbul-2004, sh. 47-48 

2
 Necip KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Borçlar Hukukuna GiriĢ, Hukuki ĠĢlem, 

SözleĢme, 4. Bası, Ġstanbul- 2008, sh. 479, knr. 2. Ancak yazar, sözleĢme özgülüğüne 
getirilen genel sınırlamanın yaptırımının kesin hükümsüzlük (butlan) olmasına 
rağmen, aĢırı yararlanma (gabin) için öngörülen yaptırımın ―iptal edilebilirlik‖ 
olduğunu da vurgulamaktadır (bkz. KocayusufpaĢaoğlu, sh. 480, knr. 39). Gabine 
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lerde zarar gören dilerse aĢırı yararlanma hükümlerine; dilerse irade bozukluğu 

hükümlerine dayanabilir
3
. Bu durumda hakların yarıĢması söz konusudur. 

AĢırı yararlanmaya (Gabine) iliĢkin hükümler esas itibariyle, tam iki ta-

rafa borç yükleyen sözleĢmeler için öngörülmüĢ ise de; ortaklık sözleĢmeleri ve 

miras paylaĢtırma sözleĢmelerinde olduğu gibi, çok taraflı sözleĢmelerde de 

uygulama alanı bulacağı genellikle kabul edilmektedir
4
. Tek tarafa borç yükle-

yen sözleĢmelere bu hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı ise tartıĢmalıdır
5
. 

Yürürlükteki Borçlar Kanunu bu kurumu 21. maddede ―Gabin‖ baĢlı-

ğıyla düzenlemiĢken; yeni Türk Borçlar Kanunu aynı kurumu bazı değiĢiklik-

lerle 28. maddesinde ―AĢırı yararlanma‖ baĢlığı altında düzenlemiĢtir. Tebli-

ğimizde önce, ―AĢırı Yararlanmanın‖ koĢullarına kısaca değindikten sonra, 

yeni Kanunda zayıf durumda olan tarafa tanınmıĢ olan ―seçimlik hakları‖ ele 

alacağız. Daha sonra, yeni Kanuna göre bu seçimlik hakların hangi sürelerde 

kullanılabileceği ve bu sürelerin baĢlangıcı konusunu irdeleyip; tebliğimizi, 

yeni Kanunda bu kurumla ilgili hükümlerde yapılan değiĢikliklerin değerlendi-

rilmesi ve vardığımız sonuçları belirterek tamamlayacağız. 

I. AġIRI YARARLANMANIN KOġULLARI 

AĢırı Yararlanmanın koĢullarına iliĢkin olarak, Yeni Türk Borçlar Ka-

nunu ile yürürlükteki Borçlar Kanunun arasında bir düzenleme farkı yoktur. 

Sadece yeni Kanunda düzenleme, arı bir Türkçeyle kaleme alınmıĢ olup, ifade 

sadeleĢtirilmiĢtir. Öğretide Gabinin koĢullarına iliĢkin değiĢik ayırımlar yapıl-

mıĢtır. Bazı yazarlar Gabinin koĢullarını iki baĢlık altında incelemiĢken; bazı-

ları ise üç baĢlık altında ele almıĢtır. Biz de AĢırı Yararlanmanın koĢullarını üç 

                                                                                                                       
iliĢkin kuralların sözleĢme özgürlüğüne getirilen özel bir sınırlama olduğu yönünde; 
Eraslan ÖZKAYA, Gabin Davaları, Ankara-2000, sh.17-18; Hasan Halis 
SUNGUR, Gabin, Ġstanbul-1953, sh.15. Öğretide hâkim olan bu görüĢ ve bu görüĢü 
savunan yazarların ileri sürdüğü gerekçeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. ; 
Çiğdem Mine ASLAN, Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları, Ankara- 20006, 
sh.42-54; bu durumlarda tarafların özgür iradeye sahip olduklarından 
bahsedilemeyeceğini; bu nedenle burada irade özgürlüğünün kısıtlanması 
değil;aksine güvenceye bağlanmasının söz konusu olduğu görüĢünde, Vedat BUZ, 
Gabin Halinde Edimler Arasındaki AĢırı Oransızlığın Giderilerek SözleĢmenin 
Ayakta Tutulması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Yıl-1998, C.XIX, Sayı.4, sh. 
59-60. 

3
 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 479, knr. 2 ; Mustafa Fadıl YILDIRIM, Hile, Ankara-

2002, sh.27-28; Kalkan, sh.175-178 
4
 Eren, sh.377-378; Oğuzman/Öz, sh.113; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 484, knr. 10 

5
 Eren, sh.377-378; uygulanabileceği görüĢünde, KocayusufpaĢaoğlu, sh. 485, dpn. 

13‘te anılan Ġsviçreli yazarlar; uygulanamayacağı görüĢünde, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, sh. 458; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 484-485, knr. 
10 



M. BeĢir ACABEY - AĢırı Yararlanma (TBK.m.28) 

 

 

111 

baĢlık altında irdeledik. Bu koĢullar; karĢılıklı edimler arasında açık oransızlık; 

zarar gören tarafın zayıf (özel) durumda bulunması ve yararlanma kastıdır. 

A. KarĢılıklı Edimler Arasında Açık Oransızlık 

Bu koĢul öğretide, ―objektif koĢul‖ olarak da nitelendirilmektedir. 

Edimler arasındaki açık oransızlık bulunup bulunmadığı, edimlerin sözleĢme-

nin kurulduğu andaki objektif değerleri göz önünde bulundurularak tespit edil-

melidir
6
. SözleĢme kurulduktan sonra edimlerin değerinde meydana gelen deği-

Ģiklikler dikkate alınmaz. Aynı Ģekilde tarafların edimlere verdikleri sübjektif 

değer de dikkate alınmamalıdır
7
. 

Türk-Ġsviçre Hukuklarında edimler arasındaki oransızlığın, ne zaman 

―açık bir oransızlık‖ sayılacağı konusunda bir oran belirlenmemiĢ; bu konudaki 

belirlemeyi hâkime bırakmıĢtır
8
. Hâkim somut olayın bütün özelliklerini ve bu 

arada varsa bütün yan edimleri de dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonu-

cunda, karĢılıklı edimler arasında açık bir oransızlık bulunup bulunmadığını 

takdir edecektir. Eğer edimler arasında herkesin kolayca gözüne çarpan bir 

oransızlık varsa; ―edimler arasında açık oransızlık‖ koĢulu gerçekleĢmiĢ sayı-

lır
9
. 

B. Zarar Gören Tarafın Zayıf (Özel) Durumda Bulunması 

Bu koĢulda, zarar görenin sözleĢme kurulurken üç alternatif durumdan 

birinin içinde bulunması aranmıĢtır. Zarar görenin içinde bulunduğu bu özel 

durumlar, 818 sayılı yürürlükteki Borçlar Kanununda, ―muzayaka halinde bu-

lunmak‖, ―hiffet‖ ve ―tecrübesizlik‖ Ģeklinde sayılmıĢken; yeni Türk Borçlar 

Kanununda ―zor durumda kalma‖, ―düĢüncesizlik‖ ve ―deneyimsizlik‖ Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir. Hükümdeki sayımın sınırlayıcı (tahdidi) olup olmadığı öğre-

tide tartıĢmalı olup; Türk hukukunda baskın görüĢ, bu sayımın sınırlayıcı ol-

duğu yönündedir
10

. 

Ġsviçre‘de ise son zamanlarda gittikçe taraftar toplayan görüĢe göre, bu-

radaki sayım örnekleyicidir (tadadidir). Bu son görüĢe göre, bu üç durum dı-

                                                 
6
 Eren, sh. 378-379; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 484, knr. 9; Oğuzman/ Öz, sh.114; 

Aslan, sh.67-69; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, sh. 459; Kalkan,sh.112,116 
7
 Eren, sh.378-379 ; Oğuzman/ Öz, sh.114; Kalkan,sh.116; Aslan, sh.74-75 

8
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, sh. 459-461; Aslan, sh.80-83; Kalkan,sh.76; 

yasada dayanağı olmamakla birlikte, Yargıtay Kararlarında bazı oranlar saptandığı 
görülmektedir. Bu kararlara göre gabinden bahsedebilmek için, edimler arsında en az 
%25 e üstünde bir oransızlık bulunması zorunludur (bkz. KocayusufpaĢaoğlu, sh. 
483-484, knr. 7; Aslan, sh.73-74) 

9
 Eren, sh. 378; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 483, knr. 5,7; Oğuzman/ Öz, sh.114; Aslan, 

sh.72 
10

 Kalkan, sh.133-135; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 489, knr. 19; Aslan, sh.95 
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Ģında kalan, fakat bunlara benzer;‖uyuĢturucu yada alkol bağımlılığı‖, ―ileri 

derecede yaĢlılık‖ ―hasta yada bitik olma‖, ―bir kimseye karĢı minnet duygusu 

içinde olmak‖, ―saldırgan satıĢ metotlarının etkisi altında kalmak‖ gibi durum-

lar da, aĢırı yararlanmanın bu koĢulunun gerçekleĢtiği kabul edilmelidir
11

. 

1. Zor durumda kalma 

Öğretide ifade edildiği üzere zorda kalma ekonomik nitelikte olabileceği 

gibi, tamamen kiĢisel (manevi, psikolojik) nitelikte de olabilir
12

. Zorda kalma-

nın kiĢinin kusuruna dayanması da, zorda kalanın bu hükümden yararlanmasına 

engel değildir
13

. Örneğin küçük bir kasabada gece tek nöbetçi eczaneden, acil 

bir tedavi için ilaç satın almak zorunda kalan birinden, ilaç bedelinin 10 katı bir 

fiyat talep edilmesi durumunda, kiĢisel-manevi anlamda bir zorda kalma du-

rumu vardır. 

Ekonomik anlamda zorda kalma için kiĢinin mutlaka yoksul olmasına da 

gerek yoktur. Varlıklı bir kimse de bazı dönemde nakit sıkıntısı çekebilir ve 

malvarlığı değerlerini de paraya çeviremediği için zorda kalabilir
14

. 

Yargıtay‘ın bazı kararlarına göre; kiĢilerin yaĢlılık, hastalık veya yalnız-

lık kıskacında olmalarını da manevi anlamda zorda kalma sayılır
15

. 

2. DüĢüncesizlik 

Yürürlükteki kanunda ―hiffet‖ olarak isimlendirilen durumda bulunan 

kiĢi, ayırt etme gücünden yoksun olmayıp; yaptığı iĢlemin muhtemel sonuçla-

rını gereği gibi dikkate almadan, düĢüncesizce ve çok rahat davranır. Bunun 

sürekli tekrarlanan, kiĢilik zayıflığı Ģeklinde olmasına da gerek olmayıp, sadece 

somut olayda bu Ģekilde davranmıĢ olması bile yeterlidir
16

. 

3. Deneyimsizlik 

Burada da deneyimsizlik, genellikle olduğu üzere, zarar görenin genç 

yaĢta bulunması ve genel hayat deneyiminden yoksun bulunması nedeniyle 

olabileceği gibi; kiĢinin yaĢ olarak genç ve deneyimsiz olmamasına rağmen, 

sadece somut olaydaki iĢleme iliĢkin bilgi eksikliğine dayalı bir deneyimsizliği 

                                                 
11

 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 489, knr. 19; Aslan, sh.95-96 ;Kalkan, sh.134, dpn.259 da 
anılan eser. 

12
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, sh. 462; Eren, sh.379, 380; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 
487, knr. 16; Oğuzman/ Öz, sh.114; Kalkan, sh.123 

13
 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 487, knr. 16 ; Kalkan, sh.122; Aslan, sh.90 

14
 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 487, knr. 16 ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, sh. 461; 
Kalkan, sh.123; Aslan, sh.91 

15
 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 487-488, knr. 16; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, sh. 
462; Kalkan, sh.124-125 

16
 Eren, sh.380; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 486, knr. 14; Aslan, sh.84 
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de söz konusu olabilir. Günümüzde teknolojinin muazzam geliĢimi, yaĢça epey 

olgun kiĢilerin de, birçok konuda ―deneyimsiz‖ sayılmalarını gerektirebilir
17

. 

Örneğin bilgisayarla ilgilenmeyen ve bu alandaki geliĢmelerden habersiz olan 

yaĢlı bir kiĢi, bu konuda deneyimsiz sayılabilir. 

C. AġIRI Yararlanma (Sömürme) Kastı 

AĢırı yararlanmadan söz edebilmek için diğer koĢulların bulunması ye-

terli olmayıp, üçüncü koĢul olarak; edimler arasındaki açık oransızlığın, zarar 

görenin (yukarıda bahsedilen) zayıf durumundan yararlanarak, karĢı tarafça 

meydana getirilmiĢ olması da gerekmektedir. Bu koĢulun gerçekleĢmiĢ sayıl-

ması için, aĢırı yararlananın, karĢı tarafın içinde bulunduğu zayıf durumu 

(zorda kalma, düĢüncesizlik, deneyimsizlik) bilmesi ve bundan yararlanarak 

sözleĢmeyi yapmıĢ olması gerekir
18

. Bu nedenle bu koĢulu, ―yararlanma kastı‖ 

olarak isimlendirmeyi tercih ettik. 

Yararlanma kastının gerçekleĢmiĢ sayılabilmesi için, zarar görenin zayıf 

durumda olmasının bilinmesi yeterli olmayıp; edimler arasında açık bir oran-

sızlığın bulunduğunun da bilinmesi gereklidir. Ancak öğretide haklı olarak 

ifade edildiği üzere bu bilginin kesin bir bilgi olması zorunlu olmayıp, sömüre-

nin ―çok karlı‖ bir iĢ yaptığının bilincinde olması yeterlidir
19

. Diğer yandan, 

sömüren tarafta diğer tarafı mahvetmek kastı aranmadığı gibi, sömürme kastı-

nın mutlaka ―doğrudan kast‖ olmasına da gerek yoktur; sömüren tarafta, sö-

mürmeye yönelik ―ihtimali kastın‖ (dolus eventualis) bulunması yeterlidir
20

. 

Fakat ―ihmal‖ Ģeklinde beliren kusur, aĢırı yararlanma (gabin) için yeterli de-

ğildir
21

. 

Ġsviçre öğretisindeki bazı yazarlara göre, gabin hükümlerinin uygulana-

bilmesi için; sömürenin, diğer tarafın zayıf durumunu ve edimler arasındaki 

açık oransızlığı ―bilmesi‖ de zorunlu olmayıp, bunları ―bilebilecek durumda 

olması‖ yeterlidir
22

. Biz kanuna açıkça aykırı olan bu görüĢe katılmıyoruz. 

KocayusufpaĢaoğlu‘na göre ise, sömüren tarafın bu hususları ―bildiğini‖ ispat 

etmek her zaman kolay olmadığından; ―apaçık bilinebilir olma‖, bilme ile bir 

tutulmalıdır
23

. 

                                                 
17

 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 486-487, knr. 15; Eren, sh.380; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ 
Altop, sh. 463; Kalkan, sh.128; Aslan, sh.86-89 

18
 Eren, sh.380-381; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 490, knr. 21; Oğuzman/ Öz, sh.115; 
Aslan, sh.97 

19
 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 491, knr. 21; Aslan, sh.98 

20
 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 491, knr. 21 

21
 Eren, sh.381 

22
 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 491, dpn. 46 da anılan eser. 

23
 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 491, knr. 22 
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AĢırı yararlanma (sömürme) kastı, sömüren tarafta, ―bilme‖ ve ―isteme‖ 

unsurlarının birlikte bulunmasını gerektirir; bu unsurlardan biri mevcut değilse, 

bu koĢulun gerçekleĢtiğinden bahsedilemez
24

. Yani sömürenin, hem karĢı tara-

fın ―zayıf durumunu bilmesi‖, hem de bundan yararlanarak onu ―sömürmeyi 

istemesi‖ gerekir. Ancak bu iki unsur birlikte gerçekleĢtiğinde, aĢırı yararlanma 

kastı (sömürme kastı) söz konusu olur. 

Diğer yandan, aĢırı yararlanma kastının gerçekleĢmiĢ sayılması için, 

sözleĢme teklifinin (icabın) mutlaka aĢırı yararlanan tarafından yapılmıĢ olması 

da zorunlu değildir. Teklif zarar gören tarafından da yapılmıĢ olabilir
25

. Niha-

yet, zarar gören tarafın mutlaka gerçek kiĢi olması da gerekmez; tüzel kiĢiler 

de, aĢırı yararlanmanın mağduru olabilir
26

. 

II. ZARAR GÖREN TARAFA TANINAN SEÇĠMLĠK HAKLAR 

A. Genel Olarak Tanınan Hakarın Niteliği 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, aĢırı yararlanmadan zarar gören 

tarafa, yürürlükteki Kanundan farklı olarak, iki seçimlik hak tanımıĢtır. Bu 

haklardan biri, yürürlükteki Kanunda da tanınmıĢ olan sözleĢmeyi ―Ġptal 

Hakkı‖ ve ikinci olarak (yürürlükteki Kanunda öngörülmemiĢ olan) ―Edimler 

Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep Hakkıdır‖. Türk Borçlar 

Kanununun aĢırı yararlanmayı düzenleyen 28. maddesinin, 2. fıkrasında 

öngörülen süreler içinde
27

, zarar gören taraf, bu seçimlik haklardan birini 

kullanabilecektir. Bu hak yenilik doğuran bir hak niteliğinde olup, karĢı tarafa 

yöneltilmesi gereken, tek taraflı bir irade açıklamasıyla kullanılır. Bu hak 

kullanılmakla sona erer ve kullanıldıktan sonra (kural olarak) geri alınması 

veya değiĢtirilmesi mümkün değildir. Aynı Ģekilde bu hakkın, koĢula (Ģarta) 

bağlı kullanılması da mümkün görülmemektedir
28

. 

Bu yenilik doğuran haklardan ilki, yani ―Ġptal Hakkı‖, kullanılmakla 

sözleĢmeyi sona erdirdiğinden ―bozucu yenilik doğuran hak‖
29

; ―Edimler 

Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep Hakkı‖ ise, sözleĢmenin içeriğini, 

karĢılıklı edimlerin oranını değiĢtirdiği için, ―değiĢtirici yenilik doğuran hak‖ 

niteliğindedir. 

                                                 
24

 Eren, sh.381 
25

 Eren, sh.379; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 491, knr. 23; Oğuzman/ Öz, sh.115; Aslan, 
sh.100 

26
 Eren, sh.380; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 489, knr. 18; Oğuzman/ Öz, sh.115; 
Kalkan, sh.125 

27
 Sürelere iliĢkin yapılan değiĢikliği ileride ele alacağız. 

28
 Eren, sh.381; Aslan, sh.112-116 

29
 Eren, sh.381; Aslan, sh.114 
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Hükümde ―durumun özelliğine göre‖ zarar görenin, sözleĢmeyi iptal 

hakkını veya edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebileceği belir-

tilmiĢtir. Kanımızca bu ifade, hükümde öngörülen hakların ―seçimlik hak‖ ni-

teliğinde olmadığı anlamına gelmez; sadece bazı durumlarda seçim hakkın sı-

nırlanabileceği ve zarar görenin hakkının bunlardan birine hasredilebileceği 

anlamına gelir. Fakat kanımızca bu durum sadece çok istisnai durumlarda söz 

konusu olabilir. GörüĢümüze göre; zarar görenin tercih ettiği hakkın kullanıl-

ması, somut olayın özellikleri dikkate alındığında, MK.m.2 ye göre ―hakkın 

kötüye kullanılması‖ niteliğindeyse; bu durumda zarar gören bu hakkı kulla-

namayacak, sadece diğer hakkın kullanılması mümkün olabilecektir. 

Bazı durumlarda da somut durumun özellikleri, dürüstlük kuralı ve hak-

kın kötüye kullanılmasına baĢvurmaya gerek olmaksızın da; seçim hakkının 

sınırlanması ve zarar görenin hakkının sadece bunlardan birine hasredilmesini 

gerektirebilir. Örneğin zarar görenin, acil durumda kasabanın tek eczanesinden 

fahiĢ fiyata satın aldığı ilacı kullanıp tüketmiĢse; sözleĢmenin iptalini istemesi 

bu durumda haklı değildir ve ancak oransızlığın giderilmesini isteyebilmelidir. 

B. Ġptal Hakkı 

Yürürlükteki kanunda da aĢırı yararlanmanın (gabinin) yaptırımı olarak 

düzenlenmiĢ olan Ġptal yaptırımının etkisi öğretide tartıĢmalıdır. Bir görüĢe 

göre gabin sözleĢmeyi (irade sakatlığı hallerinde olduğu gibi) baĢtan itibaren 

sakatlar; fakat iptal hakkı süresi içinde kullanılmazsa, sözleĢme geçerli hale 

gelir. Yani burada, irade sakatlığı durumlarında olduğu gibi, ―düzelebilir ge-

çersizlik‖ durumu vardır
30

. Bizim de katıldığımız ikinci görüĢe göre ise, aĢırı 

yararlanma durumunda sözleĢme yapıldığı anda geçerli olmakla birlikte, süresi 

içinde iptal hakkının kullanılmasıyla, baĢtan itibaren geçersiz hale gelir; yani 

burada ―bozulabilir geçerlilik‖ durumu söz konusudur
31

. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, iptal hakkı ―yenilik doğuran bir hak‖ 

olmasına rağmen; bu hakkın kullanılmasıyla sadece ileriye yönelik sonuçlar 

doğmaz; iptal hakkının kullanılması, sözleĢmeyi yapıldığı andan itibaren geçer-

siz hale getirir
32

. Bu durumda sözleĢme kesin geçersiz hale gelir ve eğer taraflar 

sözleĢmede öngörülen edimleri yerine getirmiĢlerse; verilen Ģeylerin iadesi is-

tihkak davası veya sebepsiz zenginleĢme hükümlerine göre istenebilir
33

. 

AĢırı yararlanma (gabin) niteliği gereği ―sözleĢme müzakerelerinde ku-

surlu davranıĢ‖ (culpa in contrahendo) sayıldığı için; zarar gören tarafın, sömü-

                                                 
30

 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 492-493, knr. 26 ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, sh. 
464-465; Kalkan, sh.139-142 

31
 Aydın ZEVKLĠLER/ M. BeĢir ACABEY / K. Emre Gökyayla, Zevkliler Medeni 
Hukuk, 6. Bası, Ankara – 2000, sh.35; Oğuzman/ Öz, sh.115 

32
 Eren, sh.381 

33
 Eren, sh.382; Aslan, sh.118-127 
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renden uğradığı ―menfi zararlarını‖ da ayrıca isteyebileceği kabul edilmekte-

dir
34

. 

Ġptal hakkının, yasada öngörülen süreler içinde kullanılmaması duru-

munda ise; aĢırı yararlanmaya rağmen sözleĢme tamamen geçerli hale gelir. 

C. Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep Hakkı 

Edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilme hakkı, yürür-

lükteki Kanunda düzenlenmiĢ olmamasına rağmen; zarar görenin, sözleĢmenin 

iptali yerine bu yönde bir talepte bulunabileceği, son zamanlarda öğretide deği-

Ģik gerekçelerle savunulmaktaydı
35

. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu bu hakkı 

açıkça düzenleyerek, tartıĢmalara son vermiĢ oldu. 

Yukarıda belirtildiği üzere, ―Edimler arasındaki oransızlığın giderilme-

sini talep hakkı‖; niteliği gereği ―değiĢtirici yenilik doğuran bir hak‖ olup; iptal 

hakkı gibi, karĢı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade açıklamasıyla 

kullanılabilir. Bu hakkın kullanılması için dava açılması zorunlu değildir
36

. 

Ancak taraflar karĢılıklı edimler arasındaki oransızlığın nasıl giderileceği konu-

sunda anlaĢamazlarsa, dava açılması gerekecektir. 

Bu bağlamda Ģu noktanın açıklığa kavuĢturulması gerekir: Acaba aĢırı 

oransızlık giderilirken, malın piyasadaki ortalama fiyatı mı esas alınacak; yoksa 

edimler arasındaki aĢırı oransızlığın, kabul edilebilir orana çekilmesiyle mi 

yetinilecektir? Burada sömüren tarafın korunmaya değer bir menfaati olmadı-

ğından, malın piyasadaki ortalama değerinin esas alınması daha isabetli ola-

caktır
37

. Örneğin piyasa değeri 50 TL olan bir mal, 100 TL ye satılmıĢsa, zarar 

gören alıcı, oransızlığın giderilmesi seçeneğini kullanmıĢsa; malın değeri ola-

rak, ortalama piyasa değeri olan 50TL kabul edilmelidir; yoksa ―aĢırı oransız‖ 

sayılamayacak olan 60 TL ye değil. 

Bu konuda akla gelebilecek bir baĢka problem, sömürülen tarafın oran-

sızlığın giderilmesini istediği durumlarda; sömüren tarafa, yürürlükteki BK. 

                                                 
34

 Eren, sh.382; Kalkan, sh.184; Aslan, sh.128; KocayusufpaĢaoğlu, sh. 497, knr. 31 
(yazar, zarar gören tarafın sözleĢmeye onay verdiği durumlarda bile, bazı koĢulların 
gerçekleĢmesine bağlı olarak, yürürlükteki BK.m.31/f.II (TBK. m 39/f.II) hükmünün 
kıyasen uygulanması suretiyle, zarar görene menfi zararlarını tazmin ettirebilme 
hakkının tanınabileceğini savunmaktadır)  

35
 Bu değiĢik gerekçeler için, bkz. KocayusufpaĢaoğlu, sh. 494-495; ayrıca,Kalkan, 
sh.149-154; knr. 28 ; Eren, sh.382; Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, sh. 466; 
Buz, sh. 64 vd. 

36
 Ġsviçre Hukuku yönünden bu görüĢte, Gauch, Der Fussballclub und sein Mitvertrag, 
Ein Markenter Entscheid zur Übervorteilung, recht 1998/2, sh. 59; bu hususta Ġsviçre 
Hukuku‘ndaki tartıĢmalar için bkz. Kocayusuf-paĢaoğlu, sh. 494-495, knr. 28; krĢ. 
Buz, sh. 68 

37
 Bu görüĢte, KocayusufpaĢaoğlu, sh. 497, knr. 30  
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20/f.II/c.2 (TBK. M.27/f.II/c.2) hükmünde olduğu gibi, durumu bilseydi söz-

leĢmeyi hiç yapmayacağını ileri sürerek, sözleĢmenin bütünüyle geçersiz olma-

sını sağlayıp, sağlayamayacağıdır. Öğretide, hiçbir Ģekilde hukuki himayeye 

layık olmayan sömürene, böyle bir hak tanımanın isabetli olmayacağı haklı 

olarak ifade edilmiĢtir
38

. 

III. SEÇĠMLĠK HAKLAR ĠÇĠN ÖNGÖRÜLEN SÜRELER 

I. Genel Olarak 

Yukarıda değinildiği üzere yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanununda, 

gabin durumunda zarar gören tarafa sadece sözleĢmeyi iptal edebilme hakkı 

tanınmıĢ ve bu hakkını bir yıllık süre içinde kullanabileceği kabul edilmiĢti. 

Ġrade sakalığı (hata, hile, ikrah) hallerinden farklı olarak bu sürenin sözleĢme-

nin kurulduğu andan itibaren iĢlemeye baĢlayacağı öngörülmüĢtü. Fakat 

bu düzenleme Ģekli öğretideki bazı yazarlar tarafından eleĢtirilmekte; 

müzayaka (zorda kalma) durumunda bunun haklı görülebileceği, çünkü bu 

durumda zarar gören taraf, zorda durumda olduğu için sözleĢmeye razı olsa da 

sömürülüğünün bilincinde olduğu; fakat ―hiffet‖ ve ―tecrübesizlik‖ durumunda 

aynı Ģeyin söylenemeyeceği ifade edilmekteydi
39

. 

Ayrıca, iptal hakkı için bir üst süre öngörülmemiĢ olması da, eleĢtiri 

konusu yapılmaktaydı. 6089 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 28.maddesinin 2. 

fıkrasındaki hükümde biri kısa (bir yıl) ve biri uzun (5 yıl) olmak üzere iki süre 

öngörmüĢ; diğer taraftan bir yıllık süreyi, sözleĢmenin kurulmasından baĢlat-

mayarak, her iki yöndeki eleĢtiriyi bertaraf edecek bir düzenleme getirmiĢtir. 

Zarar gören tarafa tanınan seçimlik hakların her ikisi için de, yani hem 

iptal hakkı ve hem de edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini talep hakkı-

nın kullanılmasında, uygulanması gerektiğini düĢündüğümüz bu iki süre, nite-

liği gereği hak düĢürücü süreler olup; bu süreler geçirilmiĢse, hakkın sona er-

diği hâkim tarafından res‘en (görevi gereği) dikkate alınmalıdır. ġimdi bu iki 

süreyi daya yakından irdeleyelim: 

B. Bir Yıllık Kısa Süre 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanu-

nundaki bir yıllık süreyi muhafaza etmiĢ; fakat yürürlükteki kanundan farklı 

olarak, sürenin baĢlangıcında bir değiĢiklik yapmıĢtır. Yukarıda kısaca değinil-

diği üzere; yürürlükteki kanun, bir yıllık sürenin baĢlangıcı olarak, sözleĢmenin 

kurulmasını kabul etmiĢken; yeni kanunda bir yıllık sürenin, zarar görenin ―dü-

Ģüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu 

                                                 
38

 KocayusufpaĢaoğlu, sh. 496-497, knr. 29 ve aynı yerde dpn. 63‘te anılan yazarlar; 
Buz, sh.72-73; Kalkan, sh.154-155 ; Aslan, sh.140-142  

39
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, sh. 465-466; KrĢ. Oğuzman/ Öz, sh.115, dpn. 
334; Aslan, sh.117-18 
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durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren‖ baĢlayacağı öngörülmüĢtür. Bu 

düzenlemenin, irade sakatlığında iptal hakkının bağlı olduğu bir yıllık sürenin 

baĢlangıcıyla uyumlu olduğu görülmektedir. 

Bu süre hak düĢürücü süre olduğundan, zamanaĢımı süreleri için öngö-

rülmüĢ hükümler, burada uygulama alanı bulmaz; zamanaĢımını kesen veya 

durduran sebepler, bu sürenin kesilmesi veya durması sonucunu doğurmaz
40

. 

Zarar gören bu süre içinde seçimlik haklarından birini kullanmazsa; henüz beĢ 

yıllık üst süre dolmuĢ olmasa bile, seçimlik haklarının her ikisi de düĢer ve za-

rar gören artık bunları kullanamaz. Bu durumda zarar gören, sözleĢmeye icazet 

vermiĢ sayılır ve sözleĢme artık tamamen geçerli hale gelir. 

C. BeĢ Yıllık Uzun Süre 

Yürürlükteki Kanunda zarar görenin hakkını kullanmada geçerli olan bir 

―üst sürenin‖ bulunmadığını ve bunun öğretide bazı yazarlar tarafından eleĢti-

rildiğini daha önce belirtmiĢ ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda bu eleĢti-

rileri karĢılayacak Ģekilde bir üst süre öngörüldüğünü ifade etmiĢtik. Yeni Ka-

nunda öngörülen bu süre; ―sözleĢmenin kurulduğu tarihten baĢlayarak beĢ 

yıl‖ Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Türk Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından ―on 

yıl‖ olarak düĢünülen bu üst sürenin; Adalet Komisyonu tarafından, ―sözleĢ-

melerdeki güven ve ahde vefa ilkelerinin sağlanması amacıyla‖ beĢ yıla indiril-

diği, madde gerekçesinden anlaĢılmaktadır. 

Bir yıllık süre gibi, beĢ yıllık üst süre de hak düĢürücü süre niteliğinde 

olup, sürenin geçmiĢ olması hâkim tarafından res‘en dikkate alınmalıdır. Za-

manaĢımını kesen veya durduran sebepler bu süre için de geçerli değildir; bu 

sebeplerle sürenin durması veya kesilmesi söz konusu olmaz. 

SözleĢmenin kurulmasından itibaren beĢ yıllık sürenin geçmiĢ olması du-

rumunda; artık zarar görenin ―düĢüncesizlik ve deneyimsizliğini‖ öğrenmiĢ 

olup olmadığı veya ―zorda kalma durumunda‖ bu durumun ortadan kalkıp kal-

madığı artık önem taĢımaz. BeĢ yıllık üst sürenin dolmasıyla, zarar görene ta-

nınmıĢ olan haklar sona ermiĢ olur. SözleĢmenin kurulmasından itibaren henüz 

beĢ yıllık süre dolmadan zarar gören, ―düĢüncesizliğini veya deneyimsizliğini‖ 

öğrenmiĢ ya da ―zorda kalma durumu‖ ortadan kalmıĢ, fakat beĢ yıllık sürenin 

dolmasına ―bir yıldan az süre‖ kalmıĢsa; artık zarar gören haklarını bir yıl 

içinde değil, beĢ yıllık sürenin sona ermesine kadar kullanabilir. Örneğin zarar 

görenin zorda kalma durumu beĢ yılın dolmasına iki ay kala ortadan kalkmıĢsa; 

zarar gören haklarını ancak bu iki ay içinde kullanabilir; bir yıl içinde değil. 

                                                 
40
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IV. DEĞĠġĠKLĠKLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇ 

818 sayılı yürürlükteki Borçlar Kanununun 21. maddesinde düzenlenmiĢ 

olan ―Gabin‖; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda, önemli bazı değiĢiklikler 

yapılarak, ― AĢırı Yararlanma‖ baĢlığıyla 28. maddede düzenlenmiĢtir. 

Daha önce anlatıldığı üzere, bu değiĢikliklerin ilki; zarar görene ―söz-

leĢmeyi iptal hakkı‖ yanında, ―edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini 

talep hakkı‖ tanınmıĢ olmasıdır. Yürürlükteki Kanun dönemimde de, en azın-

dan ―olması gereken hukuk‖ (de lege feranda) yönünden benimsenen bu hak-

kın; yeni Kanunda tanınmıĢ olması kanımızca olumludur. 

Yapılan diğer değiĢiklik ise; hakların kullanılabileceği sürelerle ilgilidir. 

Yeni Kanunda sözleĢmenin kurulmasından itibaren her durumda uygulanacak 

olan ―beĢ yıllık bir üst süre‖ getirilmiĢ olması ve ―bir yıllık sürenin” baĢlan-

gıcıyla ilgili yapılan değiĢiklikleri de genelde isabetli buluyoruz. Ancak iki 

noktada farklı düzenleme yapılabileceğini düĢünüyoruz. Bunlardan ilki, AĢırı 

Yararlanmada isabetli olarak beĢ yıllık bir üst süre getirilmiĢ olmasına rağmen; 

―Ġrade Bozukluklarında‖ (Yanılma, Aldatma ve Korkutmaya) paralel bir dü-

zenlemeyle bir üst süre öngörülmemiĢ olmasıdır. Çünkü Ġrade Bozuklukları ile 

AĢırı Yararlanmada menfaat durumları benzer olduğu gibi; her iki kurumun da 

―iptal edilebilirlik‖ yaptırımına bağlı olduğu genellikle kabul edilmekte ve öğ-

retide Ġrade Bozukluğu durumunda da, iptal hakkının kullanılmasında geçerli 

olacak bir üst süreye ihtiyaç olduğu savunulmaktadır. 

Ġkinci olarak; kanımızca ―bir yıllık‖ süre hem aĢırı yararlanma, hem de 

irade bozukluğu halleri için uzun bir süredir. AĢırı yararlanma da ―düĢüncesiz-

lik veya deneyimsizliğin‖ öğrenildiği; ―zorda kalma durumunda‖ bu duru-

mun ortadan kalktığı andan itibaren baĢlayan sürenin bir yıl bırakılması, kanı-

mızca isabetli olmamıĢtır. Durumu öğrendikten sonra veya zorda kalmanın or-

tadan kalkmasından itibaren, hakkaniyete uygun bir düĢünme süresi geçtikten 

sonra derhal veya örneğin bir aylık gibi kısa bir süre içinde hakların kullanıl-

ması tarafların menfaatlerinin dengelenmesi yönünden daha isabetli olabilirdi. 

 





Prof. Dr. Cevdet Yavuz‟un Değerlendirmesi KonuĢması 

Ben, sözü fazla uzatmadan, yapılan konuĢmalarla ilgili, değerlendirmeler 

yapmak ve birkaç söz söylemek istiyorum. Değerli hocam Prof. Hatemi‘nin, 

m.19-m.20‘ye bağlılığı çerçevesinde, yeni Kanun/m.26-m.27‘ye yaptığı eleĢti-

rileri dinledik. Belli bir noktadan bakıldığında elbette bu eleĢtirilere hak ver-

memek mümkün değil. Ama komisyon çalıĢmalarında, hem hazırlık aĢama-

sında, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu çalıĢmalarında, 

bakıĢ açısı Ģu Ģekildeydi: Diyelim ki, yeni Kanun-27. maddenin 1. fıkrasını, 

eskisi gibi, 26. maddenin 2. fıkrası haline getirelim. m.27 f.1, eski m.19 fıkra 2 

ile aynı, aralarında bir farklılık yok. O zaman ne olacaktı; ―kanunun emredici 

hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kiĢilik haklarına aykırı veya konusu 

imkansız olmayan sözleĢmeler geçerlidir‖ Ģeklini koruyacaktı. Bu kanun hazır-

lıklarında düĢünüldü ki, yeni 26. madde karĢılığı olan eski m.19, sözleĢme öz-

gürlüğü ve sınırları kapsamında değerlendirilebilecek bir düzenleme getirmiĢ-

ken, yeni Kanun/m.26, bu çok temel kuralı tek madde halinde düzenlesin, yani 

sözleĢme özgürlüğünü düzenlesin; sınırları da, 27. maddede, ―kesin hüküm-

süzlük‖ adı altında düzenlensin; o sınırlara uyulmamasının yaptırımını düzen-

leme anlamında, bu sınırları düzenleme amacıyla, m.19 f.2 kaldırılmıĢ değil, 

m.27 f.1‘e getirilerek ve mevcut m.20‘deki imkansızlık da eklenmek suretiyle 

bir genel sözleĢme özgürlüğü sınırlarına uyulmaması ile ilgili bir yaptırım dü-

zenlemesi getirilmiĢ oldu. Maksat buydu, eğer bu maksadı aĢan bir düzenleme 

olduysa elbette bunu uygulama da, doktrin de, bu maksada uygun yorumlaya-

rak da bu konudaki var olduğu iddia edilen bir takım çıkmazları aĢabilecekler-

dir diye düĢünüyorum. Bu ―butlan‖ kelimesi, bazı medeni hukukçular tarafın-

dan ve uygulama tarafından eleĢtirilen bir kelime; kitaplara bakarsak en az ya-

rısında bu eleĢtiri yapılmıĢtır. EleĢtirinin sebebi de hem uygulamada hem de 

öğrencilik yıllarında ―butlan‖ denince nedense hep aile hukukundaki butlan 

veya miras hukukundaki iptal durumları vs. anlaĢıldığı için, -Sayın Koç açılıĢ 

konuĢmasında da söyledi-; bu tip sakıncalar göz önünde tutularak borçlandırıcı 

sözleĢmeler bakımından zaten benimsenmiĢ bir terminoloji olarak ―kesin hü-

kümsüzlük‖ terimi uygun görülmüĢtür. Yapılan budur, yani içerik ve unsurlar 

olarak değiĢen fazla da bir Ģey yoktur. 

Her değerlendirme hakkında bir iki söz söylemem gerektiğinden, sırayı 

Sayın Öğüz‘e getiriyorum. Sayın Öğüz‘ün değerlendirmelerini de dikkatle 

dinledik. Mesela 13. maddenin 2. fıkrası, kabul edilen bir çözüm; bunun varlı-

ğına bir eleĢtiri yok, ifadesi farklı olabilir denildi, ama burada kastedilen sadece 

resmi Ģekil değil, baĢka türden bir Ģekil bakımından da söz konusu hükmün, 

burada da uygulama alanı bulması düĢünülebilir diye düĢünüyorum. Dolayı-

sıyla yeni Kanun‘un bu m.13 fıkra 2 düzenlemesinin desteklenmesi gerektiği 

düĢüncesindeyim. Gelelim 12. maddenin 2. fıkrasının son cümlesine, zaten 
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mevcut Kanun‘da son cümle ―olunmadıkça sahih olmaz‖ Ģeklinde bitiyor. Yeni 

Kanunun son cümlesi de, ―hüküm doğurmaz‖ Ģeklinde bitiyor. Dolayısıyla ge-

çerlilik Ģeklinde aykırılığın yaptırımı konusunda kesin hükümsüzlük yaptırı-

mıyla ilgili kanun metninde açık bir görüĢün tutulması, bir görüĢün yasada 

açıkça yer alması gibi bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Zaten aramızda bu-

lunan Sayın Öğüz bunu ifade etti. Tabii yanıltan husus, önceki Tasarı metninde 

kesin hükümsüzlük denilmesi ve dolayısıyla buna bağlı olarak zorunlu bir Ģe-

kilde, gerekçede kesin hükümsüzlük yaptırımından söz edilmesidir. Halbuki 

dediğim gibi, Tasarının Meclise sunulmuĢ halinde zaten kesin hükümsüzlükten 

söz edilmedi, ―doğurmaz‖ denilmesi durumu gerçekleĢti. Yine aynı Tebliğ ba-

kımından 31. maddenin 3. ve 4. bentleri ile ilgili, 32. maddenin son cümlesi ile 

ilgili yapılan değerlendirmeleri, pekala yeni Kanun metninin ilgili hükümleri-

nin nasıl anlaĢılması gerektiği Ģeklindeki bir değerlendirme olarak kabul etmek 

mümkündür diye düĢünüyorum. Madde 115. ve m.116, sorumsuzluk anlaĢma-

ları konusunda, biz elbette bunun farkındaydık ama TBMM Adalet Komis-

yonu‘nun çalıĢmaları sırasında bu değiĢiklik; biz yasama organıyız, efendim 

her kuralı koyarız düĢüncesiyle yapıldığını biz de tespit ettik ve nitekim tarihe 

bir nokta koyma amacıyla birkaç arkadaĢ bir araya gelip bunun yanlıĢlığını 

ifade eden bir yazıyı da, ilgili komisyon baĢkanına ilettik. Ġyi ki yapmıĢız ki 

Ģimdi biz de pekala burada tebliğ sunanlarla birlikte bunun yanlıĢlığını rahat-

lıkla söyleyebiliyoruz. 

Sayın Acabey‘in ―AĢırı Yararlanma‖ (gabin) ile ilgili açıklamalarını 

dinledik. Genelde yeni kanunda olan değiĢiklikler lehinde değerlendirmeler 

yapılması söz konusu. Ancak 1 yılı 1 aya indirme düĢüncesi, yine ―gabin‖in, 

uygulanamaz bir geçersizlik türü olarak varlığını sürdürmesiyle sonuçlandıra-

cak diye düĢünüyoruz. Buradaki 1 yıllık bir sürenin, makul bir süre olarak de-

ğerlendirilmesi gerektiği düĢüncesindeyiz. 

Sayın Grassinger, elbette, kefalet hukukuna hakim biri olarak yeni Ka-

nun düzenlemesini değerlendirdi, değerli açıklamalarda bulundu. Bazı nokta-

larda elbette söylenebilecek hususlar var. Örneğin son söylenen, sürenin sona 

ermesi, TBK‘da, mevcut kanundan farklı olarak kendiliğinden sona erme se-

bebi olarak düzenlendi; bu düzenleme, tamamen yeni Kanunun kefalete iliĢkin 

düzenlemesinin kefili koruma düĢüncesinin bir sonucudur. Tüm sözleĢmelerde 

süre varsa sürenin geçmesi nasıl sözleĢmeyi sona erdiriyorsa kefalete niye 

farklı gözle bakalım, niye bu konuda alacaklıyı özel olarak ayrıca koruma du-

rumunda olalım düĢüncesiyle, hele hele normalde her kiĢinin, sürenin geçtiği 

her yerde sürenin geçmesinin sözleĢmenin sona erme sebebi olabileceğini an-

lamasının gereği olarak, kefalette, sürenin geçmesinin kendiliğinden sona erme 

sebebi olarak düzenlenmesi kabul edildi. Değerli konuĢmacılara değerli değer-

lendirmeleri için, sizlere de sabrınız ve sabırla bizi dinlediğiniz için teĢekkür 

ediyorum. 



 

 

III. OTURUM 

OTURUM BAġKANI: PROF. DR. ATĠLLA ALTOP 

(KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESI ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. 

BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) 

 

TEBLĠĞLER

: 

YRD. DOÇ. DR. FULYA ERLÜLE 

(MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ) 

6098 SAYILI TBK‘NDA BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN ĠHLALĠNDEN 

DOĞAN MANEVĠ TAZMĠNAT TALEBĠ 

YRD. DOÇ. DR. ĠPEK SAĞLAM 

(MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ) 

TBK‘NDA ADAM ÇALIġTIRANIN SORUMLULUĞU 

DR. SABAH ALTAY 

(MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ) 

TBK‘NDA ADAM ÇALIġTIRANIN ĠġLETME FAALIYETI 

DOLAYISIYLA SORUMLULUĞU (TBK. M. 66/III) 

DR. ĠLKER ÖZTAġ 

(MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ) 

6098 SAYILI TBK‘NDA YAPI MALĠKĠNĠN SORUMLULUĞU 

 

DEĞERLENDĠRME 

TEBLĠĞLERĠ DEĞERLENDĠREN: PROF. DR. ATĠLLA ALTOP 

 

 

 

 

                                                 

 Sempozyumda sunulan tebliğlerin bazılarının isimleri, makale olarak yayımlanırken 

yazarları tarafından değiĢtirilmiĢtir. 





 

 

 





Sunucu: Sempozyumun üçüncü oturumuna baĢkanlık etmek üzere Kül-

tür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Borçlar Kanunu Bilim 

Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sayın Atilla ALTOP‘u kürsüye davet ediyorum. 

Üçüncü oturumda tebliğlerini sunmak üzere Marmara Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Fulya ERLÜLE‘yi, Marmara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Ġpek 

SAĞLAM‘ı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Sa-

yın Sabah ALTAY‘ı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı 

Dr. Sayın Ġlker ÖZTAġ‘ı kürsüye davet ediyorum. 

Oturumun sonunda oturum baĢkanı tebliğlere iliĢkin değerlendirmesini 

sunacaktır/değerlendirmede bulunacaktır. 

 

Prof. Dr. Atilla Altop Oturum AçılıĢ KonuĢması 

Öncelikle böyle kapsamlı bir toplantıyı düzenlediği için Marmara Üni-

versitesi Hukuk Fakültesine teĢekkür ediyorum ve gerçekten çok yararlı geçe-

ceğine inanıyorum. Bu 3. Oturuma hemen baĢlayalım. Zaman sıkıntımızda var. 

Ġlk önce sözü Yrd. Doç. Dr Fulya Erlüle‘ ye veriyorum. Türk Borçlar Kanu-

nunda Beden Bütünlüğünün Ġhlalinden doğan Manevi Tazminat Talebi ile ilgili 

tebliğlerini sunmak üzere. 





6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA BEDEN 

BÜTÜNLÜĞÜNÜN ĠHLALĠNDEN DOĞAN MANEVĠ 

TAZMĠNAT TALEBĠ 

Yrd. Doç. Dr. Fulya ERLÜLE

 

 

I. GĠRĠġ 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ―Manevi Tazminat‖ kenar baĢlıklı 

56. maddesinde, bedensel bütünlüğün zedelenmesi ve ölüm halinde manevi 

tazminat talebi düzenlenmiĢtir. 

Yürürlükteki Borçlar Kanunumuzun 47. maddesine karĢılık gelen 

TBK‘nun 56. maddesi 818 sayılı Borçlar Kanununda tek bir fıkra ile düzen-

lenmiĢ iken 6098 sayılı TBK‘da iki fıkra Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 47. maddesinde ―Hâkim hususi halleri na-

zara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam öldüğü takdirde 

ölünün ailesine manevi zarar namıyla adalete muvafık tazminat verilmesine 

karar verebilir‖. Ģeklindeki hükmü, TBK‘nun 56. maddesinin I. fıkrasında 

―Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın 

özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın ma-

nevî tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.” Ģeklinde ifade edildikten 

sonra, TBK‘nun 56. maddesinin II. fıkrasında, “Ağır bedensel zarar veya ölüm 

hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevî tazminat olarak uy-

gun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” denilmiĢtir. 

TBK‘nun 56. maddesinin I. fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanunumuzun 47. 

maddesinde olduğu gibi bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi du-

rumunda, hakimin olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun 

bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebileceğini 

düzenlemiĢtir. 6098 sayılı TBK‘nun 56. maddesinin I. fıkrasında 818 sayılı 

BK‘da olduğu gibi, bedensel bütünlüğü zedelenen kiĢinin manevi tazminat ta-

lebi yönünden metinde yapılan arılaĢtırma dıĢında 818 Borçlar Kanununa göre 

bir hüküm değiĢikliği yoktur. 

Borçlar Kanununun 47. maddesinde yer alan ―cismani zarar‖ kavramı 

yerine, TBK‘nun 56. maddesinin I. fıkrası metninde ―bedensel bütünlüğün ze-

delenmesi‖ kavramına yer verilmiĢtir. 

―Cismani‖ kavramı yerine, TBK‘nun 56. maddesinin I. fıkrasında öğreti 

ve uygulamada hem bedensel hem de ruhsal bütünlüğü kapsayacak Ģekilde 

yerleĢmiĢ ve tutunmuĢ olan ―bedensel bütünlük‖ kavramının kullanılmıĢ olması 
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yerinde olmuĢtur. Ancak ―cismani zarar‖ kavramına karĢılık gelmek üzere ―be-

densel bütünlüğün zedelenmesi‖ kavramının kullanılmasının terminolojik açı-

dan uygunluğu tartıĢılabilir. 

TBK‘nun 56. maddesinin esinlendiği mehaz Ġsviçre Sorumluluk Huku-

kunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesine ĠliĢkin Kanun Tasarısının 45e madde-

sinde
1
 zedelenme kavramına yer verilmediği gibi; 818 sayılı Borçlar 

Kanunumuzun mehazı olan Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinde de ze-

delenme tabirine yer verilmemiĢtir. 

Sözlük anlamı
2
, vurma, çarpma, delme sonucu berelenmek, ezilmek olan 

ancak zarar görmek anlamına da gelen ―zedelenme‖ kavramı yerine ―ihlal‖ 

kavramının kullanılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Zedelenme kavramı her ne kadar zarar görmek anlamına gelse de ilk an-

lam olarak daha çok vurma, çarpma, ezilme kavramlarını çağrıĢtırdığından, 

―bedensel bütünlüğün‖ geniĢ anlamda ruhsal bütünlüğü de kapsayacak Ģekilde 

kullanılmakta olan ifadesini zayıflatmaktadır. Türk Hukuk öğreti ve uygulama-

sında yerleĢmiĢ bir kavram olan ―bedensel bütünlüğün ihlali‖ kavramı ―ruhsal 

bütünlüğün ihlali‖ni de kapsayacak Ģekilde geniĢ bir anlam taĢır, dolayısıyla 

bedensel bütünlük gibi ruhsal bütünlük de ihlal edilebilir ama zedelenemez. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 56. maddesinin II. fıkrası, 818 sa-

yılı Borçlar Kanunumuzda bulunmayan yeni bir hükümdür. Buna göre, sadece 

ölüm halinde değil; ağır bedensel zararlarda da zarar görenin yakınlarına ma-

nevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebileceği 

düzenlenmiĢtir. 

Görüldüğü üzere, 818 sayılı Borçlar Kanunumuzda yer alan ölüm ha-

linde, ölünün ―ailesi‖ kavramı yerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda za-

rar görenin veya ölenin ―yakınları‖ kavramına yer verilmiĢtir. Borçlar Kanu-

numuzun 47. maddesinde ölüm halinde manevi tazminat talebinde bulunacak 

kiĢiler, ―ölünün ailesi‖ Ģeklinde ifade edilmiĢse de, öğreti
3
 ve uygulamada

4
 

                                                 
1
 WIDMER, Pierre/WESSNER, Pierre, Revision und Vereinheitlichung des 

Haftpflichtrechts Vorentwurf eines Bundesgesetzes, 2004, s. 10. 
2
 www. tdk.gov.tr 

3
 Türk Hukuk öğretisinde, 818 sayılı Borçlar Kanununun 47. maddesindeki ―ölünün 

ailesi‖ kavramı, ―yakınları‖ Ģeklinde yorumlanmaktadır. Bkz. OĞUZMAN, M. 
Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. Bası, Ġstanbul 2006, s. 
699; TEKĠNAY, Selahattin, S./AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ 
ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ġstanbul 1993, s. 660; 
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, Ġstanbul 2009, s. 764-
765; TANDOĞAN, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961, s. 335; 
KARAHASAN, Mustafa, ReĢit, Tazminat Hukuku, Manevi Tazminat, 6. Bası, 
Ġstanbul 2001 s. 90 vd.; SAYMEN, Ferit, Hakkı, Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, 
Ġstanbul 1940, s. 186-187; TAMAN, ġükran, Beden Tamlığının Ġhlali ve Ölüm 
Hallerinde Manevi Tazminat, Ġstanbul 1984, ĠÜSBE YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans 
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hükmün amacına ve mehaz kanuna
5
 uygun olarak ―ölenin yakınları‖ Ģeklinde 

anlaĢıldığından ―ailesi‖ kavramı yerine ―yakınları‖ kavramına yer verilerek 

hükmün kapsamının geniĢletilmesi yerinde olmuĢtur. 

                                                                                                                       
Tezi, s. 36; ARIDEMĠR, GENÇ, Arzu, SözleĢmeye Aykırılıktan Doğan Manevi 
Tazminat, Ġstanbul 2008, s. 113. Bir kimsenin ölenin yakını sayılabilmesi için ölen 
ile arasında gerçek sevgi bağlarına dayanan yakın bir iliĢkinin bulunması gerekir. 
Belirtelim ki burada önemli olan Aile Hukuku anlamında yakın bir iliĢkinin varlığı 
değil, duygusal yakınlıktır. Manevi tazminat talebinde bulunan kiĢinin ölen kiĢinin 
mirasçısı olması da gerekmez. Çünkü bir kiĢi, ölenin yakını olduğu halde mirasçısı 
olmayabilir ya da ölenin mirasçısı uzak bir kan hısmı olabilir. Bununla birlikte aynı 
kiĢinin hem mirasçı hem de yakın olması da mümkündür. Türk Hukuk öğretisinde 
öleni derin bir sevgiyle görüp gözeten ya da ölenin aynı sevgi ile görüp gözettiği 
kiĢiler, ―yakınları‖ kapsamında değerlendirilmektedirler. Buna göre, ölenin yakın 
iliĢki içinde bulunduğu eĢi, çocukları, anne ve babası, niĢanlısı, kardeĢleri, ölenle 
nikahsız olarak karı-koca hayatı yaĢayan kiĢi yakınları kapsamında değerlendirildiği 
gibi Bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 699; TEKĠNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 
s. 660; EREN, s. 764-765; dost, arkadaĢ ve sevgililerin de manevi tazminat talebinde 
bulanabilecekleri ileri sürülmektedir. Bkz. TAMAN, s. 36. Buna karĢılık ölenle 
iliĢkisi gevĢemiĢ bir akraba yakınları kapsamında değerlendirilmemektedir. Bkz. 
OĞUZMAN/ÖZ, s. 699.   

4
 Borçlar Kanununun 47. madde metninde ―ölünün ailesi‖ denmiĢ olmakla beraber bu 

kavramın, mehaz kanunda olduğu gibi ―yakınları‖ anlamına geldiği Türk Hukuk 
uygulamasında da kabul edilmektedir. Hukuk Genel Kurulunun 25.11.1970 tarihli 
kararına göre, Bk m. 47‘de yer alan aile kavramı ―...davacılarla ölen arasında eylemi 
ve gerçek bir bağlılık ve iliĢki bulunan yakınları kapsar...ölüm dolayısıyla ızdırap ve 
elem duyan ölenin gerçek yakınları manevi tazminat istemekte haklı olurlar.‖ Bkz. 
Yarg. HGK 25.11.1970, 967/645, KARAHASAN, s. 91. Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesinin 1979 yılında vermiĢ olduğu kararda, ―...Bir kimsenin ölenin yakını 
olabilmesi için, ölen ile eylemli aile ve sevgi bağlarının varlığı gereklidir. Burada 
önemli olan Aile Hukuku çerçevesinde yakınlık değil duygusal yakınlıktır. Böyle 
olunca da uzak ya da yakın hısımlık bağları yerine ölenle çok yakın ve içtenlik 
taĢıyan duygusal bir bağlılığın varlığı aranmalıdır.‖ Bkz. Yarg. 4. HD., 5.3.1979, 
9973/2900, KARAHASAN, s. 91.  

5
 Belirtelim ki mehaz Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinin Almanca metnindeki 

―Angehörigen‖ karĢılığı yerine Fransızca metinde ―famille‖ kavramına yer 
verilmiĢtir. Nitekim öğreti ve uygulamadaki geliĢmeler doğrultusunda, Ġsviçre 
Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesine ĠliĢkin Kanun Tasarısının 
45e maddesi, Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinin ölüm halinde yakınların 
manevi tazminat talebini düzenleyen hükmünü aynen korumuĢ ancak hükmün 
Fransızca metninde yer alan ölenin ailesi (famille) ifadesi yerine Almanca metninde 
olduğu gibi ölenin yakınları (proches) ifadesine yer vermiĢtir. Ġsviçre Borçlar 
Kanununun 47. maddesinde olduğu gibi tasarıda da yakınlar kavramının kapsamına 
kimlerin dahil olduğu tanımlanmamıĢ, manevi tazminat talep etme hakkına sahip 
kiĢiler çevresinin belirlenmesi uygulamaya bırakılmıĢtır. Bkz. WIDMER/ 
WESSNER, Vorentwurf, s. 10.  
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Türk Borçlar Kanununun 56. maddesinin II. fıkrası, madde gerekçesinde 

ifade edildiği üzere, öğreti ve uygulamadaki çağdaĢ geliĢmeler göz önünde tu-

tularak düzenlenmiĢtir. Bu durumda TBK m. 56/II uyarınca bedensel bütünlüğü 

ağır Ģekilde ihlal edilen kiĢinin yakınları lehine manevi tazminata hükmedile-

bileceğine iliĢkin düzenlemeye esas olan öğreti ve uygulamadaki geliĢmelerin 

neler olduğunun açıklığa kavuĢturulması gerekir. 

II. AĞIR BEDENSEL ZARARLARDA ZARAR GÖRENĠN 

YAKINLARININ MANEVĠ TAZMĠNAT TALEBĠ 

A. ġok Zararları-Duygu Zararları Ayırımı 

Son yıllarda yaĢanan kitlesel afetler ve terör saldırılarının yanı sıra trafik 

ve iĢ kazalarının neden olduğu trajediler, zarar gören kiĢiden baĢka kiĢilerin 

özellikle de zarar görenin ailesi ve yakınlarının manevi tazminat talep edebilip 

edemeyecekleri meselesini sorumluluk hukukunun en tartıĢmalı konularından 

biri haline getirmiĢtir. Zira bu tür olaylar sadece doğrudan doğruya zarar gören 

kiĢileri değil onların ailesi ve yakınlarını da etkilemekte, bir kiĢinin ölümü ya 

da yaralanması o kiĢiye yakından bağlı kiĢilerin kimi zaman ruhsal sağlıkları-

nın bozulmasına neden olmakta ya da bu boyutta olmamakla birlikte kiĢilerin 

duygu dünyalarını sarsmaktadır. 

Görüldüğü üzere bir kiĢinin ölümü ya da yaralanması üçüncü bir kiĢinin 

de manevi zarara uğramasına neden olabilir. Yani aynı olay hem ilk hem de 

ikinci zarar görenlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Öğretide ikinci zarar 

görenin, uğramıĢ olduğu duygu zararının beden bütünlüğünün ihlalini oluĢtura-

cak düzeye ulaĢmıĢ olup olmamasına göre, Ģok-ve duygu zararları ayırımı ya-

pılmaktadır
6
. 

Bu ayırıma göre, bir kazaya Ģahit olmaları ya da kazadan haberdar ol-

maları nedeniyle üçüncü kiĢilerin psikolojilerinin hastalık derecesinde bozul-

duğu hallerde Ģok zararından söz edilir
7
. 

Buna karĢılık duygu zararlarından söz edebilmek için kiĢinin, psikoloji-

sinin hastalık tanısı konulacak Ģekilde bozulmuĢ olması gerekli değildir. BaĢka 

bir deyiĢle bu halde yaĢanan ruhsal çökünlük hali, hastalık olarak nitelendirile-

                                                 
6
 STIEGLER, Anita Maria, Schmerzengeld für Schock –und Trauerschäden, Wien- 

Köln- Weimar 2009, s. 11; BEISTEINER, Lisa Barbara, 
Angehörigenschmerzengeld, Der Ersatz von Schock- und Trauerschäden bei Tötung 
oder Schwerverletzung naher Angehöriger, Wien 2009, s. 2 vd. 

7
 ROBERTO, Vito, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich 2002, N. 116; 

KARNER, Ernst/KOZIOL, Helmut, Der Ersatz ideelen Schadens im 
österreichischen Recht und seine Reform, Bnd II/1, 15. ÖJT, Wien 2003, s. 77; 
KARNER, Ernst, Das Ersatz Ideeller Schäden bei Körperverletzung, Wien und New 
York 1999, s. 101. 
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mez ve genellikle de herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmaksızın bir süre 

sonra kendiliğinden iyileĢir
8
. 

B. Avrupa Konseyinin 14.3.1975 Tarihli Tavsiye Kararı 

Yabancı hukuklara baktığımızda Almanya, Ġngiltere, Avusturya, Fransa 

ve Ġsviçre‘de Ģok ve duygu zararlarının tazminine iliĢkin olarak birbirinden 

farklı yaklaĢımların ve çözüm yollarının benimsenmiĢ olduğunu görürüz. Özel-

likle Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden bazıları hayatını kaybeden ya da ağır 

bedensel zarara uğrayan bir kiĢinin yakınlarının uğramıĢ oldukları manevi za-

rarların tazminini, mevzuatlarında gerekli yasal düzenlemeleri yaparak sağlar-

ken, bu yönde yasal düzenlemeleri olmayan bazı ülkeler ise uyuĢmazlıkları 

içtihat hukukunun oluĢturduğu ilkeler doğrultusunda çözmektedir. 

Yakınların uğramıĢ oldukları manevi zararlara iliĢkin olarak üye ülke-

lerde birbirlerinden farklı çözüm yollarının benimsenmiĢ olması, Avrupa Kon-

seyinin 14.3.1975 tarihli Tavsiye Kararını almasına neden olmuĢtur
9
. 

Avrupa Konseyinin 14.3.1975 tarihli, tavsiye niteliğindeki kararı, üye 

devletlerin hukuklarının uyumlaĢtırılmasını, Ģok ve bu arada duygu zararlarının 

tazmininin sınırlandırılmasını amaçlamaktadır
10

. Toplam 19 ilkeden oluĢan 

Konsey Kararının 13. ilkesi, aile üyelerinden birisinin ağır Ģekilde yaralanması 

durumunda, yakınların uğramıĢ oldukları manevi zararların tazminine iliĢkin-

dir. Buna göre, ilk zarar görenin yaralanması nedeniyle ancak sıra dıĢı nitelikte 

duygusal acı hisseden, ilk zarar görenin eĢi ve ilk zarar görenin anne ve babası-

nın manevi tazminat talebinde bulunması mümkündür. 

Avrupa Konseyi Kararının aile bireylerinden birisinin ölümü halinde ya-

kınların manevi tazminat talebine iliĢkin 19. ilkesine göre ise ölen kiĢi ile arala-

rında duygusal bir bağlılık bulunması koĢuluyla ölenin anne ve babası, eĢi, ni-

Ģanlısı ve çocukları manevi tazminat talebinde bulunabileceklerdir. Görüldüğü 

üzere, aile üyelerinden birisinin ölümüne iliĢkin 19. ilke, aile üyelerinden biri-

sinin ağır Ģekilde yaralanmasına iliĢkin 13. ilkeye nazaran manevi tazminat 

talebinde bulunabilecek kiĢiler çevresini geniĢletmiĢtir. 

Belirtelim ki Avrupa Konseyi Kararının 13. ve 19. ilkelerinde bedensel 

bütünlüğün ihlali ya da ölüm halinde, ilk zarar görenin bazı yakınlarının belli 

koĢullar altında, kendi psikolojilerinin hastalık tanısı konacak Ģekilde bozulma-

                                                 
8
 STIEGLER, s. 12. 

9
 14.3.1975 tarihli Tavsiye Kararı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (75) 7 Bedensel 

Bütünlüğün Ġhlali ve Ölüm Halinde Manevi Tazminata ĠliĢkin, BGBl II 1976, 323.  
10

 STIEGLER, s. 12. Hemen belirtelim ki Avrupa Konseyinin tavsiye niteliğindeki 
kararları, üye ülkelerin yasal düzenlemelerinin uyumlaĢtırılmasına yönelik olarak üye 
ülkelerin kanun koyucularından ziyade yargı makamlarının, mahkeme kararlarında 
dayandıkları ilkeler üzerinde etkili olmayı amaçlamaktadır. Bkz. BEISTEINER, s. 
49. 
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sının aranmaması karĢısında, duygu zararlarının tazmin edileceğinde Ģüphe 

bulunmamaktadır. Söz konusu ilkelere göre Ģok zararlarının tazmin edilip edi-

lemeyeceği bir an için tereddüt uyandırsa bile öğretide Ģok zararlarından farklı 

olarak kiĢinin ruh sağlığının hastalık tanısı konulacak Ģekilde bozulmuĢ olması 

aranmaksızın duygu zararlarının tazmin edileceğinin öngörülmüĢ olması nede-

niyle kiĢinin sağlığının bozulmasına yol açacak düzeydeki zararların yani Ģok 

zararlarının tazminin de anılan ilkeler doğrultusunda evveliyetle sağlanacağı 

kabul edilmektedir
11

. 

C. Alman Hukukunda ġok ve Duygu Zararları 

Alman Federal Mahkemesinin ilk kez 1965 yılında, Ģok zararına uğrayan 

üçüncü kiĢilerin tazminat taleplerini tanımasının ardından, Alman Federal 

Mahkemesi Ģok zararlarına iliĢkin olarak, esasları günümüze kadar ulaĢan ve 

dayanağını Alman Medeni Kanununun 823. paragrafının I. fıkrasında bulan (§ 

823/I BGB) 1971 tarihli ilke kararını
12

 vermiĢtir
13

. 

Alman Federal Mahkemesinin ilke kararına göre, kiĢinin genel sağlık du-

rumunu olumsuz yönde etkileyen ancak normal yaĢam deneyimlerine göre he-

men hemen herkesin ölüm gibi ani kayıpların ardından yaĢadığı üzüntü, keder 

ve sonrasında yaĢanan yas duyguları, tazminat talebine imkan vermez; Ģok za-

rarları, daha çok Ģahit olunan ya da haberdar olunan olayın, kiĢide bu tür bir 

deneyimin normal reaksiyonu olarak kabul edilen acı, yas, çökünlük, tüken-

miĢlik gibi semptomların ötesinde, kiĢinin fiziksel ya da psikolojik sağlığının 

bozulmasına sebep olan travmatik zararları gerekli kılmaktadır
14

. 

Alman Federal Mahkemesine göre kiĢinin normal yaĢam deneyimlerine 

göre hesaba katması gereken kırılganlık, alınganlık gibi duygular, kalıcı zarar-

lara yol açmadan iyileĢen hafif depresyonlar ve dolaĢım bozuklukları (kan do-

laĢımı bozukluğu) gibi rahatsızlıklar tazmin edilemezler, aksine Alman huku-

kunda hakim olan anlayıĢa göre, bunlar genel yaĢam riskine
15

 dahil sayılan 

                                                 
11

 BEISTEINER, s. 17; STIEGLER, s. 12. 
12

 BGHZ 56, 166 vd., NJW 1971, s. 1883. 
13

 STAHMER, Nina, Entschädigung von Nichtvermögensschäden bei Tötung, Eine 
rectsvergleichende und rechtspolitische Untersuchung des deutschen, französischen 
und englischen Rechts, Diss., Hamburg 2004, s. 84 vd. 

14
 Alman Federal Mahkemesi Kararında yaĢadığı Ģokun etkisiyle ya nevroz, psikoz, 
majör depresyon panik atak gibi kiĢinin psikolojik sağlığının bozulmasına neden olan 
travmatik zararların ya da kalp rahatsızlığı, beyin kanaması, felç gibi fiziksel sağlığın 
bozulması sonucunu doğuran zararların tazmin edilebileceği ifade edilmiĢtir. BGHZ 
56, 163, NJW 1971, s. 1883. 

15
 Düselldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi önüne gelen bir uyuĢmazlıkla ilgili olarak, 
patolojik olarak doğrulanamayan, dolayısıyla hastalık tanısı konulamayan 
umutsuzluk, ümitsizlik, tükenmiĢlik, huzursuzluk, bıkkınlık, isteksizlik alınganlık 
gibi duygu durumları ile öfke, sinir ya da kızgınlık gibi hastalık olarak 
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yani, hayatın beraberinde getirdiği katlanılması gereken zorluklar ve aĢılması 

gereken güçlüklerdir
16

. 

Alman Hukuk uygulamasında duygu zararlarının tazmin edilmesine iliĢ-

kin bir karara bugüne değin rastlanmamıĢtır
17

. Bunun nedeni, Alman Huku-

kunda beden bütünlüğünün ihlali kavramının, Ģok zararları açısından, sorum-

luluğun geniĢletilmesinin önüne geçmek amacıyla normatif olarak sınırlandı-

rılmıĢ olmasıdır. Alman Medeni Kanununun 823. paragrafının I. fıkrasına göre 

(§ 823/I BGB), yakınların manevi tazminat talebinde bulunabilmeleri, yakınla-

rın, kendi beden bütünlüğü üzerindeki mutlak haklarının ihlal edilmiĢ olmasına 

bağlıdır. Duygu zararları, kiĢinin sağlığının bozulmasına dolayısıyla beden bü-

tünlüğünün ihlal edilmesine yol açmadıkları sürece Alman Medeni Kanununun 

823. paragrafının I. fıkrası (§ 823/I BGB) kapsamında korunan bir hukuki de-

ğer ihlal edilmediğinden tazmin edilemezler
18

. 

Alman hukuk uygulaması, duygu zararlarının tazminini yürürlükteki hu-

kuk bakımından (de lege lata) reddettiği gibi, öğretideki eleĢtirilere rağmen 

duygu zararlarının tazminine iliĢkin bir düzenlemeye gidilmesine olması gere-

ken hukuk bakımından da (de lege feranda) karĢı çıkmaktadır. Nitekim, Alman 

kanun koyucusu 2002 tarihli Borçlar Hukuku Reformu çerçevesinde yakınların 

manevi tazminat taleplerine iliĢkin bir düzenlemeye Alman Medeni Kanununda 

yer vermediği gibi 2006 yılında 66. sı gerçekleĢtirilen ―Alman Hukukçular 

Günü‖nde de, ölenin yakınlarına, manevi tazminat talep etme hakkının tanın-

masına iliĢkin teklif reddedilmiĢtir
19

. 

D. Ġsviçre Hukukunda ġok ve Duygu Zararları 

Ġsviçre Hukukunda, Ģok zararlarının tazmini uzunca bir süre reddedil-

miĢtir. Bunun nedeni, Ġsviçre Borçlar Kanununun beden bütünlüğünün ihlali ve 

adam ölmesi halinde manevi tazminat talebini düzenleyen 47. maddesinde, 

ölenin yakınlarına, psikolojilerinin hastalık tanısı konulacak Ģekilde bozulmuĢ 

olması aranmaksızın, manevi tazminat talep etme imkanının tanınmıĢ 

olmasıdır
20

. 

Ġsviçre Federal Mahkemesi, Ġlk kez 1986 tarihli ilke kararında
21

 bir as-

keri uçağın üstlerine düĢmesi sonucunda iki çocuğu birden ölen babanın geçir-

                                                                                                                       
nitelendirilemeyen ruh hallerinin, genel yaĢam riskine dahil sayıldığından tazmin 
edilemeyeceğine karar vermiĢtir. OLG Düsseldorf 1996, NJW-RR 1996, s. 214. 

16
 LANGE Hermann/SCHIEMANN, Gottfried, Schadenersatz, 3. Aufl., Tübingen 
2003, s. 149. 

17
 STAHMER, s. 1, s. 9. 

18
 BEISTEINER, s. 57. 

19
 Bkz. BEISTEINER, s. 58, dpn. 296.  

20
 STIEGLER, s.18 ; BEISTEINER, s. 13. 

21
 BGE 112 II 124.  
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diği sinir krizi nedeniyle Ģok zararının tazminini kabul etmiĢtir. Federal Mah-

kemenin ĠBK m. 47. hükmünü esas aldığı söz konusu kararda, Ģok zararına 

uğrayan babanın manevi tazminat talebi, doğrudan babanın mutlak hakkının 

ihlal edilmiĢ olmasına dayandırılmıĢtır. 

Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinde ölüm halinde, ölenin yakın-

larına manevi tazminat talep etme hakkının tanınmıĢ olması nedeniyle Germen 

Hukuk sisteminde, duygu zararlarının tazminin edildiği en eski düzenlemeye 

1881 tarihli Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinde rastlandığını söylemek 

yanlıĢ olmaz. Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinde ölenin yakınlarına 

tanınmıĢ olan manevi tazminat talebi, ölen kiĢiye yakından bağlı olanların uğ-

ramıĢ oldukları duygu zararlarının tazmin edilmesini amaçlar ve yakınların 

Ģahsında doğan bağımsız bir talep hakkıdır
22

. Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. 

maddesine göre, yakınların manevi tazminat talebinde bulunabilmeleri için 

ölen kiĢi ile manevi tazminat talebinde bulunanlar arasında yoğun ve sıkı bir 

iliĢkinin bulunması ve manevi tazminat talebinde bulunan kiĢilerin, 

yakınlarının ölümünden ağır Ģekilde etkilenmiĢ olmaları gerekir ancak 

uğranılan zararın hastalık boyutuna ulaĢması gerekli değildir
23

. 

III. ĠSVĠÇRE HUKUKUNDA AĞIR BEDENSEL ZARARLARDA 

ZARAR GÖRENĠN YAKINLARININ MANEVĠ TAZMĠNAT TALEBĠ 

Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinde (OR Art. 47) manevi tazmi-

nat talep etme hakkı, sadece yakınların uğramıĢ oldukları duygu zararlarının 

tazminine yönelik olarak ölenin yakınlarına tanınmıĢ olması, buna karĢılık be-

den bütünlüğü ihlal edilen kiĢinin yakınlarına manevi tazminat talep edebilecek 

kiĢiler arasında yer verilmemiĢ olması nedeniyle, Ġsviçre Federal Mahkemesi 

uzunca bir süre beden bütünlüğü ihlal edilmiĢ olan kiĢinin yakınları lehine ma-

nevi tazminata hükmetmekten kaçınmıĢtır. Ancak daha sonra Federal 

Mahkeme görüĢ değiĢtirerek, manevi tazminat talebinde bulunabilecek kiĢiler 

çevresini, beden bütünlüğü ihlal edilen kiĢinin yakınlarını da kapsayacak 

Ģekilde geniĢletmiĢtir. 

Ġsviçre Federal Mahkemesi ilk kez 1986 yılında, bir kaza sonucunda ağır 

Ģekilde yaralanan bir kadının eĢinin uğramıĢ olduğu manevi zararın tazmin 

                                                 
22

  BREHM, Roland, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen 
Privatrecht, Das obligationenrecht, Band VI, 1. Abteilung, Allgemeine 
Bestimmungen, 3. Teilband, 1. Unterteilband, Die Entstehung durch unerlaubte 
Handlungen Art. 41-61 OR, 2. Aufl., Bern 2006, Art. 47, N. 14 ve Art. 47, N. 132.  

23
 GURZELER, Beatrice, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, Unter besonderer 
Berücksichtigung potentiell traumatisierender Ereignisse, Diss., Zürich-Basel-Genf 
2005, s. 219; WILDHABER, Patricia, Wesen und Abgrenzung von Genugtuung 
und Schmerzengeld, Unter Berücksichtigung des liechtensteinischen, 
schweizerischen und österreichischen Rechts, Diss., Zürich 1999, s. 63. 
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edilmesine hükmetmiĢtir
24

. Federal Mahkeme, yakınların manevi tazminat 

taleplerinin kabul edilmesine gerekçe olarak, beden bütünlüğü ağır Ģekilde ihlal 

edilmiĢ olan kiĢiye yakından bağlı olan kiĢinin de kiĢilik hakkının ihlal edilmiĢ 

olmasını göstermektedir. 

Ġsviçre Federal Mahkemesine göre, kiĢinin yakından bağlı olduğu kiĢi-

lerle arasındaki duygusal bağ da Ġsviçre Borçlar Kanununun 49. maddesi kap-

samında korunan kiĢisel değerler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla beden 

bütünlüğü ihlal edilen kiĢinin yakınlarının uğramıĢ oldukları manevi zararlar, 

alıĢılmıĢın dıĢında büyük ve yoğun olduğu takdirde zarar görenin yakınları Ġs-

viçre Borçlar Kanununun 49. maddesine dayanarak manevi tazminat talebinde 

bulunabilirler
25

. 

Görüldüğü üzere, Federal mahkeme yakınların, manevi tazminat taleple-

rini Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesine değil Ġsviçre Borçlar Kanununun 

49. maddesine dayanarak ileri sürebileceklerini kabul etmektedir. Ġsviçre Fede-

ral Mahkemesine göre, beden bütünlüğü ağır Ģekilde ihlal edilen kiĢinin yakın-

larının, Ġsviçre Borçlar Kanununun 49. maddesi uyarınca ileri sürebilecekleri 

manevi tazminat talebi bağımsız niteliktedir ve yakınların kendi kiĢilik hakları-

nın ihlalinden doğmaktadır
26

. Zira kiĢinin beden bütünlüğünün ağır Ģekilde 

ihlal edildiği hallerde sadece ilk zarar görenin değil, onun yakınlarının yaĢam 

koĢulları da radikal bir biçimde değiĢikliğe uğramaktadır
27

. 

Ġsviçre Federal Mahkemesine göre, bir kiĢinin beden bütünlüğünün ağır 

Ģekilde ihlal edilmiĢ olması, ilk zarar görenin yanında onun yakınlarını da çok 

büyük bir yük altına sokar ve ani bir ölümle kıyaslandığında, bu durumla baĢ 

edilmesi daha güçtür. Bu nedenle Federal Mahkemeye göre, bedensel bütün-

lüğü ağır Ģekilde ihlal edilen kiĢinin yakınlarının duyduğu acı ve keder ancak 

hayatını kaybeden bir kiĢinin yakının duyduğu elem ve keder ile aynı yoğunluk 

ve Ģiddette ya da ondan daha ağır ise yakınların uğramıĢ oldukları manevi zara-

rın tazmin edilmesi mümkündür
28

. BaĢka bir deyiĢle Ġsviçre Federal Mahke-

mesi, ilk zarar görenin bedensel bütünlüğünün ihlal edilmesinin yakınların kiĢi-

sel iliĢkilerini, sanki zarar gören ölmüĢ gibi ölümle aynı Ģiddette ve daha da 

Ģiddetli biçimde etkilemiĢ olduğu hallerde yakınların uğramıĢ oldukları manevi 

zararın, tazmin edilmesine karar vermektedir
29

. 

Federal Mahkeme bu yaklaĢımına gerekçe olarak, kiĢinin bir yakınının 

ölümünün üstesinden daha kolay gelebilmesini, zira çekilen acı ve üzüntülerin 

                                                 
24

 BGE 112 II 220 vd., 22.4.1986. 
25

 BGE 112 II 220 vd., aynı yönde BGE 117 II 56 E. 3 a; 116 II 520 E. 2c. 
26

 BGE 123 III 204, aynı yönde BGE 112 II 220 vd., BGE 112 II 226 vd. 
27

 BEISTEINER, s. 52. 
28

 BGE 112 II 126 vd., BGE 122 III 7 E. 2a; BGE 123 III 204;  
29

 BGE 112 II 126 vd., BGE 122 III 7 E. 2a; BGE 123 III 204.  
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zamanla yok olmasa da hafifleyebilmesine karĢılık beden bütünlüğü ağır Ģe-

kilde ihlal edilen mesela yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç hale gelen bir kiĢi-

nin yakınlarının hem o kiĢiye göstermek zorunda oldukları özel bakımı hem de 

her gün yüz yüze gelerek yeniden yaĢadıkları trajik olayla baĢ etmelerindeki 

güçlüğü göstermektedir
30

. 

A) Ġlk Zarar Görenin Beden Bütünlüğünün Ağır ġekilde Ġhlal 

EdilmiĢ Olması 

Ġsviçre Borçlar Kanununun 49. maddesi
31

 hükmüne göre, kiĢilik hakkına 

yönelik her türlü ihlal değil, sadece ―ağır ihlal‖ ler tazmin edilebilir. BaĢka bir 

deyiĢle, belli bir ağırlıkta olmayan, genel yaĢam riskine dahil sayılan ihlaller, 

ĠBK m. 49‘un ―ihlalin ağırlığını‖ arayan düzenlemesi karĢısında tazmin edile-

mez
32

. Ġsviçre Borçlar Kanununun 49. maddesine nazaran özel hüküm niteli-

ğinde olan ĠBK‘nun 47. maddesinde açıkça, ihlalin ağır olması gerektiği ifade 

edilmemiĢtir. Bununla birlikte Ġsviçre hukuk öğretisinde ĠBK‘nun 47. maddesi 

açısından da ―ihlalin ağırlığının‖ aranması gerektiği sonucuna ulaĢılmaktadır
33

. 

Belirtelim ki Ġsviçre Hukukunda, manevi tazminat talep etme hakkına 

sahip kiĢiler çevresinin sınırsız Ģekilde geniĢlemesi tehlikesi nedeniyle, 49. 

maddede yer alan ―ihlalin ağırlığı‖ koĢulu, ilk zarar görenin yakınlarının ma-

                                                 
30

 BGE 112 II 223 E. 2c; ayrıca bkz. BGE 108 II 433 E. 5  
31

 Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun 49. maddesi, 16.12.1983 tarihinde kabul edilen ve 
1.07.1985 tarihinde yürürlüğe giren Kanun‘la değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklikle 
birlikte; ĠBK m. 49‘da yer alan ―kusurun özel ağırlığı‖ koĢulu madde metninden 
çıkartılmıĢ ―ihlalin özel ağırlığı‖ yerine ise ―ihlalin ağırlığı‖ koĢuluna yer verilmiĢtir. 
(Bu değiĢiklik hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. HELVACI, Serap, Ġsviçre Medeni 
Kanununun 28. maddesi ile Ġsviçre Borçlar Kanununun 49. maddesinin Tarihi 
GeliĢimi, MÜHF Hukuk AraĢtırmaları, C. 8, S. 1-3, 1994, Ġstanbul 1995, s. 244 vd.) 
Bu değiĢiklikler sonucunda madde Ģu hali almıĢtır: KiĢiliğinde hukuka aykırı olarak 
saldırıya uğrayan kiĢi, ihlalin ağırlığı haklı gösteriyorsa ve baĢka Ģekilde tazmin 
edilemiyorsa, manevi tazminat olarak bir miktar paranın ödenmesini talep edebilir 
(OR Art. 49/I). )‖.  

32
 SCHWENZER, Ingeborg, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4. 
Aufl., Bern 2006, N. 17.05; GURZELER, s. 139; WIDMER/WESSNER, 
Vorentwurf , s. 88; Nitekim Ġsviçre öğretisinde TERCIER‘e göre, kiĢi, sosyal yaĢam 
içinde yer almasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan, olağan nitelikteki ihlallere 
bunların tazmin edilmesini beklemeksizin katlanmalı, tahammül etmelidir. 
TERCIER, Pierre, Contribution à l‘étude du tort et de sa répération en droit civil 
suisse, Thése, Diss., Fribourg 1971, s. 105, s. 193. (GURZELLER, s. 139‘dan 
naklen) 

33
 SCHNYDER, Anton K./PORTMANN, Wolfgang/MÜLLER-CHEN, Markus, 
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zürich 2008, s. 181; INDERKUM, Matthias, 
Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe aus Persönlichkeitsverletzung 
(Art. 28a Abs. 3 ZGB), Diss., Zürich 2008, s. 132; aynı yönde, BGE 104 II 264. 
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nevi tazminat talepleri yönünden de aranmakta dolayısıyla yakınların uğramıĢ 

oldukları manevi zararların, ancak ilk zarar görenin beden bütünlüğünün ağır 

olarak nitelendirilecek Ģekilde ihlal edildiği hallerde tazmin edilebileceği kabul 

edilmektedir
34

. Bu sınırlandırma ile Avrupa Konseyinin 14 Mart 1975 tarihli 

tavsiye kararında yer alan, ilk zarar görenin yakınlarına ancak onların hisset-

tikleri duygusal acının ―sıra dıĢı‖ olması koĢuluyla manevi tazminat verilmesini 

öngören 13. ilkesi de dikkate alınmıĢ olmaktadır
35

. 

Nitekim Ġsviçre Federal Mahkemesinin öğretide de kabul gören
36

 içtiha-

dında
37

 ifade edildiği üzere, bedensel bütünlüğün ihlali, manevi tazminat tale-

binde bulunan yakınların kiĢisel iliĢkilerini, adeta ilk zarar görenin ölmüĢ ol-

ması halinde olduğu gibi ölümle aynı Ģiddette ve daha da Ģiddetli biçimde etki-

lemiĢse yakınların uğramıĢ oldukları manevi zararın, tazmin edilmesine karar 

verilebilir
38

. 

Bu nedenle Ġsviçre Hukuk uygulamasında yakınlar lehine manevi tazmi-

nata ancak ilk zarar görenin bedensel bütünlüğünün ağır Ģekilde ihlal edildiği 

hallerde, hükmedilmektedir. Bu durumda, ihlalin ağırlığı, yakınların kendi ki-

Ģilik hakları üzerinde doğrudan etkili olmalı ve onlar açısından sürekli bir yük 

olarak algılanmalıdır
39

. Ġlk zarar görenin uğramıĢ olduğu zarar, o derece ağır 

olmalıdır ki, zarar gören kiĢiyle yakınlar arasındaki iliĢkinin bu durumdan sü-

rekli olarak ve ağır biçimde etkilenmiĢ olması ya da zarar gören ile ona yakın-

dan bağlı olan kiĢiler arasındaki iliĢkinin tamamen baĢka bir Ģekle bürünmüĢ 

olması gerekir. Bu duruma örnek olarak, ilk zarar görenin bilincini kaybetmesi 

ya da uğramıĢ olduğu zarar neticesinde cinsel yaĢamını sürdüremez hale gel-

mesi gösterilebilir. 

Nitekim Ġsviçre Hukuk uygulamasına baktığımızda Federal Mahkemenin 

yakınlar lehine manevi tazminata, ilk zarar görenin beden bütünlüğünün HIV-

                                                 
34

 KELLER, Alfred, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. II, 2. Aufl., Bern 1998, s. 164; 
PFLÜGER, Stephanie, Schmerzensgeld für Angehörige, Bielefeld 2005, s. 169.  

35
 PFLÜGER, s. 169. 

36
 OFTINGER, Karl/STARK, Emil, W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Erster 
Band, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Zürich 1995, s. 449 vd.; BREHM, Berner Komm., 
Art. 47, N. 187 vd.; WILDHABER, s. 66. 

37
 BGE 112 II 126 vd., BGE 122 III 7 E. 2a; BGE 123 III 204.  

38
 BREHM, Berner Komm., Art. 49, N. 67a. 

39
 BREHM, Berner Komm., Art. 49, N. 67c; BGE 117 II 50/59; BGE 122 III 5/7; BGE 
123 III 204/206. 
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enfeksiyonu, omurilik felci
40

, impotans (cinsel iktidarsızlık)
41

 ya da beyin ha-

sarı
42

 gibi ağır biçimde ihlal edildiği hallerde hükmettiğini görürüz. 

Ġsviçre Hukuk uygulamasında günümüzde hakim olan anlayıĢ çerçeve-

sinde, yukarıda bahsettiğimiz kriterler dikkate alınmak suretiyle bedensel bü-

tünlüğü ihlal edilen kiĢinin yakınlarına, onların yaĢam kalitelerinin bu durum-

dan hissedilebilir olarak ve sürekli bir biçimde etkilendiği hallerde manevi 

tazminat talep etme imkanı tanınmaktadır
43

. Bu yaklaĢım çerçevesinde ağır 

beden bütünlüğü ihlallerine iliĢkin olarak aĢağıdaki gibi bir sınıflandırmaya 

gidilmesi mümkündür: 

1. Ġlk Zarar Görenin Ağır ġekilde SakatlanmıĢ Olması 

Ġsviçre Hukukunda, yakınlar lehine manevi tazminata hükmedilmesine 

imkan veren olguların baĢında, ilk zarar görenin ihlal sonucunda ağır Ģekilde 

sakatlanmıĢ olması gelir. Zira ağır Ģekilde sakatlanarak bakıma muhtaç hale 

gelen kiĢinin bakımını üstlenen yakınların yaĢam koĢulları da üstlenmiĢ olduk-

ları yeni yükümlülüklere bağlı olarak radikal bir Ģekilde değiĢir 
44

. Bu tür 

durumlarda yakınların manevi tazminat talebinde bulunabilmeleri için, üstlen-

miĢ oldukları bakım yükümlülüğünün onların sürdüre geldikleri yaĢamlarını 

sürekli ve ciddi Ģekilde etkileyerek, yaĢam tarzlarının hissedilebilir Ģekilde de-

ğiĢmesine neden olması gerekmektedir
45

. Bu nedenle ilk zarar görenin beden 

bütünlüğünün hafif Ģekilde ihlal edildiği hallerde, yakınlar lehine manevi taz-

minata hükmedilemez
46

. 

2. Ġlk Zarar Görenin ĠletiĢim Yeteneğini Kaybetmesi 

Son olarak belirtelim ki ilk zarar görenin iletiĢim yeteneğini kaybetmesi 

de yakınların manevi tazminat talebinde bulunmalarına imkan verebilir. Bu 

özellikle daha çok ilk zarar görenin bilinç kaybına uğradığı, sürekli koma ha-

line girdiği hallerde söz konusu olur. Bu durumda ilk zarar gören ile ona yakın-

dan bağlı olan kiĢi arasında hiçbir Ģekilde iletiĢim sağlanamaz öyle ki bu halde 

                                                 
40

 GURZELER, s. 221. 
41

 Kocası bir kaza sonucunda iktidarsız hale gelen kadının manevi tazminat talebi için 
bkz. BGE 112 II 227 E. 3.  

42
 Erkek kardeĢi bir trafik kazası neticesinde ağır bir beyin hasarına uğrayan kız 
kardeĢin manevi tazminat talebi için bkz. BGE 118 II 409 E. 3cc. 

43
 PFLÜGER, s. 170.  

44
 OFTINGER/STARK, Haftpflichtrecht, s. 449 .  

45
 PFLÜGER, s. 170.  

46
 Belirtelim ki Ġsviçre hukuk öğretisinde ilk zarar görenin görüntüsünde meydana 
gelen önemli deformasyonların da yakınların manevi tazminat taleplerine esas 
olabileceği ileri sürülmektedir. Buna göre ilk zarar görende herhangi bir fiziksel 
rahatsızlığa yol açmayan kozmetik bozuklukların da manevi tazminat taleplerine esas 
olabileceği savunulmaktadır. BREHM, Berner Komm., Art. 49, N. 39a. 
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adete zarar görenin ölmesi durumunda olduğu gibi, zarar gören ile yakınlar 

arasındaki iletiĢim tamamen ortadan kalkar
47

. 

B) Manevi Tazminat Talebinde Bulunan Yakının Ġlk Zarar Gören 

ile Aynı Evde YaĢaması ya da Zarar Görenin Bakımını ÜstlenmiĢ Olması 

Ġsviçre hukuk öğretisinde, yakınların manevi tazminat talebinde buluna-

bilmeleri için ilk zarar gören ile sıkı ve sürekli bir iliĢkinin bulunmasının ya-

nında beden bütünlüğü ağır Ģekilde ihlal edilmiĢ olan zarar gören ile uzun bir 

süredir aynı evde yaĢamaları ve manevi tazminat talebinde bulunan davacının 

yaĢam standartının bu durumdan etkilenmiĢ olması gerektiği de ileri sürülmek-

tedir
48

. Nitekim bu görüĢ taraftarlarına göre, bu yaklaĢım, aile üyelerinden 

birisinin ağır Ģekilde yaralanması durumunda, sadece ilk zarar görenin eĢi ile 

anne ve babasının manevi tazminat talebinde bulunabileceğine iliĢkin Avrupa 

Konseyi Kararının 13. ilkesine de uygundur. 

Yine öğretide belirtildiği üzere, yakınlar lehine manevi tazminata, yakı-

nın ilk zarar görenden ayrı yaĢadığı ya da zorunlu olmamasına rağmen zarar 

görenin bir bakım evine yerleĢtirildiği hallerde hükmedilmemesi gerekir
49

. Bu-

nunla birlikte Ġsviçre Federal Mahkemesi, ilk zarar görenle aynı evde yaĢayan 

çocukların ve kardeĢlerin manevi tazminat taleplerini kabul ettiği gibi
50

; karısı, 

ağır Ģekilde yaralanan ve evde değil de bir bakım evinde kalmakta olan davacı 

koca lehine de manevi tazminata hükmetmiĢtir
51

. 

Görüldüğü üzere, Ġsviçre Hukukunda, ilk zarar görenin bedensel bütün-

lüğünün ağır Ģekilde ihlal edildiği hallerde manevi tazminat talebinde bulunan 

kiĢinin, kural olarak, ya ilk zarar gören ile ya aynı evde yaĢaması ya da onun 

bakımını üstlenmiĢ olması gerekir
52

. 

C. Manevi Tazminat Talep Edebilecek KiĢiler Çevresi 

Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinde, ―Bir insanın öldürülmesinde 

hakimin, özel hal ve Ģartları değerlendirerek...ölenin yakınlarına, uygun bir 

para tutarının manevi tazminat olarak verilmesine‖ hükmedebileceğinin ifade 

edilmiĢ olması nedeniyle, ölüm halinde, sadece doğrudan zarar gören kiĢi le-

hine değil; onun yakınları lehine de uygun bir manevi tazminatın ödenmesine 

karar verilmektedir. 

                                                 
47

 OFTINGER/STARK, Haftpflichtrecht, s. 449.  
48

 TERCIER, Pierre, Die Genugtuung in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, Freiburg 
1988, s. 29, (WILDHABER, s. 67‘den naklen). 

49
 PFLÜGER, s. 171.  

50
 BGE 125 III 419 vd.; BGE 118 II 409. 

51
 BGE 112 II 120. 

52
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Belirtelim ki Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesinde düzenlenmiĢ 

olan manevi tazminat talebi, ölenin yakınlarının kiĢisel olarak hissettikleri acı-

nın giderilmesini amaçladığından, yakınların kiĢiliğinde bağımsız olarak doğan 

bir talep haktır. Ancak tazminata hükmedilebilmesi için ölen kiĢi ile bunlar 

arasında ―yakın ve yoğun‖ bir iliĢkinin bulunmasının yanında olayın özellikle-

rinin yani yakınların hissetmiĢ oldukları duygusal acının ağırlığının da manevi 

tazminatı haklı kılması gerekir
53

. 

Ġsviçre Hukukunda, yakınların uğramıĢ oldukları manevi zararın tazmin 

edilebilmesi için zararın, hastalık boyutuna ulaĢmasının gerekli olmadığı
54

 an-

cak manevi tazminat talebinde bulunan kiĢilerin, yakınlarının, ―ölümünden ağır 

Ģekilde‖ etkilenmiĢ olmaları gerektiği kabul edilmektedir
55

. Ölüm olayından 

kimlerin ağır Ģekilde etkilenmiĢ olabilecekleri, Ġsviçre Hukukunda ―Derecelen-

dirme teorisi‖ olarak adlandırılan teoriye göre belirlenmektedir. Derecelen-

dirme teorisi, yakınlarının ölümünden öncellikle ölenin yakın akrabalarının ağır 

Ģekilde etkilenmiĢ olabilecekleri varsayımından hareket eder. Buna göre, bir 

kiĢinin, eĢinin ölümünün üstesinden gelmesinin, çocuğunun, anne veya babası-

nın ya da kardeĢinin ölümünün üstesinden gelmesinden daha zor olduğu varsa-

yıldığından, en yüksek tutarlı manevi tazminata sırasıyla, öncelikle ölenin eĢi, 

çocuğun ölümü halinde ölen çocuğun anne ve babası, anne-babanın ölümü du-

rumunda çocukları, belli koĢullar altında ölenin kardeĢleri ve niĢanlısı lehine 

hükmetmek gerektiği kabul edilmektedir
56

. 

Nitekim Ġsviçre uygulamasında da dikkate alınan ―Derecelendirme Teo-

risi‖ çerçevesinde en yüksek tutarlı manevi tazminatta ölenin eĢi lehine hükme-

dilirken, onu ikinci sırada ölen çocuğun anne ve babası, üçüncü sırada anne-

babanın ölümü üzerine ölenin çocukları lehine hükmedilen manevi tazminat 

tutarları izlemektedir. Ölenin kardeĢleri lehine en düĢük tutarlı manevi tazmi-

natta, niĢanlısı lehine ise ölenin eĢi lehine hükmedilen tazminat miktarı ile öle-

nin anne ve babası lehine hükmedilen manevi tazminat miktarlarının arasında 

kalan bir tazminata hükmedilmektedir
57

. 

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, ölenin yakınlarının uğramıĢ oldukları 

duygu zararının tazmin edilebilmesi için ölen kiĢi ile yakınlar arasında yoğun 

ve sıkı bir iliĢkinin yanında olayın özelliklerinin de yani yakınların hissetmiĢ 

oldukları duygusal acının ağırlığının da manevi tazminatı haklı kılması gerek-

tiği kabul edilmektedir
58

. Bu nedenle somut olayın özelliğine göre ölenle iyi 
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 BEISTEINER, s. 51. 
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 GURZELER, s. 219. 
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 WILDHABER, s. 63. 
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 GURZELER, s. 220; WILDHABER, s. 64. 
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 WILDHABER, s. 64. KarĢl. BGE 114 II 150 vd. 
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ama çok yakın iliĢki içinde olmayan uzak bir akraba lehine de manevi tazmi-

nata hükmedilebilir. Özellikle bu kiĢinin, ölüme bağlı olarak post travmatik 

tepkiler gösterdiği hallerde olayın özelliklerinin manevi tazminatı haklı kıldığı 

kabul edilmektedir
59

. 

Ġsviçre Hukuku açısından ilk zarar görenin bedensel bütünlüğünün ağır 

Ģekilde ihlal edildiği hallerde manevi tazminat talebinde bulunabilecek kiĢiler 

çevresinin, kural olarak Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. maddesi uyarınca ölüm 

halinde manevi tazminat talep edebilen kiĢilerle örtüĢtüğü söylenebilir. 

Bununla birlikte, Ġsviçre Hukukunda ilk zarar görenin bedensel bütünlü-

ğünün ağır Ģekilde ihlal edilmesine özgü olarak, manevi tazminat talep edebilen 

kiĢiler çevresi belirgin Ģekilde geniĢletilmiĢtir
60

. Buna göre manevi tazminat 

talebinde bulunabilecek kiĢiler kapsamına, cinsel istismara uğrayan çocukların 

anne-baba ve kardeĢlerinin yanı sıra, tecavüz neticesinde dünyaya gelen çocuk 

ve hatta tecavüze uğrayan kadının fiili beraberlik yaĢadığı erkek arkadaĢı da 

dahil edilmiĢtir
61

. 

Yine Ġsviçre hukuk öğretisinde kadının aile içi Ģiddete maruz kaldığı 

hallerde, çocuklarına hiç Ģiddet uygulamamıĢ olsa bile annelerine Ģiddet uygu-

layan babalarından uğramıĢ oldukları manevi zararın giderilmesini isteme hak-

kının çocuklara tanınması gerektiği gibi, tecavüze uğrayan bir kadının eĢine, 

niĢanlısına ya da fiili beraberlik yaĢadığı erkek arkadaĢına da ilk zarar görenden 

bağımsız olarak, özellikle de tecavüz olgusu, eĢlerin, cinsel yaĢamlarını uzunca 

bir süre ciddi olarak etkilemiĢse ya da aile hayatı üzerinde olumsuz etkiler do-

ğurmuĢsa veya olayın özellikleri kapsamında değerlendirilebilecek baĢka ol-

gular mevcutsa, manevi tazminat talebinin tanınması gerektiği ileri sürülmekte-

dir
62

. 

Belirtelim ki ilk zarar görenin tecavüze uğraması, yakınların psikolojile-

rinin hastalık derecesinde bozulmasına sebep olursa artık bu durumda yakınlar 

doğrudan zarara uğramıĢ olacaklarından manevi tazminat taleplerini Ġsviçre 

Borçlar Kanununun 47. maddesi (OR Art. 47) hükmüne dayanarak ileri sürebi-

lirler. 

D. Ġsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesine 

ĠliĢkin Kanun Tasarısı 

Bedensel bütünlüğü ağır Ģekilde ihlal edilen kiĢinin yakınlarının uğramıĢ 

oldukları manevi zararın tazminine iliĢkin olarak Ġsviçre öğreti ve uygulama-

sında yaĢanan bu geliĢmeleri dikkate alan çarpıcı bir düzenlemeye Ġsviçre So-
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rumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesine ĠliĢkin Kanun Tasarısının 

45e maddesinde rastlanmaktadır
63

. 

Ġsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesine ĠliĢkin 

Kanun Tasarısının 45e maddesi, Ġsviçre Borçlar Kanununun 49 ve 47. maddele-

rini tek bir hüküm altında birleĢtirmiĢtir. Toplam üç fıkradan oluĢan tasarının 

45e maddesinin I. fıkrası, manevi tazminatın genel koĢullarını belirlerken, II. 

fıkrası manevi tazminatın türünü düzenlemektedir. Tasarının III. ve son fıkra-

sında ise Ġsviçre Borçlar Kanununun 47. madde düzenlemesine paralel olarak 

ölüm halinde, ölenin yakınlarına tanınan manevi tazminat talep etme hakkının 

yanında özellikle ağır beden bütünlüğü ihlallerinde bedensel bütünlüğü ihlal 

edilen kiĢinin yakınlarına da manevi tazminat talep etme hakkı tanınmıĢtır
64

. 

Belirtelim ki Ġsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtiril-

mesine ĠliĢkin Kanun Tasarısının yakın bir gelecekte yasallaĢması beklenme-

mektedir. Zira Federal Meclis, kanun tasarılarının yasallaĢması programına 

Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesine ĠliĢkin Kanun Tasarı-

sını almamıĢtır
65

. 

IV. TÜRK HUKUKUNDA AĞIR BEDENSEL ZARARLARDA 

ZARAR GÖRENĠN YAKINLARININ MANEVĠ TAZMĠNAT TALEBĠ 

818 sayılı Borçlar Kanunumuzun 47. maddesinde, mehaz Ġsviçre Borçlar 

Kanununun 47. maddesinde olduğu gibi, sadece ölüm halinde, ölenin yakınla-

rına, yansıma yoluyla uğradıkları manevi zararın tazmin edilmesini isteme 

hakkı tanınmıĢtır. Bedensel bütünlüğün ihlali durumunda ise sadece bedensel 

bütünlüğü ihlal edilen kiĢi manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu 

nedenle bedensel bütünlüğü ihlal edilen kiĢinin yakınları kural olarak manevi 

tazminat talebinde bulunamazlar. 

Bununla birlikte Ġsviçre Hukukunda olduğu gibi Türk Hukuk öğretisinde 

de bedensel bütünlüğü ihlal edilen kiĢiden baĢka yakınların da manevi tazminat 

talep etme hakkına sahip olup olmadıkları öğretide farklı görüĢlerin ileri sürül-

mesine neden olmuĢtur. 

Türk Hukuk öğretisinde bazı yazarlar, Borçlar Kanununun 47. maddesi-

nin yansıma yoluyla manevi zararın tazminini sadece adam ölmesi halinde ön-

gördüğünü, diğer hallerde hukuka aykırılık bağı bulunmadığı için manevi taz-

minat talep edilemeyeceğini ileri sürmektedirler
66

. 

Yansıma yolu ile zarara uğrayanların, zararlarının tazmin edilebilmesi 

için fiil ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması dıĢında fiil ile yansıma 
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zarara uğrama olgusu arasında hukuka aykırılık bağı da bulunmalıdır
67

. Borçlar 

Kanununun 47. maddesi hükmünün koruma amacının kapsamına sadece ölüm 

halinde ölenin yakınlarının uğramıĢ oldukları manevi zararlar girdiğinden, be-

densel bütünlüğün ihlal edildiği hallerde hukuka aykırılık bağı bulunmadığın-

dan, yakınların uğramıĢ oldukları manevi zararlar tazmin edilemezler. 

Türk Hukuk öğretisinde yansıma yoluyla zarara uğrayanların manevi 

tazminat talep edemeyeceğini ileri süren bir diğer görüĢe göre de, bedensel 

bütünlüğün ihlali halinde sadece bedensel bütünlüğü ihlal edilen kiĢinin manevi 

tazminat talep etme hakkı vardır
68

. Onun dıĢında kalan diğer kiĢilerin, ailenin 

ve yakınların dava hakkı yoktur. Bedensel bütünlüğün ihlali durumunda zarar 

gören ölmedikçe manevi tazminat talep etme hakkı da sadece ona ait sayılmalı-

dır. Ancak bedensel bütünlüğü ihlal edilen kimse ile manevi bütünlüğü, iç hu-

zuru ağır Ģekilde zarara uğramıĢ olan kimse arasındaki özel yakınlık, bu kiĢinin 

de aynı fiil nedeniyle iç huzurunun, manevi bütünlük değerinin ağır Ģekilde 

ihlal edildiğini ortaya koyuyorsa bu takdirde de tedavi masrafları dolayısıyla 

―maddi tazminat‖ istenebilmelidir
69

. 

Türk Hukuk öğretisinde bazı yazarlar ise bedensel bütünlüğü ihlal edilen 

kiĢinin yakınlarının da bu ihlale bağlı olarak, ruh ve sinir sağlığının bozulmuĢ, 

onların da ruh ya da sinir hastası olmasına neden olmuĢsa, yakınlara da manevi 

tazminat talep etme hakkının tanınması gerektiğini ileri sürmektedirler
70

. Bu 

görüĢte olan yazarlara göre, bedensel bütünlüğü ihlal edilen kiĢinin bu durumu, 

yakınlarının ruh sağlığının bozulmasına dolayısıyla psiĢik bütünlüğünde bir 

eksilmenin meydana gelmesine neden olmuĢsa, gerçekleĢen bu zararın uygun 

nedensellik bağı ve normun koruma amacı içinde bulunması halinde doğrudan 

doğruya manevi zarar kabul edilerek tazmin edilmesi gerekir. Bu durumda ruh-

sal bütünlükleri üzerindeki kiĢilik hakları ihlal edilmiĢ olan yakınlar, BK m. 47 

hükmüne dayanarak doğrudan doğruya uğradıkları bu zararın tazmin edilmesini 

isteyebilirler. 

Nitekim Öğretide ileri sürülen görüĢlerden ve Ġsviçre Federal Mahkeme-

sinin uygulamasından esinlenen Yargıtay 1995 tarihli ilke kararı ile sadece 

maddi fiziksel bütünlüğü ihlal edilen kiĢinin değil; aynı eylem neticesinde ruh-
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 OĞUZMAN/ÖZ, s. 517. Yazarlar, yansıma yolu ile mutlak hak ihlallerinde hukuka 
aykırılık bağı nedensellik bağı ile birlikte ortaya çıkarsa da hukuka aykırılık bağının, 
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bağı bulunmasına rağmen hukuka aykırılık bağı yoksa haksız fiil sorumluluğu söz 
konusu olmayacağını ifade etmektedirler. Bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 496. 
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70
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sal bütünlüğü ihlal edilerek doğrudan doğruya zarara maruz kalan yakınların 

da, manevi tazminat talep edebileceklerini kabul etmiĢtir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1995 tarihinde vermiĢ olduğu ilke kara-

rında
71

, ―...Cismani zarar kavramına, ruhi bütünlüğün ihlali, sinir bozukluğu 

veya hastalığı (ruhi ve asabi sağlık bütünlüğü) gibi hallerin de girdiği kabul 

edildiğine göre, eğer bir kimsenin cismani zarara maruz kalması sonucunda 

onun (ana, baba, karı, koca gibi) çok yakınlarından birinin de (aynı eylem) 

nedeniyle hukuken korunan ruhi ve asabi sağlık bütünlüğü ağır Ģekilde halel-

dar olmuĢsa onlar da manevi tazminat talep edebilirler. Çünkü bu durumda 

onların zararları ile haksız eylem arasında uygun illiyet bağı vardır ve zararla-

rının niteliği itibariyle onların da ihlal edilen normun (BK m. 47) koruma 

amacı içinde bulunduklarının (Hukuka aykırılık bağının gerçekleĢtiğinin) ka-

bulü gerekir. BaĢka bir anlatımla, böyle hallerde, yansıma yoluyla değil, doğ-

rudan doğruya zarara maruz kalma söz konusudur.” demek suretiyle bedensel 

bütünlüğü ihlal edilen kiĢinin yakınlarının uğramıĢ oldukları manevi zararı 

doğrudan doğruya zarar kapsamında değerlendirmiĢtir. 

Görüldüğü üzere, Yargıtay 1995 tarihli ilke kararında ruhsal bütünlükle-

rinin ihlal edilmiĢ olmasından hareketle yakınların manevi tazminat talebini 

BK m. 47 hükmüne dayandırırken; Ġsviçre Federal Mahkemesi, kiĢinin 

yakından bağlı olduğu kiĢilerle arasındaki duygusal bağın Ġsviçre Borçlar 

Kanununun 49. maddesi kapsamında korunan kiĢisel değerler arasında yer 

almasından hareketle yakınların, manevi tazminat taleplerini Ġsviçre Borçlar 

Kanununun 49. maddesine dayandırmıĢtır. 

Nitekim Türk Hukuk öğretisinde de bir görüĢ, Borçlar Kanununun 47. 

maddesinin kapsamının bu Ģekilde geniĢletilmesi yerine, ―aileye bağlılık‖ kav-

ramının kiĢilik değerleri içerisine dahil edilmesi gerektiğini, böylece örneğin, 

baba ile oğul arasındaki bağın, babanın kiĢilik değerlerine dahil edilerek; baba-

nın ruhsal sarsıntı geçirmesi halinde manevi zararın, yansıma yolu ile değil, 

doğrudan babanın Ģahsında gerçekleĢmiĢ olacağını ileri sürmüĢtür
72

. Yazara 

göre bu çözüm yolu kabul edildiği takdirde manevi tazminat istemi, BK m. 47 

hükmüne değil BK m. 49 hükmüne dayandırılacaktır. 

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 1.4.1998 tarihinde vermiĢ ol-

duğu kararla
73

, ilk zarar görenin beden bütünlüğünün ihlali nedeniyle, kendi 

bedensel ve ruhsal bütünlüklerinde bir zarara uğramamıĢ olsalar bile yakınların, 

kendi adlarına manevi tazminat talebinde bulunabileceklerini ifade etmiĢtir. 

Kararda “...BK. nun 47. maddesinin anlatım ve amacı itibariyle zarar görenin 

                                                 
71

 Yarg. HGK 26.4. 1995, 11-22/430, (Kazancı Ġçtihat Bilgi Bankası, 21.05.2011).   
72

 BURCUOĞLU, Haluk, (TEKĠNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Borçlar 
Hukuku), s. 659, dpn. 3c. 

73
 Yarg. HGK 01.04. 1998, 4-251/265, (Kazancı Ġçtihat Bilgi Bankası, 21.05.2011).   
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ancak ölümü halinde yakınlarına manevi tazminat ödenmesi öngörüldüğüne 

göre, anılan maddenin bu olayda uygulama alanı bulamadığı açıktır. ġu du-

rumda sorunun, çözümünde baĢkaca bir yasal dayanağın olup olmadığı araĢtı-

rılmak gerekir. Genel bir nitelik taĢıyan BK. nun 49. maddesi, kiĢilik hakkına 

saldırı halinde manevi tazminata hükmedilmesini hüküm altına almıĢtır. KiĢilik 

hakları, kiĢinin yaĢamı, sağlığı, vücut ve ruh bütünlüğü ile toplum içindeki ye-

rini koruyan haklar olduğu ve bunların fiziki, duygusal ve sosyal kiĢilik değer-

leri içerdiği gözetildiğine somut olaydaki duruma göre, davacıların çocuğunun 

yaralanmasının duygusal değerlere saldırı kapsamı içine girip girmediği ko-

nusu üzerinde durulmak gerekir. Duygusal kiĢilik değerler, kiĢinin toplum için-

deki yeri birlikte yaĢadığı ailesi ve yakınlarının değer alanı içine giren haklar-

dır. Bu haklar bizzat kiĢinin Ģahsına bağlı olmayıp özellikle aile hukuku içinde 

yer alan değerlerdir. Bu bağlamda BK. nun 49. maddesindeki düzenleme itiba-

riyle, kiĢinin bizzat değil de yakınlarının (karı koca ana baba ve çocukları) ağır 

yaralanması gibi somut olayın kendisine özgü ağırlığının ve özelliğinin zorunlu 

kıldığı olguların ortaya çıkıp kanıtlanması halinde duygusal değerlerin ihlal 

edildiği ve bozulduğu böylece aile birliği içinde korunması gereken gönül ba-

ğının zarar gördüğünün kabulü gerekir.” denilmiĢtir
74

. 

Görüldüğü üzere, Türk hukuk öğretisinde bedensel bütünlüğü ihlal edi-

len kiĢiden baĢka yakınların da manevi tazminat talep etme hakkına sahip olup 

olmadıkları konusundaki görüĢ farklılıklarına rağmen Yargıtay, önce 1995 ta-

rihli ilke kararında, bir kimsenin cismani zarara uğraması sonucunda, onun ya-

kınlarının da aynı fiil nedeniyle ruhsal bütünlüklerinin ağır Ģekilde ihlal edilmiĢ 

olması halinde, yakınların, BK m. 47 hükmüne dayanarak, manevi tazminat 

                                                 
74

 Yargıtay Hukuk genel Kurulunun 27.12.2006 tarihinde vermiĢ olduğu karara konu 
olan olayda ise, davalıya ait aracın karıĢtığı trafik kazasında, davacılar A. ve Y., 7 
gün iĢ ve gücünden kalacak derecede yaralanmıĢ olan yaralı M. nin anne ve 
babasıdır. Davayı tek çocukları olan M. nin yaralanması bu nedenle üniversite 
sınavını kazanamaması ve psikolojik problemler yaĢaması nedeniyle açmıĢlardır. 
Kararda ―...Duygusal kiĢilik değerler, kiĢinin toplum içindeki yeri birlikte yaĢadığı 
ailesi ve yakınlarının değer alanı içine giren haklardır. Bu haklar bizzat kiĢinin 
Ģahsına bağlı olmayıp özellikle aile hukuku içinde yer alan değerlerdir.

 
Ailenin 

kiĢisel değerler arasında önemli ve üstün bir yeri olduğu ve bu nedenle kiĢilik 
haklarının aile değerlerini de kapsadığı belirgindir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 49. 
maddesindeki düzenlemeye bu açıdan bakıldığında kiĢinin bizzat olduğu kadar karı, 
koca, anne baba ve çocukları gibi yakınlarının yaralanması halinde olaya özgü 
özellikler ve yaralanmanın ağırlığının zorunlu kıldığı olguların ortaya çıkıp 
kanıtlanması halinde duygusal değerlerin ihlal edildiği, böylece aile birliği içinde 
korunması gereken gönül bağlılığının zarar gördüğünün kabulü gerekir. EĢ deyiĢle 
kural olarak, yaralanan kiĢinin yakınları 818 sayılı Borçlar Kanununun 49. maddesi 
anlamında kiĢilik haklarına saldırının varlığını kanıtlamaları halinde tazminat 
isteyebilirler.‖ denilmiĢtir. Bkz. Yarg. HGK 27.12. 2006, 4-800/821, (Kazancı Ġçtihat 
Bilgi Bankası, 21.05.2011). 
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talep edebileceklerini kabul etmiĢ, 1998 tarihli ilke kararında da, yakınların 

ruhsal bütünlüklerinin ihlal edilmiĢ olmasını aramaksızın, bir kimsenin yakını-

nın ağır Ģekilde yaralanması gibi somut olayın özelliklerinin ve kendisine özgü 

ağırlığının zorunlu kıldığı hallerde, BK m. 49 kapsamında korunan duygusal 

değerlerinin ihlal edilmiĢ olmasından hareketle yakınların, BK m. 49 hükmüne 

dayanarak manevi tazminat talebinde bulunabileceklerini kabul etmiĢtir. 

Nitekim, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 56. maddesinin II. fıkra-

sında, Avrupa Konseyinin14.3.1975 Tarihli Tavsiye Kararı, Ġsviçre Sorumluluk 

Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesine ĠliĢkin Kanun Tasarısının 45e 

maddesi ile Türk-Ġsviçre Hukuk öğreti ve uygulamasında ileri sürülen görüĢler 

doğrultusunda, bedensel bütünlüğü ağır Ģekilde ihlal edilen kiĢinin yakınlarına 

da yansıma
75

 yoluyla uğradıkları manevi zararın tazmin edilmesini talep etme 

hakkı tanınmıĢtır. Belirtelim ki yakınların TBK m. 56/II uyarınca ileri sürebile-

cekleri manevi tazminat talebi ilk zarar görenin manevi tazminat talebinden 

bağımsız bir karaktere
76

 sahiptir. 
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ADAM ÇALIġTIRANIN SORUMLULUĞU 

Yrd. Doç. Dr. Ġpek SAĞLAM

 

 

GĠRĠġ: 

Adam çalıĢtıran kiĢilerin çalıĢanlarının fiillerinden sorumlu tutulmaları, 

kendi çıkarı için yanında bir baĢkasını çalıĢtırabilen kimselerin, bu iĢin görül-

mesinden doğabilecek zarar tehlikesini, bazı koĢulların mevcudiyeti halinde 

üzerlerine almaları gerekliliğine dayanır. Adam çalıĢtıranlar bu iĢin menfaatle-

rinden yararlandıkları kadar bunun rizikolarını da üstlenmelidirler. 

Adam çalıĢtıran kiĢi hizmetinden istifade ettiği çalıĢanlarının hizmeti 

görmesi esnasında verdikleri zararlardan kusursuz da olsa sorumludur. Zarar 

gören kiĢi, adam çalıĢtırılmasının bir kusur meydana getirdiğini ispatlamak 

zorunda değildir. 

Adam çalıĢtırana kanun bir objektif özen gösterme ödevi yüklemiĢtir ve 

bu ödevin yerine getirilmemesi, uygulamada sıklıkla karĢımıza kusur olarak 

çıkacaktır. 

Bu sorumlulukta adam çalıĢtıranın kusuru Ģart olmadığı gibi, çalıĢanın da 

kusuru bulunmasa dahi adam çalıĢtıran yine de sorumlu olacaktır. 

Adam çalıĢtıranın sorumluluğunun gündeme gelebilmesi için gerekli ilk 

unsur; bir kiĢinin bir diğer kiĢinin hizmetinden kendi amaçları için yararlanmasıdır. 

BaĢkasının hizmetinden çoğunlukla bir hizmet sözleĢmesi yoluyla veya diğer bir 

sözleĢme ile istifade etmek gereklidir. Ancak çalıĢma iliĢkisi mutlaka sözleĢmesel 

bir bağa dayanmayabilir. Örneğin babasının yanında onun talimatı altında çalıĢan 

oğlu da adam çalıĢtıranın sorumluluğu bağlamında çalıĢan sayılır. 

Adam çalıĢtırma iliĢkisinde önemli olan çalıĢanın iĢi görürken çalıĢtıra-

nın talimatları altında olmasıdır. ÇalıĢan iĢi görürken çalıĢtıranın talimat ve 

nezareti altında bulunmalıdır. ÇalıĢma iliĢkisi ne Ģekilde adlandırılırsa adlandı-

rılsın arada mutlaka bir bağımlılık iliĢkisi aranmalıdır. 

Bahis konusu sorumluluğun ikinci unsuru da, çalıĢanın iĢini görmesi es-

nasında ve görülen iĢ nedeniyle hukuka aykırı bir fiili ile zararı meydana getir-

mesidir. ÇalıĢanın iĢi ile zararın ortaya çıkıĢı arasında sıkı bir nedensellik bu-

lunmalıdır. Kısacası zarar ile görülen iĢ arasında fonksiyonel anlamda bir ilgi 

gereklidir. Aradaki bağlantıyı koparacak biçimde yapılan iĢ ile hiçbir ilgisi bu-

lunmayan ifa veya davranıĢ neticesi meydana gelen zarardan adam çalıĢtıran 

sorumlu tutulmayacaktır. 

BK. m. 55‘de yer alan zarar kapsamına manevi zararlar da dahil edilebilir. 
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Adam çalıĢtıranın sorumlu kılınabilmesi için gerekli olan bir diğer Ģart 

da kurtuluĢ kanıtının getirilememiĢ olmasıdır. Adam çalıĢtıran durumun gerekli 

kıldığı objektif özen ödevini yerine getirdiğini ispatlayabilirse, sorumluluktan 

kurtulabilecektir. Objektif özen ödevinin kapsamı ve kurtuluĢ kanıtının içeri-

ğinde bulunması gerekenler, tebliğimiz kapsamında detaylı olarak ele alınaca-

ğından burada sadece bir baĢlık olarak zikredilmesi ile yetinilecektir. Dikkat ve 

özen kapsamına iĢletmedeki çalıĢmanın da amaca uygun Ģekilde örgütlendiril-

mesinin girdiği hususunda Yargıtay Kararı mevcuttur. Örneğin; Y. 4.HD. 

2.10.1978, E. 77-11751/K. 78-10809, YKD. C.5 (1979), S.1, s.45‘de de bu hu-

susta açıklamalar yer almaktadır. 

Adam çalıĢtıranın sorumluluğunun düzenlendiği maddede adam çalıĢtı-

ranın çalıĢanına rücu imkanı da düzenlenmiĢtir. 

Tebliğimizde bu giriĢi takiben, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 66. 

maddesi ile 818 Sayılı Borçlar Kanunu‘nun 55. maddesinde yer alan düzenlemeye 

getirilen değiĢiklikler, düzeltmeler ve eklemeler ele alınmaya çalıĢılacaktır. 

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU IġIĞINDA ADAM 

ÇALIġTIRANIN SORUMLULUĞU 

1 Temmuz 2012‘de yürürlüğe girecek olan 6098 Sayılı Türk Borçlar Ka-

nunu‘nda halen yürürlükte olan 818 Sayılı Borçlar Kanunu‘ndan farklı olarak, 

kusursuz sorumluluk halleri, Kusursuz Sorumluluk kenar baĢlığı altında ve 

hakkaniyet sorumluluğu, özen sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu biçiminde 

dayandıkları esaslara göre ayrı maddelerde düzenlenmiĢtir. 

818 Sayılı Kanunda da kusursuz sorumluluğa iliĢkin maddeler bulun-

duğu halde bu sorumluluk tipi bir kenar baĢlığı olarak mevcut değildir ve kana-

atimce kusursuz sorumluluğun kenar baĢlığı olarak kanun metninde yer alması 

sistematik bir eksikliği gidermiĢtir. 

Ele alıp incelemeye çalıĢacağımız TBK. m. 66, 818 Sayılı Borçlar Ka-

nunu‘nun 55. maddesini karĢılamaktadır. Sebep sorumluluğu ya da diğer adıyla 

kusursuz sorumluluk; ―olağan sebep sorumluluğu‖ ve ―tehlike sorumluluğu‖ 

olarak ikiye ayrılmaktadır
1
. ĠĢte tehlike sorumluluğu dıĢındaki tüm kusursuz 

                                                 
1
 Bu konu ile ilgili bkz: TANDOĞAN, Halûk; Kusura Dayanmayan SözleĢme DıĢı 

Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981, s. 22-29;OĞUZMAN, M.Kemal/ ÖZ, M. Turgut; 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilip GüncelleĢtirilmiĢ Sekizinci Bası, 
Ġstanbul 2010, s. 587-588; EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler 
DüzeltilmiĢ 12. Baskı, Ġstanbul 2010; 573-575; KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler GeniĢletilmiĢ 13. Bası, Ankara 2010, s.258-261; 
TEKĠNAY, Selâhattin Sulhi/ AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Halûk/ ALTOP, 
Atilla; Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ġstanbul 1993, s. 497-
499; REĠSOĞLU, Safa; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı da Dikkate alınarak GüncelleĢtirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ Yirmibirinci Bası, 
Ġstanbul 2010, 174-176; ĠMRE, Zahit; Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz 
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sorumluluk halleri de olağan sebep sorumluluğu tipleri biçiminde karĢımıza 

çıkar. TBK. m. 65‘de düzenlenmiĢ olan hakkaniyet sorumluluğu ve TBK. m. 

66‘da düzenlenmiĢ olan adam çalıĢtıranın sorumluluğu, TBK. m.67‘de düzen-

lenmiĢ olan hayvan bulunduranın sorumluluğu ve TBK. m. 69‘da düzenlenmiĢ 

olan yapı malikinin sorumluluğu halleri de özen sorumluluğu baĢlığı altında 

toplanmıĢtır. Hakkaniyet sorumluluğu ve özen sorumluluklarından oluĢan ola-

ğan sebep sorumluluğu halleri dıĢındaki kusursuz sorumluluk tipi olan tehlike 

sorumluluğu da TBK. m. 71‘de genel bir ilke olarak düzenlenmiĢtir
2
. Kusursuz 

sorumluluğa iliĢkin bu baĢlıklandırma ve sistematiğin olumlu bir düzenleme 

olduğu kanaatindeyim
3
. 

TBK. m. 66 ―adam çalıĢtıranın sorumluluğu‖ baĢlığını taĢımaktadır ve 

bu 818 Sayılı BK. m.55‘in baĢlığı olan ―istihdam edenlerin sorumluluğu‖ ye-

rine kullanılmıĢtır. Maddenin tamamında daha arılaĢtırılmıĢ ve yalınlaĢtırılmıĢ 

bir ifade kullanılmıĢtır. 

Bilindiği üzere TBK. m. 66 (BK. m. 55), adam çalıĢtıranın kendisine 

yükletilmiĢ olan özen gösterme yükümlülüğüne uygun hareket etmemiĢ olduğu 

esasına dayanmaktadır
4
. Objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranıldığında, 

kendisine yasal olarak özen gösterme görevi verilen kiĢi, bu görevi yerine ge-

tirmediğinden, kusuru olmasa dahi ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tu-

tulacaktır
5
. 
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4
 TANDOĞAN, s. 56; OĞUZMAN/ ÖZ, s. 590; KILIÇOĞLU, s. 258; ĠMRE, s. 146; 

EREN, s. 575; AYDINLI, Ġbrahim, ―Ġstihdam Edenin (Adam ÇalıĢtıranın) 
Sorumluluğu (BK.m. 55), Kamu-ĠĢ Yayınları, C: 7, S: 2/2003, s. 6; BAUMERT, 
Georg (Çeviren YAZMAN, Ġrfan); ―ĠĢçi ve Müstahdemlerin ĠĢletme Ġçindeki ve 
Üçüncü KiĢiler KarĢısındaki Sorumluluk Bakımından Durumları‖, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 34, Sayı 1-4, Yıl 1977, s. 175-176; 
YILMAZ, Süleyman; ―Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Sebep Sorumluluklarına 
ĠliĢkin Yeni Hükümler‖, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 59(3), 2010, 
s. 555.Bu kanun hükmüne iliĢkin yeni tarihli kararlar için bkz:; Y.11.HD., 
3.10.2005T., 2004/11632E., 2005/9073K., Kazancı Ġçtihat Bankası, Y. 21.HD., 
10.10.2005T., 2005/8163E., 2005/9062K., Kazancı Ġçtihat Bankası. 

5
 ―Gerçekten 27.03.1957 gün 1/3 Sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme Kararında da açıklandığı 

üzere, BK‘nun 55. maddesi uyarınca istihdam edenin sorumluluğu için kendisini 
veya çalıĢtırdığı kiĢinin kusuru koĢul değildir. Buradaki sorumluluk ―özen ve 
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Gerçekten de adam çalıĢtıran ayırt etme gücüne sahip olmasa, ya da ge-

rekli özeni göstermemesi kusur mertebesine çıkmasa dahi çalıĢanının kendisine 

verilen iĢi yerine getirmesi esnasında sebep olduğu zararı gidermekle yükümlü 

olması bu sorumluluğun kusura dayanmayan bir sorumluluk olduğunu gösterir. 

Yani adam çalıĢtıranın gereken özeni göstermediği ve bu sebeple zararın oluĢ-

tuğu karine olarak kabul edilmiĢtir
6
. 

TBK. m. 66‟da “istihdam eden” yerine “adam çalıĢtıran”, “maiye-

tinde istihdam ettiği kimseler ve amelesi” yerine de „çalıĢan” terimi tercih 

edilmiĢtir. 

TBK‘nun 66. maddesinin ikinci fıkrasında ―Adam çalıĢtıran, çalıĢanını 

seçerken, iĢiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zara-

rın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu 

olmaz.‖ Ģeklinde bir düzenleme mevcuttur. 

Adam çalıĢtıranın üzerine düĢen objektif özen yükümlülüğünü yerine 

getirmediğine iliĢkin olan sorumluluk karinesini çürütebilmesi için durumun 

gerekli kıldığı tüm dikkat ve itinada bulunduğunu ispatlaması gerekecektir
7
. 

Burada bulunması gereken özen, objektif özendir. 818 Sayılı Borçlar Ka-

                                                                                                                       
gözetim ödevinin" objektif olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanan kusura 
dayanmayan bir sorumluluktur. 

 Ne var ki istihdam edenin sorumluluğu için, istihdam edenle istihdam olunan 
arasında çalıĢtırma ve bağımlılık iliĢkisinin bulunması, zararın hizmetin ifası 
sırasında ve hizmetle ilgili olarak oluĢması, eylemin hukuka aykırı olması ve eylem 
ile zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunması gerekir. BaĢka bir anlatımla 
kazanın iĢverenin iĢi görülürken gerçekleĢmiĢ olması sorumluluk için yeterli 
olmayıp, eylemle zarar arasındaki uygun neden-sonuç bağının iĢçinin ya da 3. kiĢinin 
tam kusuru ile kesilmemiĢ olması zorunludur‖ Y.21.HD.17.04.2003T., 2003/3574 E., 
2003/3517 K. Kazancı Ġçtihat Bankası; ―Öte yandan 27.03.1957 gün 1/3 Sayılı 
Ġçtihadı BirleĢtirme Kararında da açıklandığı üzere Borçlar Kanunu‘nun 55. maddesi 
uyarınca istihdam edenin sorumluluğu için kendisinin veya çalıĢtırdığı kiĢinin kusuru 
koĢul değildir. Buradaki sorumluluk ―özen ve gözetim ödevinin‖ objektif olarak 
yerine getirilmemesinden kaynaklanan kusura dayanmayan bir sorumluluktur. 
Ġstihdam edenin sorumluluğu için, istihdam edenle istihdam olunan arasında 
çalıĢtırma ve bağımlılık iliĢkisinin bulunması zararın hizmetin ifası sırasında ve 
hizmetle ilgili olarak oluĢması eylemin hukuka aykırı olması ve eylem ile zarar 
arasında uygun nedensellik bağımının bulunması gerekir‖ Y. 21.HD. 10.10.2005 T., 
2005/ 8163 E., 2005/ 9062 K. Kazancı Ġçtihat Bankası. 

6
 OĞUZMAN/ ÖZ, s. 591; TEKĠNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 503; 

EREN, s. 575; REĠSOĞLU, 176; ĠMRE, s.144; KILIÇOĞLU, s. 259; TUNÇOMAĞ, 
Kenan; Türk Borçlar Hukuku Cilt I Genel Hükümler, Ġstanbul 1976, s. 548; ATAAY, 
Aytekin; ―Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Ġstanbul 1995, s. 333; ULUSAN, Ġlhan; 
Özellikle Borçlar Hukuku ve ĠĢ Hukuku Açısından ĠĢverenin ĠĢçiyi Gözetme Borcu 
Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Ġstanbul 1990, s. 128. 

7
 TANDOĞAN, s. 66. 
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nunu‘nun 55. maddesinde ―hal ve maslahatın icabettiği bütün dikkat ve itinada 

bulunduğunu….ispat ederse mes‟ul olmaz‖ Ģeklinde bir ifade bulunmaktadır. 

Bu ifadeden yorum yolu ile sorumluluk karinesinin içerdiği alt karinelerden biri 

olan fiil karinesinin yani adam çalıĢtıranın yükümlü olduğu objektif özen yü-

kümlülüğünü yerine getirmediği karinesinin çürütülebilmesi için adam çalıĢtı-

ranın çalıĢanını seçerken, talimatlandırırken ve nezaret ederken özen göster-

mesi gerekliliğine ulaĢılmaktadır
8
. 

Oysa 6098 Sayılı Kanun‘un 66. maddesinin ikinci fıkrasında, önceki Ka-

nunda yer alan düzenlemeden yorum yoluyla çıkardığımız bu üç unsur tek tek 

ve açıkça sayılarak yer almıĢtır. Bu üç unsurun altı çizilerek madde metnine 

eklenmiĢ olmasının da yerinde olduğu kanaatindeyim
9
. Bu hükümle BK. m. 

55‘de düzenlenen özen yükümlülüğünün kapsamı daha somut bir Ģekle bürün-

müĢtür. 

Bilindiği üzere BK. m.55‘in uygulanabilmesi için çifte bir nedensellik 

bağı gereklidir. Hem çalıĢanın fiili ile meydana gelen zarar arasında; hem de 

adam çalıĢtıranın özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile zarar arasında 

bir nedenselliğin bulunması zorunludur. Daha önce de belirttiğim üzere bu 

maddede bir sorumluluk karinesi mevcuttur ve bunun zarar gören kiĢi tarafın-

dan ispatı da aranmaz. Ama yine de özen yükümlülüğü ihlali ile zarar arasında 

nedensellik bağının bulunması zorunlu olduğundan, nedenselliğin bulunmadığı 

ispatlanarak da sorumluluktan kaçınılabilinir. 

                                                 
8
 OĞUZMAN/ ÖZ; s. 598; EREN; s.585; TEKĠNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ 

ALTOP; s. 508 vd.; TANDOĞAN; s. 67-69; HATEMĠ, Hüseyin; Borçlar Hukuku 
Genel Bölüm, SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, Ġstanbul 1998, § 8 N.30, s.81. 
Özen yükümlülüğünün kapsamı ile ilgili olarak Ġsviçre Hukukundaki ölçütler için 
bkz: BECKER, H., Kommentar Zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
Obligationenrecht, I. Abteilung Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183, Bern 1941, 
Art. 55 N. 10-13. Alman hukukundaki yaklaĢımlar için bkz: BELLING W. Detlev/ 
EBER –BORGES Christina; J. Von Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der 
Schuldverhältnisse §§ 830-838, Berlin 2002; § 831, N. 98, 107; WAGNER; 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band V, Schuldrecht 
Besonderer Teil III, §§ 705-853, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz-
Produkthaftungsgesetz, § 831, N. 33-34. Fiil karinesinin hangi unsurları kapsadığına 
iliĢkin yakın tarihli kararlar için bkz: Y.7.HD., 7.2.2005 T., 2005/118 E., 2005/ 247 
K. Kazancı Ġçtihat Bankası; Y.7.HD., 18.4.2005 T., 2005/1067 E.,2005/ 1171 K., 
Kazancı Ġçtihat Bankası; Y.10.HD., 11.11.2010 T., 2010/ 7950 E., 2010/ 15424 K. 
Kazancı Ġçtihat Bankası. 

9
 Aynı görüĢte olan yazarlar için bkz: ÖZ, Turgut; Yeni Türk Borçlar Kanununun 

Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve Yenilikler; Ġstanbul 2011, s. 10; YILMAZ; s. 565; 
WĠDMER, Pierre und WESSNER Pierre; Revision und Vereinheitlichung Des 
Haftpflichtrechts Vorentwurf eines Bundesgesetzes, Erläuternder Bericht 2004, s. 
128. 
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818 Sayılı Borçlar Kanunu‘nun 55. maddesinde zararın gerekli özenin 

gösterilmemesinden doğduğuna iliĢkin olan ―illiyet karinesi‖nin çürütülmesine 

olanak sağlayan ikinci bir düzenleme yer alır. Bu düzenlemeye göre: ―…. Hal 

ve maslahatın icabettiği bütün dikkat ve itinada bulunmuĢ olsa bile zararın 

vukuuna mani olamıyacağını ispat ederse mes‟ul olmaz.‖ denilerek aradaki 

nedensellik karinesinin çürütülmesi ile de adam çalıĢtıranın bu sorumluluktan 

kurtulabilmesi imkanı yaratılmıĢtır. Yine unutulmamalıdır ki hem fiil karinesini 

hem de nedensellik karinesini çürütmek, adam çalıĢtırana düĢmektedir
10

. 

Zararın gerçekleĢmesine nasıl olsa engel olunamayacağı savunması, 

adam çalıĢtıranın objektif özen gösterme yükümlülüğüne aykırılık ile zarar ara-

sındaki nedensellik bağının kesildiği anlamına gelir
11

. Nedensellik bağını kesen 

durumlar olarak: zarar görenin kendi kusurlu davranıĢı, mücbir sebep veya 

üçüncü kiĢilerin kusurlu davranıĢları sayılabilir. Meydana gelen zarar ile özen 

yükümlülüğünün ihlali arasında nedensellik bağının bulunmadığı durumlara 

örnek olarak: zararın önceden asla öngörülemez olduğu haller, tamamen harici 

(dıĢ) etkenler yüzünden zararın meydana gelmesi, çalıĢanın son derece düzgün 

ve yerinde davranmasına rağmen yine de zarar doğması gibi vakalar sayılabilir. 

Yukarıda saydığımız son örnekte adam çalıĢtıran, objektif özen yüküm-

lülüğünü ihlal etmesine; yani seçmemiĢ, talimatlandırmamıĢ, gözetim ve dene-

timde bulunmamıĢ olmasına rağmen, çalıĢanı kendisinden o tip bir çalıĢandan 

beklenen normal tavırları gerçekleĢtirdi ise, ve standart davranıĢlarda bulun-

duysa tüm bu verilere karĢın zararın meydana gelmiĢ olması, özen yükümlülü-

ğünün ihlali ile zarar arasında nedenselliğin mevcut olmadığını yani zararın 

harici bir sebepten doğduğunu gösterecektir
12

. 

Mücbir sebep, zarar görenin kusuru veya üçüncü kiĢinin kusuru halleri, 

sorumluluğu ortadan kaldıran ve nedensellik bağını kesen genel sebeplerdir. 

ĠĢte bu gerekçeden yola çıkılarak 6098 Sayılı TBK‘nun 66. madde metnine, 

nedensellik karinesinin adam çalıĢtıranca ispatlanarak çürütülmesine yarayan 

olanak olan ―yahut bu dikkat ve itinada bulunmuĢ olsa bile zararın vukuuna 

mâni olamayacağını ispat ederse mes‟ul olmaz‖ hükmü alınmamıĢtır. 

                                                 
10

 AYDINLI, s. 22. 
11

 TANDOĞAN, s. 70; OĞUZMAN/ ÖZ, s. 600; TEKĠNAY/AKMAN/ 
BURCUOĞLU/ ALTOP; s. 510; KILIÇOĞLU, s. 270; KUNTALP, Erden/ 
BARLAS, Nami/ AYANOĞLU MORALI, Ahu/ ÇAVUġOĞLU IġINTAN, Pelin/ 
ĠPEK, Mehtap/ YAġAR, Mert/ KOÇ, Sedef; Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‘na iliĢkin 
Değerlendirmeler, Mayıs 2005, 44-45; KARAHASAN, Mustafa ReĢit; Sorumluluk 
Hukuku, Ankara 1995; s. 514; ĠMRE, s. 149. 

12
 WIDMER/ WESSNER, s. 129. Bu örnekten çalıĢanın kendisinden beklenen 
davranıĢı göstermemesi, yani standarttan sapan (ayrılan) bir davranıĢının 
bulunmasının gerekli olduğu sonucu çıkmaktadır. 
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Belirtmekte fayda vardır ki ikinci kurtuluĢ kanıtının çoğunlukla birinciye 

dönüĢtüğünü ileri süren Tandoğan, adam çalıĢtıranın, çalıĢanı iyi bir iĢçi ol-

saydı da onun da aynı zarara sebebiyet verebileceğini kanıtlamasıyla, çalıĢanı 

seçmede yeterli özeni gösterdiğini ortaya koymuĢ olacağını, bunun da aslında 

birinci kurtuluĢ kanıtından baĢka bir Ģey olmadığını belirtmektedir
13

. 

Bu değiĢikliğin olumlu bir değiĢiklik olduğunu savunan yazarlar, bu 

hükmün gereksiz olduğunu, zaten özen eksikliği ile meydana gelen zarar ara-

sında uygun nedensellik bulunmadığı hallerde adam çalıĢtıranın sorumluluğu-

nun gündeme gelemeyeceğini ileri sürmektedirler
14

. 

Birinci kurtuluĢ kanıtının yeterli olduğu, ve yeni Kanun metnine dahil 

edilmemiĢ olan ikincisinin ise nedenselliğin yokluğu olarak algılanması gerek-

tiğinden değiĢikliğin yerinde olduğunu savunanlara karĢın; bunun aksini de 

savunanlar yani bu ikinci kurtuluĢ kanıtının çıkarılmasına itiraz edenler ve buna 

iliĢkin hükmün mutlak bir faydası olmasa da bozuk, yanlıĢ ve anlamsız bir fazlalık 

olmadığını ileri sürerek bu değiĢikliği yerinde bulmayanlar da mevcuttur
15

. 

Zarar görenin veya üçüncü kiĢinin ayırt etme gücüne sahip olmaması yü-

zünden kusurlu sayılamayacağı durumlarda ve mücbir sebep yoğunluğuna 

eriĢmeyen ama aradaki nedenselliği kesebilecek beklenmedik durumlarda bu 

ikinci kurtuluĢ kanıtının önemi olabilir
16

. 

ĠĢte bu sebeple sorumluluk hukuku alanında sorumluluğu ortadan kaldı-

ran bu üç unsurun (zarar görenin kusuru, üçüncü kiĢinin kusuru ve mücbir se-

bep) tüm kusursuz sorumluluk hükümlerinde getirilen kurtuluĢ kanıtlarını 

mutlak biçimde baĢtan itibaren gereksiz kıldığını savunmak bazı istisnai du-

rumlarda tatmin edici çözümler bulunmasını engelleyebilecektir. 

Bir kez daha yineleyelim. Adam çalıĢtıranın sorumluluğu bir özen so-

rumluluğu örneğidir ve adam çalıĢtıranın objektif özen yükümlülüğünü ihlal etmesi 

sebebiyle zararın meydana geldiğine iliĢkin bir karineyi düzenler. Ancak bu 

karineyi çürütmek yolu ile sorumluluktan kurtulmak mümkündür ve karineyi 

çürütmek için uğraĢacak olan kiĢi de adam çalıĢtırandır. BK. m.55‘de yer alan ve 

TBK. m.66‘da bulunmayan bu ikinci kurtuluĢ kanıtının eksikliği yüzünden, TBK. 

                                                 
13

 TANDOĞAN; s. 71. 
14

 Bu konu ile ilgili görüĢleri için bkz.: HELVACI, Ġlhan; ―Hukuka Aykırı Eylemlerden 
Sorumluluğa ĠliĢkin Hükümler‖, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 4, Ağustos 2005, 
s. 104; KUNTALP/ BARLAS/ AYANOĞLU MORALI/ ÇAVUġOĞLU IġINTAN/ 
ĠPEK/ YAġAR/ KOÇ, s. 45; YILMAZ, s. 565. 

15
 Yeni Türk Borçlar Kanunu üzerinde eleĢtirileri bulunan bu kanaati paylaĢan yazarlar 
için bkz: KOÇHĠSARLIOĞLU/ ERĠġGĠN, s. 1261; AYDINLI, s. 23. Bu hükmün 
faydalı olduğuna evvelden beri inanan diğer yazarlar için bkz: OĞUZMAN/ ÖZ, s. 
599 dn. 53; TANDOĞAN, s. 71, ĠMRE, s. 150. 

16
 Bu görüĢteki yazarlar için bkz: TANDOĞAN, s. 71; AYDINLI, s. 23, 
KOÇHĠSARLIOĞLU/ ERĠġGĠN, s. 1261. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 

 

158 

yürürlüğe girdikten sonra yukarıda saydığım istisnai durumlarla karĢılaĢılması 

halinde, zarar gören zararını, objektif özen yükümlülüğünün ihlal edildiğini, 

objektif özen yükümlülüğünün ihlali fiili ile uğradığı zarar arasında nedenselliğin 

bulunduğunu ispat etmek zorunda kalacaktır. Kısacası ispat yükü adam çalıĢtıranın 

omuzlarından kalkacak ve zarar görenin omuzlarına yüklenecektir. 

Bu ikinci kurtuluĢ kanıtının TBK. m.66 metnine dahil edilmemesinin bir 

eksiklik olduğu ve zarar görenin BK. m.55‘deki durumuna nazaran daha ağır 

bir ispat yüküne maruz bırakıldığını düĢünmekteyim. 

TBK m.66‘nın üçüncü fıkrası tamamen yenidir. Bu fıkra, bir iĢletmede 

adam çalıĢtırılması durumunda, adam çalıĢtıranın sorumluluktan kurtulabilmesi 

için iĢletmesinde zararın doğmasını önlemeye elveriĢli bir çalıĢma düzeninin 

kurulduğunu ispat etmesinin zorunlu olduğunu düzenlemektedir. Bir organi-

zasyon sorumluluğu
17

 getirilerek, iĢletmelerde adam çalıĢtıranların sorumluluğu 

ağırlaĢtırılmıĢtır. Bu tip durumlarda adam çalıĢtıran ancak hem TBK. m.66‘nın 

ikinci fıkrasındaki hususları ispatlayarak, hem de üçüncü fıkrasında yeni dü-

zenlenmiĢ olan iĢletmenin çalıĢma düzenini de zarar vermeyecek biçimde dü-

zenlediğini ispatlayarak sorumluluktan sıyrılabilecektir
18

. ĠĢletmede adam 

çalıĢtıran iĢletmenin ve faaliyet konusu iĢin hedeflenen amaca uygun olarak 

örgütlenmesinde ve akla uygun organizasyonunda özenli davranmalıdır. ĠĢ-

letme üretimde aksamaya asla yol açmayacak biçimde örgütlenmelidir
19

. 

Adam çalıĢtıranın gerekli örgütü kurmaması, uygun malzemeleri sağla-

maması ya da üçüncü kiĢilerin zarar görmemesi için gereken iĢ güvenliğinin 

temin edilmemesi, çalıĢanların dinlenmelerine olanak yaratılmadan çalıĢtırıl-

maları gibi sebepler de özen ödevinin ihlal edildiği örnekler olarak sayılabilir
20

 

ĠĢletmelerde adam çalıĢtıranın organizasyon sorumluluğu, benden sonra 

kürsü arkadaĢım Doktor Sabah Altay tarafından bir tebliğle sunulacağından, bu 

konuya iliĢkin detayları kendisine bırakmayı tercih ediyorum. 

Bu açıklamaya istinaden klasik anlamdaki adam çalıĢtıranın sorumlulu-

ğunun ve bu sorumluluk hükmünün, sadece iĢletme faaliyeti dıĢındaki adam 

çalıĢtıranların sorumluluğuna indirgendiğini söyleyebilirim. Yanında temiz-

likçi, bahçıvan, çocuk bakıcısı çalıĢtıranlar için veya evinde amatör müzik 

                                                 
17

 Bu sorumluluk ile ilgili olarak bkz: ÖZ, s.10 ve konu ile ilgili kapsamlı çalıĢma için 
bkz: DEMĠR, Mehmet; Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin 
Hukuksal Sorumluluğu, Ankara 2010, s. 215-224. 

18
 Bu görüĢ Ġsviçre‘de önceden beri mevcuttu. Bu görüĢün savunucularından olan yazar 
için bkz: JÄGGI, Peter; Diskussionsbetrag zu den Verhandlungen des 
Schweizerischen Juristenverein, Societe des Juristes, 1967 II, s. 756. 

19
 HAVUTÇU, AyĢe; Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005, s. 52. 

20
 Y. 4. HD. 22.12.1977 T., 7057 E., 12298 K., Kazancı Ġçtihat Bankası; Y. 4. HD. 
22.12.1977 T., 7057 E., 12298 K., Kazancı Ġçtihat Bankası; Y. 4.HD. 18.4.1988 T., 
400 E., 3633 K., Kazancı Ġçtihat Bankası. 
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gruplarına konser verdirenler gibi Ģahıslar için klasik anlamdaki adam çalıĢtıra-

nın sorumluluğu ilkeleri uygulanacaktır ancak bir iĢletmede adam çalıĢtırılması 

durumunda, sorumluluktan kurtulmak için adam çalıĢtıranın sadece TBK. m. 

66/f.2‘yi değil; aynı zamanda TBK. m. 66/f.3‘ü de ispatlaması gerekecektir
21

. 

TBK.‘nun 66. maddesinin dördüncü fıkrasında, çalıĢtıranın zararı vermiĢ 

olan çalıĢana rücu hakkı düzenlenmiĢtir. Bu fıkra, 818 Sayılı BK. m.55‘in 

ikinci fıkrasından farklılıklar arz etmektedir. 818 Sayılı BK.‘nun 55. maddesi-

nin ikinci fıkrasında ―istihdam eden kimsenin zâmin olduğu Ģey ile zararı ika 

eden Ģahsa karĢı rücu hakkı vardır‖ Ģeklinde bir düzenleme yer alır. 

Bu hüküm okuyan kiĢide, tazminat ödediği takdirde adam çalıĢtıranın, 

çalıĢanına her durum ve koĢulda rücu edebileceği Ģeklinde bir fikir uyandır-

maktadır
22

. Bunun sebebi, Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun adam çalıĢtıranın 

sorumluluğunu düzenleyen 55. maddesinin 2. fıkrasının, orijinal metinden ko-

puk ve eksik bir Türkçe kullanılarak tercüme edilmesidir
23

. Ġsviçre Borçlar Ka-

nunu m. 55/ f.2‘nin tercümesi Ģu yönde olmalıydı: ―Adam çalıĢtıran, zarara 

sebep olan kiĢiye, ancak o kiĢi bizzat tazminat ödemekle yükümlü ise rücu ede-

bilir‖. 

6098 Sayılı TBK. m.66/f.4‘de ise bu çeviri yanlıĢından dönülmüĢtür. Bu 

fıkrada ―Adam çalıĢtıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalıĢana, ancak 

onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir‖ denilerek rücu hak-

kının kapsamı, zararı vermiĢ olan çalıĢanın bizzat sorumlu tutulacağı miktarla 

sınırlandırılmıĢtır
24

. 

Gerçekten de adam çalıĢtıranın ödediği tazminat için çalıĢanına rücu 

edebilmesinde çalıĢan ya zarar görene karĢı haksız fiilden sorumlu olmalı ya da 

davranıĢı, adam çalıĢtırana karĢı yüklendiği borca aykırılık teĢkil etmelidir
25

. 

Kısacası yeni Kanunla birlikte adam çalıĢtıranın çalıĢana rücu hakkı, ça-

lıĢan kiĢinin ―bizzat sorumlu olduğu ölçü‖ ile kayıtlanmıĢtır. Adam çalıĢtıran 

kendinin zarar görene ödediği tazminat miktarını aĢan bir tutarı da çalıĢandan 

isteyemez. Elbette ki çalıĢan kusurlu değilse veya ayırt etme gücünden yok-

sunsa, ona rücu edilemeyecektir. 66. maddenin son fıkrasında yapılan değiĢik-

liğin son derece yerinde olduğu kanaatindeyim. 

                                                 
21

 WIDMER/ WESSNER, s. 128. 
22

 OĞUZMAN/ ÖZ, s. 601; TEKĠNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 512. 
23

 Bu konuda eleĢtiriler için bkz: TANDOĞAN, s. 72; EREN, s. 587; YILMAZ, s.566; 
HELVACI, s. 104; KUNTALP/ BARLAS/ AYANOĞLU MORALI/ ÇAVUġOĞLU 
IġINTAN/ ĠPEK/ YAġAR/ KOÇ; s. 45. 

24
 Türk Borçlar Kanunu Genel Gerekçesi 

25
 OĞUZMAN/ ÖZ, s. 601; TANDOĞAN, s. 72; TEKĠNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ 
ALTOP, s. 511-512; KUNTALP/ BARLAS/ AYANOĞLU MORALI/ ÇAVUġOĞLU 
IġINTAN/ ĠPEK/ YAġAR/ KOÇ, s. 45; YILMAZ, s. 566; AYDINLI, s. 25; HELVACI, 
s. 104; EREN, s.587. 





 

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA ADAM 

ÇALIġTIRANIN ĠġLETME FAALĠYETĠ (ORGANĠZASYONU) 

DOLAYISIYLA SORUMLULUĞU (TBK. 66/3) 

Dr. Sabah ALTAY* 

 

I. GĠRĠġ VE KONUNUN TAKDĠMĠ 

Türk Borçlar Kanunu‘nun
1
 66. Maddesi, ―Adam ÇalıĢtıranın Sorumlu-

luğu‖ baĢlığı altında, aĢağıdaki hükmü içermektedir: 

II. ÖZEN SORUMLULUĞU 

1. Adam çalıĢtıranın sorumluluğu 

Madde 66- Adam çalıĢtıran, çalıĢanın, kendisine verilen iĢin yapılması 

sırasında baĢkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. 

Adam çalıĢtıran, çalıĢanını seçerken, iĢiyle ilgili talimat verirken, göze-

tim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni 

gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz. 

Bir iĢletmede adam çalıĢtıran, iĢletmenin çalıĢma düzeninin zararın 

doğmasını önlemeye elveriĢli olduğunu ispat etmedikçe, o iĢletmenin faaliyet-

leri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür. 

Adam çalıĢtıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalıĢana, ancak onun 

bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir. 

Sözkonusu hüküm, halen yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun 

55. maddesindeki düzenlemeye paralel olarak
2
; adam çalıĢtıranın emri altında 

                                                 
*
 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim 

Elemanı.  
1
 RG. 04.02.2011- Sayı : 27836, Kanun No : 6098, Kabul Tarihi: 11/1/2011, Yürürlük 

Tarihi: 1/7/2012. 
2
 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun― Ġstihdam Edenlerin Mesuliyeti‖ baĢlığını taĢıyan 55. 

Maddesinde kullanılan ―istihdam eden‖ kavramı yerine 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu‘nun‖Adam ÇalıĢtıranın Sorumluluğu‖ baĢlıklı 66. Maddesinde ―adam 
çalıĢtıran‖ kavramı, yine BK. 55 hükmünde yeralan ―istihdam ettiği kimseler ve 
amelesi‖ kavramları yerine de ―çalıĢan‖ kavramı kullanılmıĢtır. 818 sayılı Borçlar 
Kanunu‘nun yürürlükte olduğu dönem boyunca, ―adam çalıĢtıran‖ kavramının 
Tandoğan tarafından da tercih edildiği görülmektedir. Bkz. TANDOĞAN,Halûk, 
Kusura Dayanmayan SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981, s. 53, vd.; 
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çalıĢtırdığı kiĢilerin, kendilerine verilen iĢleri görürken haksız fiil niteliğindeki 

bir davranıĢta bulunarak üçüncü kiĢilere zarar vermeleri hâlinde, adam çalıĢtı-

ran için zarar gören kiĢilere karĢı doğacak olan sorumluluğu düzenlemektedir. 

Burada adam çalıĢtıran, kendisinin zarar gören üçüncü kiĢiye karĢı herhangi bir 

hukuka aykırı davranıĢı bulunmamasına rağmen, çalıĢanlarının iĢlerini yaptık-

ları sırada hukuka aykırı davranıĢlarıyla bu kiĢilere vermiĢ oldukları 

zararlardan bizzat sorumlu olmaktadır. Adam çalıĢtıran için böyle bir 

sorumluluğun kanunda öngörülmesinin dayandığı esas; baĢkalarını emri altında 

çalıĢtıran ve böylece hâkimiyeti altında tutan kiĢinin, çalıĢanların iĢlerini 

görürken üçüncü kiĢilere zarar vermemeleri için gereken tüm dikkat ve özeni 

göstermekle yükümlü olduğu anlayıĢının kabul edilmiĢ olmasıdır. Hükmün 

lâfzı ve amacı dikate alındığında, bu sorumluluğun doğması açısından, adam 

çalıĢtıranın kendisine yükletilmiĢ olan özen yükümlülüğünü yerine 

getirmemekte kusurlu olup, olmadığının hiçbir öneminin bulunmaması 

sebebiyle, Ġsviçre ve Türk doktrinlerinde
3
 ve uygulamada

4
 bu sorumluluk 

                                                                                                                       
Hatemi ise, mutlak bir hizmet sözleĢmesini gerektirmeyen ve Ġsviçre Borçlar 
Kanunu‘nun 55. maddesinin almanca metninde de kullanılan ―Geschäftsherr‖ 
kelimesinin karĢılığı olan ―iĢ sahibi‖ kavramının Türk Hukuku için en uygun terim 
olduğu görüĢündedir. Bkz. 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU/HATEMĠ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Genel 
Bölüm, Ġkinci Cilt, HATEMĠ, Hüseyin, SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, Ġstanbul 
1998, s.76; HATEMĠ, H./GÖKYAYLA, E., Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Ġstanbul 
2011, s. 143. Aynı Ģekilde Tunçomağ da, istihdam eden kavramının karĢılığı olarak 
―iĢ sahibi‖ kavramını tercih etmektedir. Bkz. TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar 
Hukuku, cilt I Genel Hükümler, Altıncı bası, Ġstanbul 1976, s. 534, vd. Diğer yandan, 
BK. 55/1 hükmünde yer alan ― hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zarardan 
mesuldür.‖ Ģeklindeki pek de baĢarılı olmayan ifadesinin yerine, TBK 66/1‘de ―iĢin 
yapılması sırasında baĢkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.‖ Ģeklinde 
daha doğru ve yerinde bir ifade kullanılmıĢtır. Biz bu çalıĢmamızda, terim birliğini 
sağlamak amacıyla, her iki borçlar kanununda yeralan düzenlemeler yönünden 
yapacağımız açıklamalarda ―adam çalıĢtıran‖ ve ―çalıĢan‖ kavramlarını tercih 
edeceğiz.  

3
 Adam çalıĢtıranın sorumluluğunun hukukî niteliği ve dayandığı esas hakkında bkz. 

OĞUZMAN, M.Kemal/ ÖZ, M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Sekizinci 
Bası, Ġstanbul 2010, s. 587; TEKĠNAY, Selâhattin Sulhi/ AKMAN, Sermet/ 
BURCUOĞLU, Halûk/ ALTOP, Atilla; Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
7. Baskı, Ġstanbul 1993, s. 497; EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler 
DüzeltilmiĢ 12. Baskı, Ġstanbul 2010; 573; TANDOĞAN, Halûk; Türk Mes‘uliyet 
Hukuku, Ankara 1961, s. 106; TANDOĞAN, SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, 
Ankara 1981, s. 53; TUNÇOMAĞ, s. 535; ĠMRE, Zahit; Doktrinde ve Türk 
Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, Ġstanbul 1949, s. 144; REĠSOĞLU, Kemal, 
Ġstihdam Edenlerin Mesuliyeti, Ankara 1958, s. 50; HATEMĠ, SözleĢme DıĢı 
Sorumluluk Hukuku, s. 77, HATEMĠ/GÖKYAYLA, s. 143. Ġsviçre Hukuku için bkz. 
BECKER, Hermann, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 
Obligationenrecht, I. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen Art. 1-183, Bern 1941, 
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sebebi, adam çalıĢtıranın çalıĢtırdığı kiĢiler üzerindeki objektif özen yükümlü-

lüğünü yerine getirmediği karinesine dayanan bir kusursuz sorumluluk hâli 

olarak kabul edilmektedir
5
. Nitekim kanun koyucu da bu hukukî gerçeği dik-

kate alarak, Türk Borçlar Kanunu‘nda adam çalıĢtıranın sorumluluğunu, açık 

bir Ģekilde, haksız fiillerden doğan borç iliĢkilerinin düzenlendiği Ġkinci Ay-

rımda, kusursuz sorumluluk hallerinden biri olarak, özen sorumluluğu baĢlığı 

altında düzenlemiĢtir. 

Bununla birlikte, adam çalıĢtıranın kusursuz sorumluluğunu düzenleyen, 

yukarıda metnini de arzettiğimiz TBK. 66 hükmü dikkatle incelendiğinde, ko-

nuya iliĢkin olarak 818 sayılı Borçlar Kanunu‘na göre önemli bir yenilik göze 

çarpmaktadır. Türk Borçlar Kanunu‘nun 66. maddesinin üçüncü fıkrasıyla, 

halen yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun 55. maddesinde mevcut 

olmayan yeni bir hüküm getirilmiĢtir. TBK. 66/3 düzenlemesi uyarınca, ―Bir 

iĢletmede adam çalıĢtıran, iĢletmenin çalıĢma düzeninin zararın doğmasını 

                                                                                                                       
Art. 55 N.1; s. 131; DESCHENAUX, Henri/TERCIER, Pierre, Sorumluluk Hukuku 
(çev. Salim Özdemir), Ankara 1983, s. 66, vd.; Von TUHR, Andreas, Borçlar 
Hukukunun Umumi Kısmı, cilt :1-2 (Çev. Cevat Edege), Ankara 1983, s.391,vd.; 
SCHWENZER, Ingeborg, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. 
Auflage, Bern 2000, s.126; Honsell ise, burada ağırlaĢtırılmıĢ bir kusur 
sorumluluğunun mevcut olduğu görüĢündedir. Bkz. HONSELL, Heinrich, 
Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4. Auflage, Zürich 1994, s. 131. 

4
 Türk yargı içtihatlarında adam çalıĢtıranın sorumluluğunun kusursuz sorumluluk 

olduğu görüĢünün benimsenmesi ilk olarak Yargıtayın 1957 tarihli içtihadı 
birleĢtirme kararı ile benimsenmiĢtir. Bkz. Yarg. ĠBK. 27.03.1957, E.1, K. 3. Karar 
için bkz. Uygur, Turgut, Açıklamalı-Ġçtihatlı Borçlar Kanunu, cilt 3, s.2620, vd. 
Ġsviçre Federal Mahkemesi ise ilk defa ATF 34/1908 II 266 (270) sayılı kararı ile 
adam çalıĢtıranın sorumluluğunun kusursuz sorumluluk rejimine tâbi olduğunu kabul 
etmiĢtir. Karar hakkında açıklamalar için DESCHENAUX/TERCIER, s. 67; Von 
TUHR, s. 395. Federal Mahkeme BGE 72 II 255 numaralı kararında, adam 
çalıĢtıranın çalıĢanlar üzerindeki özen yükümünün kapsamının yapılan iĢe ve iĢin 
yapıldığı iĢletmede gerçekleĢtirilen faaliyete göre belirleneceğini ve herhalde 
çalıĢanların çalıĢma tarzı üzerinde yapılacak kontrolün iyi organize edilmesi 
gerektiğini ifade etmiĢtir. Karar metni için bkz. OFTINGER, Karl, 
Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil des Schweizerischen 
Obligationenrechts, Zürich 1973, s. 295.  

5
 Doktrinde kusursuz sorumluluk hâlleri, bazı yazarlarca olağan sebep sorumluluğu ve 

tehlike sorumluluğu olarak iki gurup altında incelenmektedir. Bkz. Tandoğan, 
SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, s. 22; Eren, s.573. Buna göre, olağan sebep 
sorumluluğu, sorumlu tutlan kiĢinin kendisine yükletilmiĢ olan objektif özen 
yükümlülüğünü yerine getirmemesine dayanır. Bu ayrıma göre, adam çalıĢtıranın 
sorumluluğu da olağan sebep sorumluluğu hallerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Açıklama için bkz. OĞUZMAN/ ÖZ, s. 587.  
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önlemeye elveriĢli olduğunu ispat etmedikçe, o iĢletmenin faaliyetleri dolayı-

sıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.” 

Ġnceleme konumuzu oluĢturan bu yeni düzenlemenin konusunu teĢkil 

eden yükümlülük, doktrinde ve uygulamada ―organizasyon yükümlülüğü‖ veya 

― iĢletmenin amaca uygun örgütlenmesini gerçekleĢtirme yükümlülüğü‖ olarak 

da ifade edilmekte, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı adam 

çalıĢtıran için doğacak sorumluluk için de ―organizasyon sorumluluğu‖ kav-

ramı kullanılmaktadır
6
. Esasen, bu düzenlemenin yürürlükte olmadığı dö-

nemde, gerek Ġsviçre, gerek Türk doktrininde ve mahkeme kararlarında varlığı 

kabul edilen, bununla birlikte birçok tartıĢmaya da konu olmuĢ olan; adam ça-

lıĢtıranın, kusursuz sorumluluk rejiminden kurtulabilmesi için sadece çalıĢanı 

seçmede, denetlemede ve talimat vermede gereken özeni göstermesinin yeterli 

olmadığı, ayrıca yapılan iĢin organizasyonunu esaslı ve doğru bir Ģekilde kur-

makla da yükümlü olduğu yönüdeki anlayıĢ, bu hükümle birlikte artık kanuni 

bir dayanağa kavuĢmuĢ bulunmaktadır. AĢağıda, öncelikle 818 sayılı Borçlar 

Kanunu‘nun yürürlükte olduğu dönem açısından konuya iliĢkin doktrin ve uy-

gulamadaki genel durum kısaca ele alınacak, ardından 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanununun önemli yeniliklerinden biri olarak kabul edilebilecek olan TBK. 

66/3 hükmü; içeriği, kapsamı ve uygulanma Ģartları itibarıyla incelenmeye çalı-

Ģılacaktır. 

II. YÜRÜRLÜKTEKĠ (818 SAYILI) BORÇLAR KANUNU 

UYARINCA ADAM ÇALIġTIRANIN ĠġLETME FAALĠYETĠ DOLAYISIYLA 

SORUMLULUĞU 

Türk ve Ġsviçre Borçlar Kanunlarının 55. Maddelerinde düzenlenen 

adam çalıĢtıranın kusursuz sorumluluğuna iliĢkin olarak, adam çalıĢtıranın, 

sadece çalıĢanı seçmede, talimat vermede ve denetlemede özen gösterdiği (cura 

in eligendo, cura in instruendo, cura in custodiendo) yönünde kurtuluĢ kanıtı 

getirerek sorumluluktan kurtulamayacağı, bunun yanında, iĢin ve iĢletme 

organizasyonunun, üçüncü kiĢilerin zarar görmeyeceği Ģekilde düzenlenmesi 

gerektiği, ancak bu yönde gereken tüm tedbirlerin alınmıĢ olduğunun adam 

çalıĢtıran tarafından ispatlanması Ģartıyla sorumluluktan kurtulunabileceği Türk 

ve Ġsviçre doktrini
7
 ve uygulamasında

8
 uzun süreden beri kabul edilmektedir. 

                                                 
6
 HAVUTÇU, AyĢe, Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005, s. 57; AKÇURA 

KARAMAN, Tuba, Üreticinin Ayıplı Ürünün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle 
Üçüncü KiĢilere KarĢı Sorumluluğu, Ġstanbul 2008, s. 170; BECKER, Art. 55 N. 12; 
ĠMRE, s. 147; SCHWENZER, s. 129; TANDOĞAN, SözleĢme DıĢı Sorumluluk 
Hukuku, s. 70; TEKĠNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 509. 

7
 Jäggi, Diskussionsbetrag zu den Verhandlungen des chweizerischen Juristenverein, 

Societe des Juristes, 1967 II, s. 756; Becker, iĢin organizasyonunun doğru yapılmıĢ 
olmasını, adam çalıĢtıranın kurtuluĢ kanıtındaki en önemli faktör olarak görmektedir. 
bkz.BECKER, Art. 55 N.12; HONSELL, s. 135; SCHWENZER, s. 129; ĠMRE, s. 
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Esasen böyle bir yorum, kanaatimizce kanunun lâfzına da aykırı düĢmemekte-

dir. Zira, BK. 55 hükmü, adam çalıĢtıranın sorumluluktan kurtulmak amacıyla 

getireceği kurtuluĢ kanıtını düzenlerken açıkça ve sınırlayıcı bir biçimde 

―seçme, denetleme ve talimat verme‖ yönünden gerekli özenin gösterilmesi 

gerektiğini ifade etmemekte, genel bir ifade tarzıyla “ġukadar ki böyle bir za-

rarın vukubulmaması için hal ve maslahatın icabettiği bütün dikkat ve itinada 

bulunduğunu yahut dikkat ve itinada bulunmuĢ olsabile zararın vukuuna mani 

olamıyacağını ispat ederse mesul olmaz.‖ Ģeklinde bir düzenleme içermektedir. 

Bu sebeple, doktrinde yorum yoluyla kabul edilen
9
 seçme, denetleme ve talimat 

vermede gereken özenin gösterilmiĢ olduğunun ispat edilmesi gereğinin 

yanısıra, üçüncü kiĢinin zarar görmesini engelleyecek her türlü tedbirin alın-

ması gereğinin, BK. 55/OR.55 hükümlerinde belirtilen, hâl ve maslahatın ge-

rektirdiği bütün dikkat ve itinanın gösterilmiĢ olması zorunluluğunun kapsamı 

içinde görülmesinin kanaatimizce hukuk tekniği ve hükmün amacı bakımından 

herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. 

Ġsviçre Federal Mahkemesi, ilki 16.3.1964 tarihli kararı olmak üzere ki-

lometre taĢı olarak kabul edilebilecek olan kararlarında; istihdam edenin üç 

klâsik kurtuluĢ kanıtının yanı sıra, adam çalıĢtıranın iĢin ve iĢletmenin amaca 

uygun organizasyonunda, yardımcıya uygun malzeme ve araçların sağlanma-

sında, yardımcının aĢırı iĢ yükü altında bırakılmadan çalıĢtırılmasında, yetiĢtiği 

alanın dıĢında çalıĢtırılmamasında, üçüncü kiĢiler lehine koruma önlemleri ol-

maksızın tehlikeli bir iĢte çalıĢtırılmamasında özenli davranmak zorunda oldu-

ğunu açıkça kabul etmiĢtir. Böylece, istihdam edenin objektif özen yükümlü-

lüğü; iĢin-iĢletmenin organizasyonunu da kapsar Ģekilde geniĢletilmiĢ ve ―or-

ganizasyon sorumluluğu‖nun da yerine getirilmiĢ olduğunun ispatı, yorum yo-

luyla ĠBK 55‘te sayılan kurtuluĢ kanıtına ek olarak aranır hale gelmiĢtir
10

. 

                                                                                                                       
147; TANDOĞAN, Mesuliyet Hukuku, s. 120; TANDOĞAN, SözleĢme DıĢı 
Sorumluluk Hukuku, s. 70; REĠSOĞLU, s. 44. DESCHENAUX/TERCIER ise, bu 
özenin seçme, denetleme ve talimat vermenin kapsamı içinde olduğunu, bu sebeple 
burada ayrı bir yükümlülüğün söz konusu olmadığını belirtmektedir. Aynı yönde 
OĞUZMAN/ÖZ, s. 599; Her iki görüĢün de savunulabileceği yönünde EREN, s. 586.  

8
 BGE 23 II 38; BGE 35 II 222; BGE 31 II 701; BGE 43 II 187. Bu kararlar için bkz 

BECKER, Art 55 N. 12; BGE 90 II 86; BGE 110 II 456. Bu kararlar için bkz. 
SCHWENZER, s. 129; Yarg. 4.HD. 23.2.1942, E.161/K.556; Yarg. 4. HD. 
31.3.1947, E. 912/K. 1309. Kararlar için bkz. TANDOĞAN, Mesuliyet Hukuku, s. 
121.  

9
 ÖZ, Turgut; Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve Yenilikler; 

Ġstanbul 2011, s. 10. 
10

 Bkz. Ġsviçre Federal Mahkemesinin BGE 90 II 86 sayılı Fritöz Kararı, BGE 64 II 254 
sayılı ―Tırmanma Kemeri‖ kararı; BGE 110 II 466 sayılı ―menfez çerçevesi‖ kararı, 
Jdt. 1986 I, s. 571-573-14.05.1985 sayılı ―katlanabilir koltuk‖ olayına iliĢkin karar. 
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Esasen, üreticinin üretilen ayıplı ürünün üçüncü kiĢiler nezdinde yol aç-

tığı zararın tazmininin hangi hukuki temele dayandırılması gerektiği sorununun 

çözümü için ve üreticinin kusursuz sorumluluğunu temellendirmek amacıyla 

verilen tüm bu kararlarda, Federal Mahkeme, özellikle de menfez çerçevesi 

olayına iliĢkin kararında, ―menfez yapımında çalıĢtırılan yardımcıyı seçmede, 

talimat vermede, denetlemede, iĢletmenin ve iĢin amaca uygun biçimde örgüt-

lenmesinde ve akla uygun organizasyonunda özenli davranması gerektiğini, bu 

özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen üreticinin BK.55 uyarınca sorumlu-

luktan kurtulmuĢ olmayacağını ifade etmiĢ, hatta, ―iĢletmenin amaca uygun 

organizasyonunda, adam çalıĢtıranın iĢçilerden birinin hatasını önleyip önle-

meyeceğinin değil, iĢletmenin üretimde hiçbir hataya yol açmayacak Ģekilde 

örgütlenmiĢ olup olmadığının önem taĢıdığını, zararı engelleyecek her türlü 

önlemin alınması gerektiğini, özellikle üretimde son kontrol ödevinin yerine 

getirilmesi gerektiğini, eğer bu mümkün değilse, üretimde hiçbir hataya yol 

açmayacak güvenli bir üretim tarzının seçilmesi gerektiğini‖ de bu kararında 

ifade etmiĢtir
11

. Ġsviçre Federal Mahkemesinin bu kararları, özellikle ayıplı ürü-

nün, ürünün üretildiği iĢletmedeki kötü organizasyonun bir sonucu olduğu dü-

Ģüncesine dayanmaktadır. Bu kararlar, genel olarak olumlu karĢılanmakla bir-

likte, adam çalıĢtıranın kusursuz sorumluluğunu kanunda herhangi bir dayanağı 

olmaksızın ölçüsüz bir Ģekilde geniĢletmekte olduğu ve adeta kurtuluĢ kanıtı 

getirilemeyen bir kusursuz sorumluluk tipi yaratıldığı gerekçeleriyle özellikle 

Widmer tarafından eleĢtirilmiĢtir. Bununla birlikte, Widmer organizasyon so-

rumluluğuna iliĢkin genel bir hükmün kanunda yeralması gerektiğinin de 

önemli savunucusu olan yazarlardan biri olmuĢ ve bu anlayıĢın adam çalıĢtıra-

nın sorumluluğunun, modern iĢletmelerdeki yapıya uygulanması olduğunu 

ifade etmiĢtir
12

. Bu anlayıĢın sonucu olarak, adam çalıĢtıran iĢletmedeki çalıĢ-

mayı amaca elveriĢli Ģekilde örgütlememiĢse, BK. 55‘te aranan, zararın doğma-

sını önleyecek halin ve koĢulların gerektirdiği tüm özeni göstermemiĢ sayıl-

makta ve kurtuluĢ kanıtını getirememiĢ, böylece kusursuz sorumluluktan kur-

tulamamıĢ olmaktadır. 

Ġsviçre hukukundaki bu geliĢmeleri takiben Türk doktrininin ve 

Yargıtayın da genel olarak bu görüĢü benimsemiĢ olduğu söylenebilir
13

. Tando-

                                                                                                                       
Esas olarak üreticinin ayıplı ürün sebebiyle meydana gelen zararlar için üçüncü 
kiĢilere karĢı sorumluluğunun hangi hukuki esasa göre belirleneceğinin çözüme 
bağlandığı bu kararlar Ġsviçre Hukukunda birçok tartıĢmayı ve eleĢtiriyi beraberinde 
getirmiĢtir. Kararların içeriği ve ayrıntılı değerlendirmesi için bkz. HAVUTÇU, s. 
53, vd.; AKÇURA KARAMAN, s. 102, vd. 

11
 HAVUTÇU, s. 52, vd.; AKÇURA KARAMAN, s. 102, vd. 

12
 WIDMER, Pierre, Responsabilite du Fait de l‘Organisation, Bale 1992, s. 354. Bkz. 
AKÇURA KARAMAN, s. 104, dn. 142‘den naklen.  

13
 TANDOĞAN, SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, s. 70; TEKĠNAY/AKMAN/ 
BURCUOĞLU/ALTOP, s. 509; 



Sabah ALTAY - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Adam 

ÇalıĢtıranın ĠĢletme Faaliyeti (Organizasyonu) Dolayısıyla Sorumluluğu 

(Tbk. 66/3) 

 

167 

ğan, yardımcılara iĢe uygun malzeme ve araç verilmesini, tehlikeli iĢlerde 

üçünci kiĢilerin zarara uğramaması için gerekli koruyucu önlemlerin alınmıĢ 

olmasını, çalıĢanların fazla yorgun olarak çalıĢtırılmamasını, yöneticinin yok-

luğunda yerine bir temsilcinin bırakılmamıĢ olmasını, personelin yetki sınırla-

rının iyi saptanmamıĢ olmasını bu çerçevede değerlendirmiĢtir
14

. 

Yargıtay kararlarında da bu ilke açıkça kabul edilmiĢtir. Yargıtay bir ka-

rarında, iĢin organizasyonunu doğru kurmamıĢ olması sebebiyle, davalının iĢ-

çilerinin vinç ile kaldırdığı prefabrik demir asklardan birisinin taĢıma halkası 

yani bağlantı askı demiri kopmuĢ ve yere düĢerek o sırada olay yerinden geç-

mekte olan firmaya ait inĢa halindeki fabrikanın elektrik iĢlerini kontrol ile gö-

revli bulunan yüksek mühendis davacının yaralanmasına neden olunduğu ge-

rekçesiyle, davalının istihdam edenin kusuruz sorumluluğu gereği tazminat 

ödemesine hükmetmiĢtir
15

. 

Yargıtay, bir baĢka kararında, “adam çalıĢtıranın iĢin örgütlenmesinde 

ve esaslı doğru kuraların konulmasında gerekli özeni göstermediğinde, yar-

dımcısının verdiği zararlardan sorumlu olduğuna” hükmetmiĢtir
16

. 

Diğer yandan, Yargıtayın, bir çok kararında ve özellikle E. 2009/13-393, 

K. 2009/452, T. 21.10.2009 sayılı Hukuk Genel Kurulu Kararında, ―organizas-

yon kusuru‖ kavramına atıfta bulunduğu görülmektedir. Bu karara göre, “tam 

hastaneye kabul sözleĢmelerinde, hastane iĢleticisinin hastaya karĢı; hastalığın 

teĢhis ve tedavisi için gerekli tıbbi hizmetlerin verilmesi edimi baĢta olmak 

üzere, hastane bakımının sağlanması, hastanenin organizasyonu ve iĢleyiĢini 

gerçekleĢtirme yükümleri asli edim yükümleri olarak ortaya çıkmaktadır. ........ 

                                                 
14

 TANDOĞAN, SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, s. 70; ĠMRE, s. 147.  
15

 Bkz. TC. Yarg. 4 HD. E. 1977/11751, K. 1978/10809, T. 10.02.1978 : “ Ġstihdam 
edenin bu özen ödevi (vecibesi) doktrin ve uygulamada genellikle dört esasta 
mütalâa edilmektedir. a) Adam kullanan, müstahdem veya iĢçisini seçmede dikkat ve 
özen göstermelidir, b) Talimatta özen göstermelidir, c) Denetim ve gözetimde özen 
göstermelidir, d) En önemli olarak da seçim, talimat ve nezaretten maada, istihdam 
eden kişi, işin organizasyonunu esaslı ve doğru bir şekilde kurmakla da ödevli ve 
yükümlüdür. Çünkü bu yükümlülük doğması muhtemel zararı önleyecek olan en 
önemli faktörlerdendir, istihdam eden işin kuvvetine ve önemine nazaran kifayetsiz 
personel kullanırsa, veya işin yapılmasını ve yürütülmesini tehlikeli bir şekilde 
düzenlerse organizasyon bakımından kusurlu hareket etmiş olur. Keza istihdam 
edenin işin yürütülmesini sağlayan çalışma aletlerinin ve kullandığı malzemenin 
işe yarar olması lâzımdır. Eğer, çalıştırdığı adamlara tevdi ve teslim ettiği araç ve 
gereçler ve işte kullandığı malzemeler bozuk ve hatalı ise, yine organizasyon 
bakımından kusurlu davranmış olur.” Karar için bkz., 
TEKĠNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 509 dn. 4/a. 

16
 Yarg. 19. HUKUK DAĠRESĠ E. 1993/8957, K. 1993/9031, T. 28.12.1993. Karar için 
bkz. http://www.kazanci.com/. 
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Öncelikle hekim dahil bütün sağlık personelinin seçimi, denetlenmesi ve orga-

nizasyonuna iliĢkin görevlerini, gereği gibi yerine getirilmelidir. Örneğin, bir 

görevin uzmanı olmayan bir kiĢiye verilmesi halinde organizasyon kusuru söz 

konusudur ve yönetimin tazminat sorumluluğu söz konusu olur..... Davalı has-

tane iĢleteninin organizasyon kusuru olarak karĢımıza çıkan borca aykırı dav-

ranıĢı ile hastanın intiharı sonucu meydana gelen ölüm olayı arasında uygun 

illiyet bağının varlığının kabulü zorunludur.” 

Görüldüğü üzere, buradaki organizasyon yükümlülüğü, taraflar arasında 

yapılmıĢ bulunan hastaneye kabul sözleĢmesinden, hastaneyi iĢleten kiĢi için 

doğmuĢ olan bir edim yükümlülüğü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 

kararda anılan organizasyon kusuru kavramı, doktrin ve uygulamada genel ola-

rak kusur sorumluluğu rejimi içerisinde ele alınmıĢ ve özellikle hastanelerin, 

borca aykırılık veya haksız fiil sorumluluğunda bir ― hukuka aykırılık veya 

borca aykırılık olgusu‖ olarak değerlendirilmiĢ, sorun adam çalıĢtıranın so-

rumluluğu yönünden ele alınmamıĢtır. Burada kastedilen, bir kusursuz sorum-

luluk sebebi olarak organizasyon sorumluluğu değil, genel olarak iĢletmelerin 

ve özellikle hastanelerin organizasyon yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğe ay-

kırı davranılması, bugüne kadar kusura dayalı bir haksız fiil sorumluluğu veya 

bir borcun ifasının varlığı halinde, yine kusura dayalı bir borca aykırılık so-

rumluluğu sebebi olarak değerlendirilmiĢtir
17

. Bununla birlikte, burada ifade 

edilen organizasyon kusuru kavramı da, aĢağıda ele alacağımız adam çalıĢtıra-

nın kusursuz sorumluluğuna sebep olan ―iĢin ve iĢletmenin zararı önlemeye 

elveriĢli organizasyonunu kurma‖ konusundaki hukuki yükümlülük yönünden 

kanaatimizce aynı kavramı ifade etmektedir. Ne var ki, aĢağıda ele alacağımız 

gibi, tâbi olduğu hukuki rejim itibarıyla yeni TBK. 66/3 hükmüyle artık organi-

zasyon yükümüne aykırılık, bir kusursuz sorumluluk sebebi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu sebeple, kanaatimizce TBK 66/3‘te adam çalıĢtıranın kusursuz 

sorumluluğu yönünden iĢletme faaliyeti dolayısıyla sorumluluğa açıkça atıf 

yapılmıĢ olması, organizasyon kusuru sebebiyle kusur sorumluluğu rejimi ile 

iĢletmede adam çalıĢtırılması halinde, iĢletmedeki bir organizasyon bozukluğu 

sebebiyle çalıĢanların üçüncü kiĢilere karĢı haksız fiil iĢlemesi halinde, adam 

çalıĢtıranın kusursuz sorumluluğunun gündeme geleceği haller arasındaki sını-

rın doğru çizilmesi ve buna göre uygulanacak hükümlerin doğru tespiti açısın-

dan önem taĢımaktadır. Bu sebeple, bu güne kadar doktrin ve uygulamada 

BK.55 hükmünün içeriğinde mevcut olduğu kabul edilen adam çalıĢtıranın iĢ-

letme faaliyeti sebebiyle kusursuz sorumluluğunun TBK 66/3 hükmünde açıkça 

düzenlenmiĢ olması, hem artık böyle bir uygulama için kanuni dayanağın mev-

cut olması yönünden, hem de organizasyon yükümlülüğüne iliĢkin olarak kav-

                                                 
17

 DEMĠR,Mehmet, Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Sorumluluğu, 
Ankara 2010, s. 256. 
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ram kargaĢası ve buna dayalı olarak gerçekleĢebilecek, hukuk uygulamasındaki 

muhtemel bir belirsizliğin önlenmesi yönünden kanaatimizce isabetli olmuĢtur. 

III. TBK. 66/3 HÜKMÜ UYARINCA ADAM ÇALIġTIRANIN ĠġLETME 

FAALĠYETĠ DOLAYISIYLA SORUMLULUĞU 

TBK.‘nun 66/3. maddesinde, “Bir iĢletmede adam çalıĢtıran, iĢletmenin 

çalıĢma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elveriĢli olduğunu ispat etme-

dikçe, o iĢletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yü-

kümlüdür.” Ģeklinde ifadesini bulan düzenleme, kanundaki yeri itibarıyla, esa-

sen adam çalıĢtıranın kusursuz sorumluluğuna iliĢkin bir hükümdür. Yukarıda 

da belirttiğimiz gibi, bu hükümde ifadesini bulan sorumluluk sebebi, doktrinde 

ve uygulamada ―organizasyon sorumluluğu‖ olarak ifade edilmektedir. Burada, 

adam çalıĢtırana, iĢletmenin üçüncü kiĢilerin zarara uğramasını önleyecek Ģe-

kilde organize edilmesi konusunda kanuni bir yükümlülük yüklenmektedir. Bu 

düzenlemenin amacı, adam çalıĢtıranın, sadece çalıĢtırdığı kiĢileri seçmede, 

talimat vermede ve denetlemede gereken özeni göstermiĢ olduğunu ispat ede-

rek kanunun kendisine yüklediği kusursuz sorumluluktan kurtulamaması, buna 

ek olarak, adam çalıĢtırmanın bir iĢletme faaliyeti çerçevesinde gerçekleĢtiril-

diği hallerde, iĢin ve iĢletmenin üçüncü kiĢilerin zarar görmesini engelleyecek 

Ģekilde organize edilmesi gereğinin aranmasıdır. Bu olgu, ispat edilmediği sü-

rece adam çalıĢtıran, meydana gelen zarardan kusursuz olarak sorumlu olacak-

tır
18

. 

Esasen hükümle getirilen düzenleme; adam çalıĢtıranın, adamlarının 

kendilerine verilen iĢi görürken üçüncü kiĢilere vermiĢ oldukları zararın tazmi-

ninde, objektif özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmiĢ olması karinesinin 

yanı sıra; adam çalıĢtırmanın bir iĢletme içerisinde gerçekleĢtirilmesi halinde, 

meydana gelen zararın iĢletmenin faaliyeti çerçevesinde, o faaliyet sebebiyle 

doğduğu hallerde, bu zararın, iĢletmenin üçüncü kiĢilerin zarar görmesini ön-

leme amacına uygun, rasyonel bir organizasyona tabi tutulmamıĢ olmasından 

kaynaklandığı karinesini devreye sokmaktadır. Daha kısa bir ifadeyle, hüküm, 

adam çalıĢtıranın, adamlarını seçmede, denetlemede ve talimat vermede gere-

ken özeni göstermediği karinesine, bir de eğer zarar iĢletme faaliyeti kaynaklı 

olarak doğmuĢsa, iĢletmenin organizasyonunun da zararı önlemeye elveriĢli bir 

Ģekilde yapılmadığı ve zararın da bu sebeple meydana gelmiĢ olduğu karinesi 

düzenlenmektedir. Burada, da TBK 66/2 de olduğu gibi, sorumluluktan kur-

tulmak için organizasyon bozukluğunun mevcut olmadığı (fiili karinesinin çü-

rütülmesi) veya organizasyon bozukluğu mevcut olmasa idi dahi zararın yine 

de meydana geleceği (illiyet karinesinin çürütülmesi) adam çalıĢtıran tarafından 

                                                 
18

 ÖZ,Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve Yenilikler; Ġstanbul 
2011, s. 10. 
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ispat edilmediği, yani bu konuda kurtuluĢ kanıtı getirilmediği sürece, kusursuz 

sorumluluk sözkonusu olacaktır. Çünkü sorumluluk yönünden iĢletmenin 

üçüncü kiĢilerin zarar görmesini engellemeye elveriĢli organizasyonunun ya-

pılmıĢ olup, olmadığı önemli olup; bu organizasyonun yapılmamasında adam 

çalıĢtıranın kusurlu olup, olmadığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu 

sebeple, hukukumuzda iĢletme organizasyonu sorumluluğunun da bir olağan 

sebep sorumluluğu olduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim hükmün kanundaki 

yeri ve ifade tarzı da bu yorumu desteklemektedir. 

Organizasyon yükümlülüğü, bir iĢletmenin teknik yönetim ve iĢleyiĢ sü-

reçlerini, hukukî bir yükümlülüğü yerine getirebilecek ve özellikle üçüncü ki-

Ģilerin zarara uğramalarını önleyecek bir biçimde organize etme yükümlülüğü-

dür
19

. TBK 66/3 hükmüyle, bir iĢletmede adam çalıĢtırana bu içerikte bir ka-

nuni yükümlülük yüklenmiĢ ve bu yükümlülüğün ihlâli durumunda meydana 

gelecek zararlardan, adam çalıĢtıran kusursuz olarak sorumlu tutulmuĢtur. Bu-

rada amaçlanan, hem adam çalıĢtırana Ģekli bir organizasyon yükümlülüğü 

yüklemek (gerekli birimlerin oluĢturulması, iĢbölümünün sağlanması, denet-

leme-eĢ güdüm iliĢkilerinin düzenlenmesi), hem de iĢletmenin her türlü etkinli-

ğinden ve bunların üçüncü kiĢilerde meydana getirdiği zarar verici sonuçlardan 

iĢletmeyi iĢleten kiĢiyi sorumlu tutmaktır
20

. 

TBK 66/3 hükmü, Ġsviçrede Peter Widmer tarafından hazırlanmıĢ bulu-

nan, Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesine ĠliĢkin Ön Tasarı-

nın
21

 49/a maddesine dayanmaktadır. Bu hüküm aĢağıdaki gibidir: 

Art.49/a 

2. ĠĢletmelerde 

Ekonomik veya mesleki amaçla faaliyette bulunan bir iĢletmede bir 

veya birden fazla adam çalıĢtıran, iĢletmenin organizasyonunun zararın 

doğmasını önlemeye elveriĢli olduğunu ispat etmediği sürece, iĢletme faali-

yeti dolayısıyla meydana gelen zararlardan sorumludur. 

Görüldüğü üzere TBK 66/3 hükmü, Widmer tasarısının yukarıdaki hük-

müyle içerik ve kapsam itibarıyla hemen hemen aynıdır. Widmer tasarısında, 

bu hüküm adam çalıĢtıranın sorumluluğuna iliĢkin 49. Maddenin içinde değil, 

ayrı bür hükümde ele alınmıĢ olmakla birlikte, adam çalıĢtıranın sorumluluğu 

baĢlığı altında düzenlenmiĢ olduğundan, kanaatimizce 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanununda adam çalıĢtıranın sorumluluğuna iliĢkin genel kuralla birlikte aynı 
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 DEMĠR, s. 248.  
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 DEMĠR, s. 248. 
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 Vorentwurf des Bundesgesetzes Über die Revision und Vereinheitlichung des 
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maddede düzenlenmiĢ olan TBK 66/3 hükmüyle, fonksiyon ve amaç itibarıyla 

aynı niteliği taĢımaktadır. 

Hüküm, ağırlaĢtırılmıĢ bir sorumluluğu öngörmektedir. ĠĢletme kavramı, 

kiĢilerin tabiiyet (bağımlılık) iliĢkisi içinde çalıĢmalarını Ģart koĢmaktadır
22

. 

Widmer tasarısında, yer alan ―Mesleki veya ekonomik amaçla faaliyette bu-

lunma‖ ifadesi, TBK 66/3 hükmünde mevcut değildir. Bununla birlikte, bu ifa-

denin geniĢ yorumlanacağı kabul edilmektedir. Buna göre, kâr amaçlı iĢletme-

lerin yanı sıra, amacını gerçekleĢtirmek için iĢletme iĢleten kurumlar (dernek-

ler, vakıflar) da bu kapsamda değerlendirilecektir. Mesleki faaliyetin kapsa-

mına sendikalar da dahildir. TBK 66/3 yönünden kamu kurumlarının bu kap-

sama girip girmeyeceği tartıĢma konusu olabilecektir. Ġlk bakıĢta, özel hukuk 

çerçevesinde faliyet gösteren iĢletmelerin hükmün kapsamında olduğu düĢü-

nülebilirse de, kanunda bu konuda bir açıklık mevcut değildir. Bu sebeple, za-

rar görenin en etkin korumaya kavuĢması yönünden, geniĢ bir yorum tercih 

edilmelidir. 

TBK 66/2‘nin aksine, bu sorumlulukta iĢletmenin faaliyeti kapsamında 

(çerçevesinde) verilen zararların mevcut olması yeterlidir, yani yapılan faali-

yetle mekânsal ve zamansal iliĢki yeterlidir. Yapılan iĢin, çalıĢanın doğrudan 

doğruya göreviyle ilgili olması yani fonksiyonel bağlılık gerekli değildir. Çalı-

Ģanların faaliyetiyle bağlantılı olmak Ģartıyla, teknik arızalardan doğan zararlar 

da hükmün kapsamında kabul edilebilir
23

. 

Sorumluluğun dayanağı organizasyon bozukluğudur (eksikliğidir). Bu 

sebeple, tazminat talep edilen kiĢi, iĢletmenin organizasyonunun zararın doğ-

masının engellenmesi için elveriĢli olduğunu ispatlamak, diğer bir ifadeyle or-

ganizasyon bozukluğu karinesini çürütmek suretiyle sorumluluktan kurtulabile-

cektir. Seçme, talimat verme ve denetleme olarak ifade edilen üç klâsik kurtu-

luĢ kanıtının yanısıra, adam çalıĢtıran; iĢletme faaliyetinde kanun hükümlerine 

uygun ve en yüksek derecede güvenliği sağlayan bir organizasyonun yapılmıĢ 

olduğunu ispatlamalıdır
24

. 

Bu düzenleme, iĢletmeler için bir organizasyon sorumluluğunu öngör-

mekte olup, adam çalıĢtıranın sorumluluğuna iliĢkin genel hükme göre daha 

katı (ağır) bir sorumluluğu (sorumluluk rejimini) beraberinde getirmektedir. 

Hüküm kurtuluĢ kanıtı getirme imkânını da tanımaktadır. Hüküm uyarınca so-

rumluluğun süjesi, bir iĢletmeyi mesleki veya ekonomik faaliyette bulunma 
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amaçlarıyla iĢleten ve bu amaçla bir veya birden fazla adam çalıĢtıran kiĢidir. 

Bu kiĢi gerçek veya tüzel kiĢi olabileceği gibi, bir kamu kurumu da olabilir. 

ĠĢletme kavramı, müstahdem ile sorumluluğun muhatabı arasında karak-

teristik bir bağımlılık (tabiiyet) iliĢkisinin mevcut olduğu bir yapıyı Ģart koĢ-

maktadır. Hüküm, ilke olarak bir iĢletmeyi tek baĢına (hiç adam çalıĢtırmaksı-

zın) iĢleten bir kiĢinin (zanaatkâr) verdiği zararlarda uygulanmayacaktır. Mes-

leki veya ekonomik amaçlarla ifadesi geniĢ yorumlanmalıdır ve hiçbir Ģekilde 

ticaret siciline tescil edilebilecek bir iĢletme olmayı gerektirmez. Aynı Ģekilde, 

hükmün kapsamına aldığı iĢletmenin tamamen ve sadece ekonomik veya mes-

leki amaçla faaliyette bulunması da zorunlu değildir. Bu çifte kriter, Ģartlara 

göre kümülâtif veya alternatif olarak uygulanabilir. Aynı Ģekilde, ekonomik 

veya mesleki amaçla faaliyette bulunma Ģartı yönünden; ticari iĢletmeleri kap-

samına aldığı gibi, bir restoran iĢleten, ya da öğrencilere oda kiralayan vakıf, ya 

da ideal amacını gerçekleĢtirmek için sürekli olarak hayırseverlik organizas-

yonları ve kamuya açık Ģenlikler, festivaller, toplantılar düzenleyen dernek 

veya vakıflar da bu kapsama dahildir. Mesleki veya ekonomik amaçla 

faaliyette bulunma unsuru sendikalarda da mevcuttur. Bu hükmün kapsamına, 

sigorta birlikleri, tersaneler, data bankası veya katlı otopark iĢleten Ģirketler, 

tarım iĢletmeleri, basın organı, futbolcu istihdam eden veya maç organize eden 

futbol kulübü, araĢtırma laboratuvarı, hastane veya muayenehaneler de 

girmektedir
25

. 

Örnek olarak, bir boya firmasının iĢçisi, bir müteahhitin iĢçisinin para 

cüzdanını, her ikisinin de görevlendirilmiĢ olduğu bir inĢaat alanında çaldı-

ğında, bu Ģart gerçekleĢmiĢ sayılacaktır. Bununla birlikte, bir müteahhitlik iĢ-

letmesinin iĢçisi, izinsiz olarak ve iĢ saatleri dıĢında iĢletmenin tesislerini kul-

landığında, aynı Ģart erçekleĢmiĢ olmayacaktır. Hükmün amacı, kapsamının 

olabildiğince geniĢ yorumlanmasını gerektirmektedir. Hükmün temelindeki 

düĢünceye göre, mesleki veya ekonomik amaçla faaliyet gösteren bir iĢletmede 

adam çalıĢtırılması, üçüncü kiĢilerin zarar görmeleri ve suç oluĢturan fiillerin 

iĢlenmesi tehlikesini arttırmaktadır. Böyle bir iĢletmeyi iĢleten kiĢinin ise bu 

riski taĢıması hakkaniyete uygundur. ĠĢleten, tehlikeyi azaltma veya bertaraf 

etmek için önlemler alabilecek konumdadır. Ayrıca, bu kiĢinin çalıĢtırdığı 

adamlardan fayda sağladığı da kabul edilmektedir. Diğer Ģart ise, sorumluluğun 

temeline (dayanağına) iliĢkindir. Bu da iĢletmenin organizasyon ayıbıdır (ek-

sikliği), ki burada bir olağan sebep sorumluluğu mevcuttur. Burada, iĢletmenin 

organizasyonuyla ilgili, onunla bağlantılı bir maddî olgu sözkonusu olmalıdır. 

Zararın iĢletme organizasyonundaki bir bozukluk veya aksaklıktan değil de, 

onunla hiçbir bağlantısı olmayacak Ģekilde doğrudan doğruya iĢletme yönetici-

sinin davranıĢından kaynaklandığı hallerde (örnek olarak bir hekimin yanlıĢ 

teĢhis koyması) bu Ģart mevcut değildir. Buna karĢın, organizasyon bozukluğu-
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nun kendisine verilen (içinde bulunduğu pozisyon için öngörülmiĢ olan) tali-

mattan objektif olarak ve geçerli bir sebep olmaksızın müstahdemin bir davra-

nıĢına dayandırılabildiği hallerde bu Ģart gerçekleĢmiĢ sayılacaktır
26

. Ġsviçre 

Federal Mahkemesinin uygulamasında da görüldüğü üzere, hüküm aynı za-

manda, ürün sorumluluğuna iliĢkin özel hükümlerin kapsamına girmeyen za-

rarlar yönünden de uygulanabilecektir. Bu durum özellikle, ayıplı imal edilmiĢ 

bir ürünün henüz piyasaya sürülmediği veya ürünün iĢ (ekonokmik veya mes-

leki faaliyet) için kullanılan mallara zarar vermesi halinde sözkonusudur. 

Ġspata iliĢkin olarak vurgulamak gerekir ki, zarar gören, uğradığı zararın 

ilgili iĢletmenin faaliyeti çerçevesinde (dolayısıyla) doğmuĢ olduğunu ispatla-

mak yükü altındadır. Bununla birlikte, organizasyon bozukluğunun varlığını, 

iĢletmede organ veya çalıĢan sıfatıyla görev yapan bir kiĢinin hukuka aykırı 

davranıĢını, ya dan bir teçhizatın teknik bozukluğunu ispatlamak zorunda de-

ğildir. Bu aksi ispatlanabilen karineye dayalı sonuca, ―adam çalıĢtıran.. ispat 

etmedikçe‖ ifadesi sayesinde ulaĢılmaktadır. Böylece, adam çalıĢtıranın so-

rumluluğuyla ilgili genel hükümde adam çalıĢtıranın aksi ispat edilmedikçe 

mevcut kabul edilen objektif nezaret yükümlülüğüne aykırı davranmıĢ olduğu 

olgusundaki gibi, zarar gören burada da hiç tanımadığı, tamamen yabancı ol-

duğu bir iĢletmede bir organizasyon bozukluğu bulunduğunu ispat yükü altında 

değildir. Bu bakımdan, uğranılan zararın bir iĢletmenin faaliyetinden kaynak-

lanması, o iĢletmedeki organizasyon bozukluğunun önemli bir göstergesi (be-

lirtisi) olarak kabul edilmektedir
27

. 

Bu hüküm sebebiyle sorumlu tutulan kiĢi, iĢletme organizasyonunun za-

rarın doğmasını engellemeye elveriĢli olduğunu ispat ederek bu sorumluluktan 

kurtulabilecektir. Adam çalıĢtıran, öncelikle zararın çalıĢanın davranıĢından 

kaynaklandığı hallerde, öncelikle bilinen üç klâsik özen yükümlülüğüne riayet 

edildiğini kanıtlayacaktır. ÇalıĢanın özenli seçildiğini, kendisine gerekli tali-

matın verilmiĢ olduğunu (çalıĢma araçları, teçhizat, vs dahil olara) ve etkili 
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 WIDMER/WESSNER‘e göre, organizasyon bozukluğu, iĢletmenin organizasyonuyla 
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Ģekilde denetlenmiĢ olduğunu kanıtlamak zorundadır. Buna ek olarak, iĢletme 

organizasyonunun da bütünsel olarak ve kısımlar (departmanlar) itibarıyla da 

kusursuz (ayıpsız) olduğunu ispatlamalıdır. Bunun için; iĢletme faaliyetinin 

izne dayalı olarak, idari normlara uygun bir Ģekilde yapıldığını; yatay ve dikey 

iĢ bölümünün rasyonel olduğunu, personel için genel ve gerektiğinde sektörel 

bilgilendirme sisteminin uygulanmakta olduğunu, malların üretim ve dağıtım 

süreçlerinin ve hizmetlerin yerine getirilme süreçlerinin en yüksek düzeydeki 

güvenlik özelliklerine sahip olduğunu, eğer bu mümkün değilse, bir son kontrol 

aĢamasının mevcut olduğunu, o dönemdeki teknik bilgi donanımının eriĢmiĢ 

olduğu durum itibarıyla zararı doğuran teknik ayıbın (bozukluğun) farkına va-

rılmasının mümkün olmadığını; kısaca kendisinden âdil ve mantıklı olarak 

beklenebilecek Ģekilde, iĢletmenin faaliyetinden kaynaklanabilecek bir zararın 

doğmasını engelleyecek her türlü tedbirin en üst seviyede alınmıĢ olduğunu 

ispatlamak durumundadır
28

. 

Son olarak, belirtmemiz gerekir ki, adam çalıĢtıranın iĢletme faaliyeti 

dolayısıyla sorumluluğunun gerçekleĢmesi için, adam çalıĢtıranın sahibi olduğu 

iĢletmenin, faaliyette bulunması tehlike arzeden bir iĢletme olması gerekme-

mektedir. Zira, burada bir tehlike sorumluluğu değil, özen sorumluluğu 

sözkonusudur. Nitekim, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun ―Tehlike So-

rumluluğu ve DenkleĢtirme‖ baĢlıklı 71. Maddesinde, önemli tehlike arzeden 

iĢletmelerin faaliyetinden doğan zararlar sebebiyle iĢletme sahibi ve ayrıca 

varsa iĢleten için sözkonusu olacak kusursuz sorumluluk rejimi ayrıca düzen-

lenmiĢtir. 
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6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN YAPI 

MALĠKĠNĠN SORUMLULUĞU 

Dr. Ġlker ÖZTAġ

 

 

I. GENEL OLARAK 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 818 sayılı Borçlar Kanununda yer al-

mayan pek çok hüküm içerdiği gibi, 818 sayılı Kanundaki bazı hükümlerin 

içeriğini de değiĢtirmiĢtir. Yapı malikinin sorumluluğunu düzenleyen 69. ve 70. 

maddelerdeki hükümler de, 818. sayılı Kanunun 58. ve 59. maddelerinden kısmen 

farklı düzenlemeler içermektedir. Söz konusu kanun maddeleri Ģu Ģekildedir: 

―3. Yapı malikinin sorumluluğu 

a. Giderim yükümlülüğü 

MADDE 69- Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların ya-

pımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gi-

dermekle yükümlüdür. 

Ġntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden 

doğan zararlardan, malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karĢı sorumlu olan diğer kiĢilere 

rücu hakkı saklıdır. 

b. Zarar tehlikesini önleme 

MADDE 70- Bir baĢkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar 

görme tehlikesiyle karĢılaĢan kiĢi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli ön-

lemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. 

KiĢilerin ve malların korunması hakkındaki kamu hukuku kuralları sak-

lıdır.” 

Bu çalıĢmanın amacı, 6098 sayılı Kanunun getirdiği yenilikleri incele-

mek olduğundan, yapı malikinin sorumluluğu da sadece bu çerçeve içinde 

açıklanacaktır. Bunun için, 6098 sayılı Kanunun yapı malikinin sorumluluğuna 

iliĢkin düzenlemesi ile 818 sayılı Borçlar Kanunun ilgili hükümleri karĢılaĢtı-

rılacak; yeri geldiğince 818 sayılı Borçlar Kanunu hakkında konuya iliĢkin öğ-

reti ve uygulamada ileri sürülen görüĢlere de değinilecektir. 

                                                 

 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim 

Elemanı. 
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II. YAPI MALĠKĠNĠN SORUMLULUĞUNUN TÜRÜ 

818 sayılı Borçlar Kanununun 58. maddesine bina veya inĢa eseri mali-

kinin hatalı tesis veya inĢa yahut eksik bakımdan kaynaklanan zararlardan ku-

sursuz olarak sorumlu olduğu tartıĢmasız olsa da, bina veya eser malikinin ku-

sursuz sorumluluğunun hukuki niteliği konusunda görüĢ birliği oluĢmamıĢtır
1
. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 818 sayılı Kanundan farklı olarak yapı mali-

kinin sorumluluğunu ―Özen Sorumluluğu‖ baĢlığı altında düzenleyerek, so-

rumluluğun türü konusunda görüĢ belirtmektedir. 6098 sayılı Kanunun yapı 

                                                 
1
 Kimi yazarlar yapı malikinin sorumluluğunun tehlike sorumluluğunun bir türü 

olduğunu belirtmektedirler. Bu görüĢ için bkz., Andreas VON TUHR, Borçlar 
Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt 1-2, (Çeviren: Cevat EDEGE), Ankara 1983, s. 403; 
Andreas VON TUHR/Hans PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen 
Obligationenrechts, 3. Auflage, Zürich 1973, s. 456; Refik KORKUSUZ, 
Hukukumuzda Tehlike Sorumluluğu Uygulaması ve Yeni borçlar Kanunu 
Tasarısındaki Düzenlemesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve 
Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), Ankara 2009, s. 147-216, s. 
161. Bazı yazarlar ise yapı malikinin sorumluluğunu açıklarken tehlike 
sorumluluğunu esas almakla birlikte, tehlike sorumluluğunun yanında baĢka ilkelere 
de değinmektedirler. Örneğin, TEKĠNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, yapı 
malikinin sorumluluğunun temelinde tehlike sorumluluğunun yanında, çıkar esasının 
da yattığını da belirtmektedirler. Bkz., Selahattin Sulhi TEKĠNAY/Sermet 
AKMAN/Haluk BURCUOĞLU/Atilla ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Ġstanbul, 1993, s. 517. Bazı yazarlar ise, tehlike sorumluluğunun yanında 
hakkaniyet ilkesi ile özen yükümlülüğünün ihlalini de dile getirmektedirler. Bkz., 
Henri DESCHENAUX/Pierre TERCIER, Sorumluluk Hukuku, (Çeviren: ÖZDEMĠR 
SALĠM), Ankara 1983, s.92; Aydın ZEVKLĠLER, TaĢınmaz Malikinin Yetkileri 
Açısından Ġmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici ĠnĢaat, Ankara 1982, s. 135. 
BECKER ise, yapı malikinin sorumluluğunu tehlike sorumluluğu ve hakkaniyet 
ilkesiyle açıklamaktadır. Bkz., Hermann BECKER Kommentar zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI: Obligationenrecht, 1. Abteilung, Art. 1- 
183, Allgemeine Bestimmungen, 3. Auflage, Bern 1945, Art. 58, N.2. Bu görüĢler 
haricinde, bir baĢka görüĢ ise yapı malikinin sorumluluğunu, özen yükümlülüğünün 
ihlali düĢüncesiyle açıklamaktadır. Bu görüĢ için bkz., Karl OFTINGER, 
Schweizerisches Haftplichtrecht, 2. Band: Besonderer Teil, Erste Hälfte, 3. Auflage, 
Zürich 1970, s.9; Hans MERZ, Schweizerisches Privatrecht, 6. Band, 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 1. Teilband, Basel, 1984, s. 219; Arthur 
MEIER- HAYOZ, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, I. Abteilung, 
1. Teilband, 5. Auflage, Bern, 1981, Art. 646, N. 112; Max KELLER/ Sonja GABI- 
BOLLIGER, Hapftpflichtrecht, Band II, Basel 1988, s. 182; Fikret EREN, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, Ġstanbul 2010, s. 608. Bu konuya iliĢkin 
tartıĢmalar hakkında geniĢ bilgi için, bkz., M. Ali ERTEN Türk Borçlar Hukukuna 
Göre Bina ve ĠnĢa Eseri Sahiplerinin Sorumluluğu (BK. md. 58), Ankara 2000, s.66 
vd.; Haluk TANDOĞAN, Kusura Dayanmayan SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, 
Ankara 1981, s.163- 164; Nevzat KOÇ, Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Hukuki 
Sorumluluğu (BK. m.58), Ankara 1990, s. 37.  
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malikinin sorumluluğunun niteliği konusunda bir isimlendirmede bulunması 

Ģimdiye kadar devam eden tartıĢmaları sona erdirmeyecektir. Ancak kanunun 

yapı malikinin sorumluluğunu hukuki olarak nitelendirme gayreti 818 sayılı 

Kanunda yer almayan bir yeniliktir. 

III. 6098 SAYILI KANUNUN 69. MADDESĠNĠN UYGULAMA 

ġARTLARI 

A. Sorumluluğun Konusu 

6098 sayılı Kanunun 69. maddesi sorumluluğun konusu olarak ―bina‖ ve 

―diğer yapı eserlerinden‖ bahsetmektedir. Kanun bu yönüyle 818 sayılı Borçlar 

Kanunu m. 58/ f.1 hükmünden ayrılmaktadır. 818 sayılı BK. m. 58 hükmünde 

sorumluluğun konusu olarak ―bina‖ veya ―imal olunan herhangi bir Ģey‖ den 

bahsedilmektedir. BK. m. 58 hükmünde yer alan bu ifade nedeniyle, kanun 

hükmünün uygulama alanının kapsamı konusunda görüĢ birliği oluĢmamıĢtır. 

Bir görüĢe göre, BK. m. 58 hükmü, sadece bina ve yapılardan değil, toprakla 

veya bina yahut diğer bir yapıyla en azından geçici bir bağlantıya sahip olan 

hareket eden eĢyalardan kaynaklanan zararlarda da uygulanması gerekir
2
. Hatta 

motorlu araçların hareket halinde değilken neden oldukları zararların dahi BK. 

m. 58 hükmünün kapsamına girebileceği öğretide bazı yazarlar tarafından dile 

getirilmektedir
3
. 6098 sayılı Kanunun 69. maddesi ―imal olunan herhangi bir 

Ģey‖den değil, ―diğer yapı eserlerinden‖ bahsettiğinden, 818 sayılı BK. m. 58 

hükmünün kapsamı açısından ileri sürülen bu görüĢün 6098 sayılı Kanunun 

yürürlüğe girmesiyle birlikte artık savunulamayacağı açıktır
4
. Bu durumda, 

6098 sayılı Kanunun uygulama alanı belirlenirken, zarara neden olan eĢyanın 

ya bir bina ya da yapı olması gerektiğine dikkat edilmeli, yapı niteliğinde ol-

mayan eĢyaların neden oldukları zararlardan dolayı 6098 sayılı Kanunun 69. 

maddesinin uygulanamayacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Bu konuya iliĢkin 

son olarak, yapının taĢınır olmasının bir önem arz etmediğini de belirtmek ge-

rekir. Kanun yapıdan bahsettiğinden dolayı, zarara neden olan eĢya taĢınır yapı 

niteliğine sahip olsa bile 6098 sayılı Kanunun 69. maddesinin uygulama ala-

nına girecektir
5
. 

                                                 
2
 TANDOĞAN, s.171; ZEVKLĠLER, s. 138-139. Ancak, toprakla veya bina yahut 

diğer bir yapıyla geçici bağlantıya sahip olan, hareket edebilen eĢyaların hangilerinin 
yapı malikinin sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi 
de oldukça zordur, bkz., ERTEN, s. 107.  

3
 ERTEN, s. 121; EREN, s. 615. 

4
 Bkz., Hüseyin HATEMĠ/Emre GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Ġstanbul 

2011, s. 147. 
5
 TaĢınır yapılardan kaynaklanan zararlardan dolayı, arazi maliki değil, taĢınır yapının 

maliki sorumlu olacaktır, bkz., dn. 11. 
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B. Zararın Bina veya Diğer Yapının Yapımındaki Bozuklardan veya 

Bakımındaki Eksiklerden Kaynaklanması 

6098 sayılı Kanun yapı malikinin sorumluluğunu düzenlerken, bina veya 

diğer yapıların neden olduğu her türlü zarardan dolayı hak sahiplerini sorumlu 

tutmamıĢtır. Bina veya diğer yapıların neden olduğu zararların bu kapsamda 

değerlendirilebilmesi için, zararın yapının yapımındaki bozukluklardan veya 

bakımındaki bir eksikliklerden kaynaklanması gerekir. Bu açıdan 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu ile 818 sayılı Borçlar Kanunu arasında bir fark olmadı-

ğını da değinmek gerekir. Yeri gelmiĢken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 

69. maddesinin bu konuyu 818 sayılı Borçlar Kanununun 58. maddesine kı-

yasla daha baĢarılı bir Ģekilde ifade ettiğini belirtmek gerekir. 818 sayılı Kanu-

nun 58. maddesinde bir kusursuz sorumluluk hali düzenlenmesine rağmen ―o 

Ģeyin fena yapılmasından yahut muhafazasındaki kusurundan ― ifadesindeki 

―kusur‖ kelimesine yer verilmiĢ olması eleĢtirilmektedir
6
. 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanununun 69. maddesi kaleme alınırken, kanun koyucunun bu ifa-

deye yer vermekten kaçındığı anlaĢılmaktadır. Bu ifade farklılığının dıĢında her 

iki kanun hükmü arasında bu açıdan bir fark bulunmadığından, yapının yapı-

mındaki bozukluktan veya bakımındaki eksiklikten ne anlaĢılması gerektiği 

belirlenirken, 818 sayılı Kanunun 58. maddesine iliĢkin ileri sürülen görüĢler-

den yararlanılabilir. 

C. Zarar ve Ġlliyet Bağı 

Bir yapının neden olduğu zarardan dolayı sorumluluğun doğabilmesi 

için, yapının bir zarara neden olması ve yapının yapımındaki bozukluk veya 

bakımındaki eksiklikle zarar arasında illiyet bağının var olması Ģarttır. Bu un-

surlar açısından da 6098 sayılı Kanun ile 818 sayılı Kanun arasında bir fark 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, 818 sayılı Kanunun 58. maddesine iliĢkin ileri 

sürülen görüĢlerin 6098 sayılı Kanunun 69. maddesi için de geçerli olduğunu 

belirtmek gerekir. 

D. KurtuluĢ Kanıtının Getirilememesi 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yapı malikinin sorumluluğunu düzen-

lerken, 818 sayılı Kanunda olduğu gibi, yapı üzerinde hak sahibi olanların so-

rumluluktan kurtulabilmeleri için kurtuluĢ kanıtı getirmelerine imkân tanıma-

mıĢtır. Bu açıdan 6098 sayılı Kanun ile 818 sayılı Kanun arasında bir fark 

yoktur. 

                                                 
6
 TANDOĞAN, s. 161; KOÇ, 25- 26, s. 69; ERTEN, s. 127. 
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E. Zarardan Sorumlu Olan KiĢiler 

1. Yapı Maliki Kavramı 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 69/f.1. maddesi sorumlu kiĢiyi tes-

pit ederken binanın veya diğer yapı eserinin malikinden bahsetmektedir. Bu 

ifade 818 sayılı Kanunun 58. maddesinde yer alan ―bir bina veya imal olunan 

herhangi bir Ģeyin maliki‖ ifadesiyle benzerlik arz etmektedir. O halde, 6098 

sayılı Kanunundaki yapı malikinin kim olduğunu anlayabilmek için kısaca 818 

sayılı Kanunun 58. maddesindeki malik ifadesine iliĢkin ileri sürülen görüĢlere 

göz atmak yerinde olacaktır. 818 sayılı Borçlar Kanununun 58/f.1 hükmünde, 

yapıların yapımlarındaki bozukluklardan veya bakım eksikliklerinden kaynak-

lanan zarardan malikin sorumlu olduğu dile getirilmektedir. Kanun koyucunun 

yapılardan kaynaklanan zararlardan dolayı maliki sorumlu tutmasının nedeni, 

maliki yapılardan yararlanan kiĢi olarak görmesidir
7
. Ancak teknik ve ekono-

mik geliĢmeler sonucunda, arazinin malikiyle arazi üzerindeki yapılardan ya-

rarlanan kiĢilerin birbirinden ayrıĢtığından, öğreti ve uygulamada kanun hük-

mündeki ―malik‖ ifadesinin sıkı sıkıya eĢya hukukuna bağlı kalarak yorumlan-

maması yönünde görüĢler ileri sürülmüĢtür
8
. Bu görüĢlerin temelinde, yapılar-

dan arazi malikinin dıĢında baĢka kiĢilerin yararlandığı ve bu kiĢilerin yapıların 

bakımını üstlendiği hallerde, arazi malikinin sorumluluğuna gidilmesinin hak-

kaniyete aykırı olacağı düĢüncesi yatmaktadır
9
. BK. m. 58 hükmündeki ―malik‖ 

ifadesinin eĢya hukukundaki ―malik‖ kavramından daha farklı yorumlanması 

gerektiğini savunan bu yaklaĢım neredeyse hâkim görüĢ halini almıĢsa da, ma-

lik kavramının teknik anlamının dıĢına çıkılarak ne zaman ve hangi Ģartlar al-

tında farklı yorumlanması gerektiği konusunda tam bir fikir birliğine varılabil-

                                                 
7
 KELLER/GABI- BOLLIGER, s.183; BECKER, Art. 58, N.2; DESCHENAUX/ 

TERCIER, s.92; M. Kemal OĞUZMAN/ Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, 8. Bası, Ġstanbul 2010, s.613; EREN, s. 610. 

8
 Ingeborg SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemiener Teil, 2. 

Auflage, Bern 2000, s. 314; OFTINGER, s.23; bkz., Roland BREHM, Kommentar 
zum Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Band VI: 1. 
Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, 3. Teilband, 1. Unterteilband: Die Entstehung 
durch unerlaubte Handlungen Art. 41- 61 OR, 3. Auflage, Bern 2006, Art. 58, N.15; 
Hasan PETEK, TaĢınmaz Malikinin Hukuka Uygun TaĢkınlıklardan Sorumluluğu 
(TMK. m.730/II), Ankara 2005, s. 65; TEKĠNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ 
ALTOP, s. 520; ZEVKLĠLER, s.153. Aksi kanaatte, bkz., OĞUZMAN/ ÖZ, s.622; 
KOÇ, s. 55 vd. Yazar 818 sayılı Kanunun 58. maddesini değerlendirirken, sınırlı ayni 
hak sahiplerinin malikle birlikte müteselsil sorumlu olmaları gerektiğini, de lege 
feranda savunmaktadır, KOÇ, s. 56- 57. 

9
 OFTINGER, s. 23; TANDOĞAN, s.165. Kanun hükmündeki ―malik‖ ifadesinin dar 

anlamıyla yorumlanmasına iliĢkin eleĢtiriler için, bkz., KOÇ, s. 52 vd. 
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miĢ değildir
10

. O halde, 818 sayılı Borçlar Kanununun 58. maddesi yorumlanır-

ken, kanun hükmünde geçen ―malik‖ ifadesinin, kısmen de olsa eĢya hukuku-

nun çerçevesi dıĢına çıkılarak yorumlandığı ve taĢınmazın malikinin dıĢında, 

yapıdan yararlanan kimi hak sahiplerinin malik yerine sorumlu tutulduğu söy-

lenebilir. 

                                                 
10

 Ġrtifak hakkı sahiplerinin arazi maliki yerine sorumlu tutulmalarına iliĢkin, Bkz., 
Andreas FURRER/Markus MÜLLER-CHEN, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 
Zürich, Basel, Genf, 2008, s. 358. Yazarlar sadece idari irtifaklardan 
bahsetmektedirler. BREHM, Art. 58, N.12. Yazar, bir irtifak hakkı sahibinin, yapıdan 
tek baĢına yararlanma hakkına ve yapının bakımını yapma yükümlülüğüne sahip 
olduğu hallerde, arazi maliki yerine sorumlu tutulması gerektiği görüĢündedir. Bazı 
yazarlar ise irtifak hakkı sahiplerinin BK. m. 58 kapsamında sorumlu tutulmalarını de 
lege feranda savunmaktadırlar, bkz., , KOÇ, s. 56-57. TANDOĞAN ise genel olarak 
ayni veya kiĢisel hak ayrımı yapmaksızın, diğer hak sahiplerinin de lege feranda 
müteselsil sorumlu tutulmaları gerektiği görüĢtüğündedir, TANDOĞAN, s. 168. 
Ġrtifak hakkı sahiplerinin sorumluluğuna hükmedilebilmesi için, arazi malikinin 
taĢınmazla bağlantısının kesilmesi ve yapının bakımını yapabilme imkanını 
kaybetmesi gerektiği yönünde, bkz., ERTEN, s. 165. Ġsviçre Federal Mahkemesi ise 
kamu hukukuna dayalı irtifak haklarında, irtifakın hakkı sahibinin yararlandığı ve 
bakımını üstlendiği yapılardan kaynaklanan zararlardan dolayı arazi maliki yerine 
irtifak hakkı sahibinin sorumlu tutulması gerektiğini belirtmekte, özel hukuktan 
kaynaklanan irtifak hakları açısından ise, bu konuda görüĢ belirtmemektedir, bkz., 
BGE 106 II 201; BGE 91 II 281; BGE 51 II 209. Ġsviçre Federal Mahkemesinin 
irtifak hakları arasında yaptığı bu ayırım öğretide eleĢtirilmektedir, bkz., BREHM, 
Art. 58, N. 12; ERTEN, s. 166. OĞUZMAN/ÖZ ise, üst hakkı ve taĢkın yapı 
dıĢındaki hallerde, sadece arazi malikinin BK. m. 58 kapsamında sorumlu olduğu 
görüĢündedirler, bkz., OĞUZMAN/ÖZ, s. 622. LIVER ise, irtifak hakkı kapsamında 
kalan yapıların, arazinin bütünleyici parçası olmaktan çıktıklarını ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu yapıların dar ve teknik anlamıyla maliki olduğunu, bu nedenle Ġsviçre 
Federal Mahkemesi kararı çerçevesinde sürdürülen tartıĢmaların yapay olduğunu 
belirtmektedir, bkz., Peter LIVER, Zürcher Kommentar, Die Dienstbarkeiten und 
Grundlasten (Art. 730 bis 792), Erster Band: Die Grunddienstbarkeiten, 2. Auflage, 
Zürich 1980, Art. 743, N. 39 ff. Ġrtifak hakkı sahiplerinin dıĢında, kiĢisel hak 
sahiplerinin BK. m. 58 hükmü kapsamında sorumluluklarına hükmedilmesinin 
mümkün olduğu yönünde görüĢler ileri sürülmüĢse de, bu görüĢler azınlıkta 
kalmıĢtır, (bkz., DESCHENAUX/TERCIER, s. 94; TEKĠNAY/AKMAN/ 
BURCUOĞLU/ALTOP, s. 520-521. KiĢisel hak sahiplerinin yetkilerini aĢarak arazi 
üzerine yapı inĢa etmeleri halinde arazi maliki ile müteselsil sorumlu olmaları 
yönünde, bkz, ERTEN, s. 168- 169. EREN ise taĢkın ve haksız inĢaatta, inĢaat 
sahibinin yapı maliki olarak sorumlu tutulması gerektiğini belirtmektedir, bkz., 
EREN, s. 612. TANDOĞAN ise ariyet sözleĢmesi dolayısıyla baĢkasının arazisi 
üzerine kuurlan yapı ve binalardan dolayı ariyet alanın yapı maliki olarak sorumlu 
olduğu görüĢündedir, TANDOĞAN, s. 165, Benzeri Ģekilde, KOÇ, s. 48). Öğretideki 
hakim görüĢ, kiĢisel hak sahiplerinin BK. m. 58 hükmündeki yapı maliki kavramının 
kapsamına girmeyeceği yönündedir, bkz., BREHM, Art. 58, N.13; 
FURRER/MÜLLER-CHEN, s. 358; ZEVKLĠLER, s.153.  
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Ancak bu görüĢlerin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 69. maddesi 

açısından bir anlam ifade etmediğini de belirtmek gerekir. Gerçi, kanun hük-

münün ikinci fıkrası ile ilk fıkrası birlikte düĢünüldüğünde, kanun koyucunun 

bu tartıĢmaları dikkate alarak 69. maddeyi düzenlediği sonucuna ulaĢılabilir. 

Ancak kanun koyucu bu düzenlemeyi yaparken, sadece intifa ve oturma hakkı 

sahibinin yapıdan kaynaklanan zarardan sorumlu olacağını belirtmiĢtir. Üstelik 

kanun hükmünde, anılan hak sahiplerinin yapı malikin yerine değil, malikle 

birlikte müteselsil sorumluluklarına hükmedilmiĢtir. 6098 sayılı Kanun yapı 

malikinin sorumluluğunu düzenlerken, intifa ve oturma hakkı sahiplerinin ma-

likin dıĢında ayrıca zararın tazmininden sorumlu olduklarını dile getirdiğinden, 

kanun hükmündeki ―malik‖ ifadesinin tam olarak eĢya hukuku anlamında mül-

kiyet hakkı sahibi anlamına geldiği sonucuna ulaĢılabilir. O halde, 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanununun 69. maddesinin ilk fıkrasındaki ―binanın veya diğer 

yapı eserlerinin maliki” ifadesindeki ―malik‖, teknik anlamıyla yapı üzerinde 

mülkiyet hakkı sahibidir ve onun dıĢında diğer hak sahiplerinden, sadece intifa 

ve oturma hakkı sahipleri ortaya çıkan zararlardan sorumlu olacaklardır. Bu 

noktada kanunun arazi malikinden değil de, yapı malikinden bahsettiğine dik-

kat etmek gerekir. Ayrıca eĢya hukukuna göre yapı malikinin kim olduğu be-

lirlenirken, sorumlu kiĢinin muhakkak yapının üzerinde bulunduğu arazinin 

maliki olmayabileceği de göz ardı edilmemelidir. 

Arazi maliki ile yapının malikinin birbirinden farklı kiĢiler olmasına ilk 

örnek taĢınır yapılardır. TMK. m. 728 hükmü gereğince, taĢınır bir yapının ma-

liki ile bu yapının üzerinde bulunduğu arazinin maliki aynı kiĢi olmayabilir. Bu 

durumda taĢınır bir yapıdan kaynaklanan zararlar açısından, arazi maliki değil, 

taĢınır yapının maliki sorumlu olacaktır
11

. Aynı Ģekilde, TMK. m. 726 hükmü 

gereğince, üst hakkına dayalı olarak inĢa veya muhafaza edilen yapıların mül-

kiyeti üst hakkı sahibine ait olduğundan, üst hakkı kapsamındaki bir yapıdan 

kaynaklanan zararlardan dolayı, arazi maliki değil, üst hakkı sahibi tazminat 

yükümlüsü olacaktır
12

. Benzeri Ģekilde, TMK. m. 727 hükmü gereğince, mecra 

                                                 
11

 BREHM, Art. 58, N.8; TANDOĞAN, s. 165; KOÇ, s. 48; ERTEN, s. 159; EREN, s. 
611- 612. TaĢınır yapı üzerindeki mülkiyet hakkına iliĢkin, Peter TUOR/ Bernhard 
SCHNYDER/ Jörg SCHMID/ Alexandra RUMO-JUNGO, Das Schweizerische 
Zivilgesetzbuch, Zürich 2002, s. 850; Mehmet ÜNAL, Türk Medeni Hukukunda 
Yapı (Üst) Hakkı, Ankara 1988, s. 64; Ġ. Sahir ÇÖRTOĞLU, TaĢınmaz Mülkiyetinin 
AĢkın Kullanılması (Kavram-Unsurlar-Uygulama Alanı), Ankara 1988, s. 166; Jale 
G. AKĠPEK/Turgut AKINTÜRK, EĢya Hukuku, Ġstanbul 2009, s. 519; M. Kemal 
OĞUZMAN/Özer SELĠÇĠ/Saibe OKTAY-ÖZDEMĠR, EĢya Hukuku, Ġstanbul 2009, 
s. 393. 

12
 BREHM, Art. 58, N.9; TANDOĞAN, s. 165; KOÇ, s. 48; ERTEN, s. 159; EREN, s. 
611- 612. Üst hakkı sahibinin yapı maliki olduğuna iliĢkin, Paul PIOTET, 
Schweizerisches Privatrecht, Sachenrecht, Bd. V/1, Dienstbarkeiten und Grundlasten, 
Basel, Stuttgart 1977, s. 594; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 
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irtifakının konusu olan yapıların maliki arazi maliki değil, mecra hakkı sahibi 

olacağından, bu yapılardan kaynaklanan zararlar açısından arazi maliki sorumlu 

tutulamayacaktır. Bunun yerine, mecra hakkı sahibi, yapı maliki sıfatıyla veri-

len zarardan sorumludur
13

. TMK. m. 725 hükmü gereğince, bir yapının baĢka-

sına ait araziye taĢırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taĢırılan arazi üzerinde 

bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taĢınmazın bütünleyici parçası 

olur. O halde taĢkın bir yapıya ait irtifak hakkı sahibi, 6098 sayılı Kanunun 69. 

maddesi uyarınca yapı malikidir ve yapıdan kaynaklanan zararlardan sorumlu-

dur
14

. Bunların dıĢında, kaynak irtifakı nedeniyle irtifak hakkı sahibi arazi üze-

rine inĢa ettiği yapıların maliki olacağından, bu yapıların neden olduğu zarar-

lardan da kaynak hakkı sahibi sorumlu olacaktır
15

. Buraya kadar sayılan 

irtifakların dıĢında kalan diğer irtifak haklarının kapsamına bir yapının inĢa 

edilmesi veya yapının muhafazası yetkisinin girmesi halinde de, irtifak hakkı 

sahibinin yapının mülkiyet hakkına sahip olacağı ve irtifakın kapsamı içinde 

kalan yapının arazinin bütünleyici parçası sayılmayacağı görüĢü de öğretide 

                                                                                                                       
851; Vecdi ARAL, ĠnĢaat (Üst) Hakkı, MK. mad. 652, 751, s. 29 vd.; ÜNAL, s. 173; 
Osman Berat GÜRZUMAR, Türk Medeni Hukuku‘nda Üst Hakkı, Kamu Malları 
Üzerindeki Üst Hakkı ve Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Dahil, 1. Baskı, Ġstanbul 1988, s. 
114 vd.; ÇÖRTOĞLU, s. 174; AKĠPEK/AKINTÜRK, s. 519; OĞUZMAN/ 
SELĠÇĠ/OKTAY-ÖZDEMĠR, s. 411. 

13
 BREHM, Art. 58, N.9; TANDOĞAN, s. 165; KOÇ, s. 48; ERTEN, s. 159. Mecra 
hakkı sahibinin, mecra hakkının kapsamındaki yapıların mülkiyetine sahip olacağına 
iliĢkin, Franz Xaver Brücker, Das Nachbarrechtliche Durchleistungsrecht unter 
Berücksichtigung von Lehre und Rechtsprechung zum Notwegrecht, zum 
Überbaurecht und zum Notbrunnenrecht, Zürich 1991, s. 189; 
TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 852; Cumhur ÖZAKMAN, Türk 
Hukukunda Mecra Ġrtifakları, Ġstanbul 1978, s. 100 vd.; ÜNAL, s. 63; bkz. ve krĢ., 
Salih ġAHĠNĠZ, Türk Medeni Hukukunda Zaruri Mecra Ġrtifakı, Ġstanbul 2001, s. 
144; ÇÖRTOĞLU, s. 180; AKĠPEK/ AKINTÜRK, s. 520; OĞUZMAN/ SELĠÇĠ/ 
OKTAY-ÖZDEMĠR, s. 416-417.  

14
 BREHM, Art. 58, N.9; TANDOĞAN, s. 165; KOÇ, s. 49-50; ERTEN, s. 159. 
EREN, taĢkın inĢaat sahibinin BK. m. 58 kapsamında yapı maliki olarak sorumlu 
olduğu belirtirken, taĢkın inĢaatın bir irtifaka dayanmasının zorunlu olup olmadığı 
konusunda görüĢ belirtmemektedir, bkz., ; EREN, s. 612. TaĢkın inĢaata iliĢkin 
irtifak hakkı sahibinin irtifak konusu yapının maliki olacağına yönelik, 
TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 852; ÜNAL, s. 61- 62; 
ÇÖRTOĞLU, s. 168; AKĠPEK/AKINTÜRK, s. 519; OĞUZMAN/SELĠÇĠ/OKTAY-
ÖZDEMĠR, s. 418. 

15
 TANDOĞAN, s. 165; KOÇ, s. 48; ERTEN, s. 159; EREN, s. 611- 612. Kaynak 
hakkı sahibinin mülkiyet hakkına yönelik olarak, ÇÖRTOĞLU, s. 197-198; 
OĞUZMAN/SELĠÇĠ/ OKTAY-ÖZDEMĠR, s. 701. 
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dile getirilmektedir
16

. Dikkat edilecek olursa, yapı malikinin bu Ģekilde tespiti, 

eĢya hukukunun dar ve teknik ―malik‖ kavramına dayanılarak yapılmaktadır. 

Bu konuya iliĢkin belirtilmesi gereken bir baĢka husus ise birden çok ta-

Ģınmaz üzerine inĢa edilmiĢ yapılar ile yapıların eklentilerinden kaynaklanan 

zararlardan dolayı kimin sorumlu olacağıdır. 818 sayılı Kanunun 58. madde-

sindeki ―malik‖ terimini eĢya hukuku anlamının dıĢında, esnek yorumlama ça-

balarının bir sonucu olarak, bu tür durumlarda, yapının bir bütün olarak ele 

alınması ve sorumlu kiĢinin buna göre belirlenmesi gerektiği öğretide dile geti-

rilmektedir
17

. Buna göre, bir yapının eklentisi baĢka bir kiĢinin mülkiyetinde 

olsa bile, eklentiden kaynaklanan zararlardan dolayı, yapının maliki sorumlu 

tutulmalıdır
18

. Benzeri Ģekilde, yapının birden çok taĢınmazın üzerinde inĢa 

edildiği durumlarda yapının esas kısmının hangi taĢınmazın mülkiyetine dâhil 

olduğu belirlenerek, oluĢan zararlardan dolayı bu taĢınmazın malikinin sorum-

luluğuna gitmek gerekir
19

. 6098 sayılı Kanunun 69. maddesinin, 818 sayılı 

Kanunun 58. maddesinden farklı olarak, malik ifadesini eĢya hukuku anla-

mında malik olarak nitelendirdiğinden daha önce bahsedilmiĢti. Her iki kanun 

hükmü arasındaki bu nitelik farkından dolayı, bu görüĢlerin 6098 sayılı Kanu-

nun 69. maddesi açısından da uygulanabilir olduğu tartıĢmaya açık hale gel-

miĢtir. Eğer bu görüĢler 6098 sayılı Kanunun 69. maddesine uygulanması açı-

sından da savunulacak olursa, kanun hükmünün açık düzenlemesi göz ardı 

edilmiĢ olacak; aksi yönde tavır alınacak olursa, hakkaniyete aykırı Ģekilde, 

zarara neden olan yapıyla ilgisi bulunmayan kiĢiler oluĢan zarardan sorumlu 

tutulacaktır. 

Bina ve diğer yapıların neden olduğu zararlardan kaynaklanan tazminat 

yükümlüsünün belirlenmesi açısından bir diğer problem ise, yapı üzerinde bir-

likte mülkiyetin söz konusu olduğu hallerdir. 818 sayılı Kanun açısından, bir-

likte maliklerin, özellikle de paydaĢların yapıdan kaynaklanan zarardan doğan 

sorumluluklarının pay oranında mı, müteselsil mi olduğu tartıĢmalıdır
20

. 

                                                 
16

 LIVER, Diensbarkeit, Art. 741, N.21; LIVER, Diensbarkeit, Art. 743, N. 37 ff.; 
PIOTET, s. 597.  

 EREN ise bu görüĢü açık bir Ģekilde ifade etmese de, geçit irtifakının yapıların 
arazinin bütünleyici parçası olduklarına yönelik kurala istisna oluĢturduğu açıkça 
düzenlenmemiĢ olmasına rağmen, geçit irtifakı sahibinin yapı maliki sayılacağını dile 
getirmektedir, bkz., ; EREN, s. 611- 612. 

17
 ERTEN, s. 162 vd. 

18
 Bkz., ERTEN, s. 162. 

19
 ERTEN, s. 164. 

20
 PaydaĢların müteselsil sorumlu oldukları yönünde, TANDOĞAN, s. 169; MEIER-
HAYOZ, Art. 646, N.112; TEKĠNAY/ AKMAN/BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 522; 
SCHNEIDER s. 151; DESCHENAUX/ TERCIER, s. 95; BECKER, Art. 58, N. 21; 
ERTEN, s. 185; KOÇ, s. 111; EREN, s. 612; BGE 117 II 50; SCHWENZER, s. 314. 
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PaydaĢların sorumluluklarına paralel bir Ģekilde, kat maliklerinin ortak yerler-

den kaynaklanan zararlar açısından sorumlulukları konusunda da öğreti ve uy-

gulamada bir görüĢ birliği oluĢmamıĢtır
21

. Kanaatimizce, birlikte maliklerin 

sorumluluklarına iliĢkin bu tartıĢmalar 6098 sayılı Kanun açısından da devam 

edecektir. Her ne kadar kanun hükmü, yapı malikinin intifa ve oturma hakkı 

sahibiyle birlikte müteselsil sorumlu olduğunu düzenlemekteyse de, bu hüküm-

den yola çıkarak, birlikte maliklerin sorumluluklarının müteselsil oldukları so-

nucuna götürü bir Ģekilde ulaĢılamaz
22

. 

2. Ġntifa ve Oturma Hakkı Sahiplerinin Sorumluluğu 

6098 sayılı Kanunun 69. maddesinin ikinci fıkrası, intifa ve oturma 

hakkı sahiplerinin, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan 

dolayı malikle birlikte müteselsilen sorumlu olduklarını düzenlemektedir. Bu 

hüküm 818 sayılı Kanunda yer almayan yeni bir düzenlemedir. Kanun 

koyucunun, yapı maliki kavramının eĢya hukuku terminolojisinden belirli 

ölçüde ayrılarak, esnek yorumlanmasına iliĢkin öğreti ve uygulamada ileri 

sürülen görüĢleri dikkate alarak kanunda bu düzenlemeye yer verdiği 

anlaĢılmaktadır
23

. Ancak kanun koyucu yapı malikinin dıĢında baĢka hak 

sahiplerini de sorumlu tutmak isterken, çekingen davranmıĢ ve malikin dıĢında 

sorumlu olacak kiĢileri sadece intifa ve oturma hakkıyla sınırlandırmak 

istemiĢtir
24

. Kanun koyucunun yaptığı bu düzenlemenin üstünkörü kaleme 

alındığını ve pek çok aksaklığı beraberinde getirdiğini belirtmek gerekir. Ġlk 

olarak kanun hükmü, ―binanın bakımındaki eksikliklerden” bahsetmektedir. 

                                                                                                                       
PaydaĢların payları oranında sorumlu oldukları yönünde, Peter LIVER, 
Schweizerisches Privatrecht, Sachenrecht, Bd. V/1, Das Eigentum, Basel, Stuttgart 
1977, s.71; BREHM, Art. 58, N.17; FURRER/MÜLLER-CHEN, s. 358; 
OĞUZMAN/ ÖZ, s. 621; BRUNNER/ WICHTERMANN, Art. 646, Rn. 43; 
SIMONIUS Pascal/ SUTTER Thomas, Schweizerisches Ġmmobiliarsachenrecht, 
Band I: Grundlagen, Grundbuch und Grundeigentum, Basel, 1995, § 14, N. 88; 
KELLER/ GABI- BOLLIGER, s. 186; ZEVKLĠLER, s.156.  

21
 Kat maliklerinin ortak yerlerden kaynaklanan zararlardan dolayı müteselsil sorumlu 
olduklarına dair, TANDOĞAN, s. 169; KOÇ, s. 117; ERTEN, s. 186; EREN, s. 612. 
Kat maliklerinin ortak yerlerden kaynaklanan zararlardan dolayı payları oranında 
sorumlu olduklarına dair, Yarg. 5. HD., 3.10.1980, 4230/6880, YKD, 1980, S.1, s. 
39) 

22
 Ancak birlikte maliklerin oluĢan zararlardan dolayı müteselsil sorumlu oldukları 
yönündeki görüĢün, kanundaki düzenleme karĢısında yeni bir argüman kazandığı da 
bir gerçektir. 

23
 Benzeri Ģekilde, Ġlhan HELVACI, Hukuka Aykırı Eylemlerden Sorumluluğa ĠliĢkin 
Hükümler, HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi), S. 4, Ağustos 2005, s.101-108, s. 
105. 

24
 Üst hakkı sahibi ve uzun süreli kiracıların hükümde belirtilmemesinin eleĢtiriye açık 
olduğu yönünde, bkz., HATEMĠ/GÖKYAYLA, s. 148. 
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Oturma hakkı söz konusu olduğunda, sadece binalardan bahsedilmesi yerinde 

görülebilir. Ancak intifa hakkının kapsamına sadece binalar değil, taĢınmaz 

üzerindeki diğer yapılar da dâhil olur. Kanunun sadece binalardan bahsedip, 

yapılardan bahsetmemesi bilinçli bir tercihin değil, bir yazım yanlıĢının 

ürünüdür. Bu nedenle söz konusu kanun maddesinin ―bina ve yapıların 

bakımındaki eksikliklerden” Ģeklinde okunması gerekir. 

Kanun hükmündeki tek aksaklık bu yazım yanlıĢından ibaret değildir. 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, eĢya hukuku anlamında yapı maliki her za-

man arazi maliki olmayabilir. Eğer bir irtifak hakkının kapsamında yapı inĢa 

veya muhafaza etme yetkisi mevcutsa, arazi maliki değil, irtifak hakkı sahibi 

söz konusu yapıların maliki sayılır. Bu durumda yapıların arazinin bütünleyici 

parçası olduğuna yönelik ilke bir kenara bırakılmakta ve irtifak hakkı varlığını 

koruduğu sürece, yapının mülkiyeti arazinin mülkiyetinden ayrılarak irtifak 

hakkı sahibine ait olmaktadır. Bu nedenle, arazi maliki yerine irtifak hakkı sa-

hipleri, yapıların neden olduğu zararlardan dolayı, tek baĢına mağdura karĢı 

yapı maliki sıfatıyla sorumlu olacaklardır. Ġrtifak hakkı sahibi ―malik‖ sıfatıyla 

sorumlu olacağından, zarara neden olan eksikliğin yapımdan mı yoksa bakım-

dan mı kaynaklandığı dikkate alınmayacaktır. Ancak intifa ve oturma hakkı söz 

konusu olduğunda, bu irtifak haklarının sahipleri sadece yapının bakımından 

kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulabileceklerdir. Üstelik mağdura karĢı tek 

baĢlarına değil, yapının malikiyle birlikte müteselsil sorumlu olacaklardır. Ka-

nunun gerekçesine baktığımızda, intifa ve oturma hakkı sahiplerinin yapıları 

geniĢ yetkilere dayanarak fiilen ellerinde bulundurmalarından dolayı malikle 

birlikte müteselsil sorumlu kılındıkları anlaĢılmaktadır. O halde kanun koyucu-

nun diğer irtifak hakkı sahiplerinin yapılardan kaynaklanan zararlardan dolayı 

mağdura karĢı sorumlu olmalarını arzu etmediği söylenebilir. Ancak kanun 

koyucu bu düzenlemeyi yaparken, pek çok irtifak açısından, irtifak hakkı sahi-

binin yapının maliki sayılacağını göz ardı etmiĢtir. Bu tavrın sonucu olarak da, 

kanun koyucunun arzu ettiğinin tam tersi bir sonuç ortaya çıkmıĢtır. Bu du-

rumda, intifa ve oturma hakkı dıĢındaki diğer irtifak haklarının sahipleri yapı-

nın neden olduğu zararlardan tek baĢına sorumlu olacaktır. Ġntifa ve oturma 

hakkı sahipleri ise sadece yapının bakımından kaynaklanan eksikliklerden do-

layı malikle birlikte müteselsil sorumlu tutulabileceklerdir. Bu düzenleme ile 

birlikte en geniĢ yararlanma yetkilerine sahip olan intifa ve oturma hakkı sa-

hiplerinin sorumluluğu diğer irtifak hakkı sahiplerine oranla daha sınırlı hale 

getirilmektedir. Diğer irtifak hakkı sahipleri eĢya hukuku açısından yapı maliki 

olduklarından, eĢyadan intifa ve oturma hakkına oranla daha az yararlanmala-

rına rağmen tek baĢlarına hem yapımdaki bozukluklardan hem bakımdaki ek-

sikliklerden tek baĢlarına sorumlu olmaktadırlar. Ġntifa ve oturma hakkı sahip-

leri ise sadece bakımdaki eksikliklerden dolayı arazi malikiyle birlikte mütesel-

sil sorumlu tutulacaklardır. Bunun yanında, taĢınmazın intifa ve oturma hakkı 

ile kayıtlandığı durumlarda, malikin araziyle bağlantısı neredeyse tamamen 
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kesilmesine rağmen, müteselsil sorumluluğu devam edecektir. Oysaki taĢınma-

zın diğer irtifak haklarıyla kayıtlandığı hallerde, arazi malikinin taĢınmazla 

bağlantısı çoğu kez devam etmektedir. Ancak bu ihtimalde yapı maliki irtifak 

hakkı sahibi olduğundan, arazi maliki sorumluluktan kurtulmaktadır. 

Kanun hükmünün neden olduğu bir diğer aksaklık ise, intifa ve oturma 

hakkı sahiplerinin sadece yapının bakımından kaynaklanan eksikliklerden so-

rumlu tutuluyor olmalarıdır. Görünen o ki, kanun koyucu intifa veya oturma 

hakkı sahibinin taĢınmaz üzerine yapı inĢa etmeyeceği, sadece var olan yapıyı 

kullanacağı görüĢünden hareket etmektedir. Oysaki intifa hakkı sahibi eĢyanın 

özgülendiği amacı esaslı Ģekilde değiĢtirme niteliğine bürünmedikçe, taĢınmaz 

üzerinde yapılar inĢa etme yetkisine sahiptir
25

. Ayrıca intifa ve oturma hakkı 

sahiplerinin yetkilerini aĢarak taĢınmaz üzerine yapı inĢa etmeleri de imkân 

dâhilindedir. Bu ihtimallerin gerçekleĢmesi durumunda, intifa ve oturma hakkı 

sahipleri yerine taĢınmaz malikinin sorumlu tutulması kanaatimizce yerinde 

olmamıĢtır. Bunun dıĢında, zararın yapının inĢasından mı yoksa bakımından mı 

kaynaklandığının intifa ve oturma hakkı sahiplerinin sorumluluğu açısından 

dikkate alınması da yerinde değildir. Kanun yapı malikinin sorumluluğu açı-

sından bu tür bir sınırlamaya gitmemektedir. Yapı maliki, yapı kendi mülkiyet 

hakkından önce inĢa edilmiĢ olsa bile, yapılıĢtan kaynaklanan eksikliklerin ne-

den olduğu zararlardan sorumlu tutulmaktadır. Ġntifa ve oturma hakkı sahibinin 

bu açıdan yapı malikinden bir farkı yoktur. Zira yapıyı fiilen elinde bulunduran 

ve yapıyı yönetme yetkisine sahip olan kiĢi, yapı maliki değil, intifa ve oturma 

hakkı sahibidir. Ayrıca, intifa veya oturma hakkı sahibini sorumlu tutabilmesi 

için mağdurun zararın yapının bakımındaki eksiklerden kaynaklandığını ispat 

etmesi gerekecektir. Mağdurun bu unsuru ispat edebilmesi için yapının özgü-

lendiği ekonomik amacı ve özellikle yapının teknik özelliklerini bilmesi gere-

kir. Zira zararın hangi nedenden kaynaklandığının belirlenebilmesi için bu un-

surların tespiti zorunludur
26

. Davalının nezdindeki bu unsurların ispat yükünün 

davacıya bırakılmıĢ olmasının da yerinde olmadığı kanaatindeyiz. 

Bu noktada, kanunda yer alan ―intifa ve oturma hakkı‖ ifadelerinin eĢya 

hukukundaki anlamları dıĢına çıkarılarak yorumlanmasının ve böylelikle kap-

samlarının geniĢletilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanununun 69. maddesi hem bir kusursuz hem de bir müteselsil so-

rumluluk halini düzenlediğinden, yorum veya kıyas yoluyla uygulama alanının 

                                                 
25

 Ġntifa hakkı sahibinin yapı inĢa etme yetkisine iliĢkin bkz., Burak ÖZEN, Türk 
Medeni Hukukunda EĢya Üzerinde Ġntifa Hakkı, Ġstanbul 2008, s. 91 vd.  

26
 Bir yapının inĢasındaki bozukluk veya yapımında bir eksiklik olup olmadığı, o 
yapının özgülendiği ekonomik amacın ve teknik özelliklerinin bilinmesiyle tespit 
edilebilir. Bir yapı için bakım eksikliği olarak kabul edilebilecek bir durum, bir diğer 
yapı için aynı nitelendirmeye tabi tutulmayabilir, bkz., SCHWENZER, s. 313-314; 
TEKĠNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ALTOP, s. 519; ERTEN, s. 129 vd.  
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geniĢletilmesi mümkün değildir. Her iki sorumluluk türü de bizim hukukumuz 

açısından istisnadır ve istisnalar dar yorumlanırlar. Aynı gerekçelerle, bu hük-

mün kapsamının kıyas yoluyla geniĢletilmesinin mümkün olmadığını da be-

lirtmek gerekir. Bu nedenle kanunda yer alan ―intifa ve oturma hakkı‖ ifadele-

rinin eĢya hukukundaki anlamları dıĢına çıkarılarak yorumlanamaz. 

818 sayılı Kanunun 58. maddesinin uygulanması açısından kiĢisel hak 

sahiplerinin yapı maliki gibi değerlendirilmesi ve yapı maliki yerine sorumlu 

tutulmasına yönelik ileri sürülen azınlık görüĢün ise, 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanununun 69. maddesi açısından artık savunulma imkânı ortadan kalkmıĢtır. 

Zira bu görüĢlerin savunulabilmesi için kanun hükmünde yer alan ―malik‖ ifa-

desinin eĢya hukuku kurallarının dıĢına çıkılarak yorumlanması Ģartır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 69. maddesinin son fıkrası ise, 

mağdura karĢı tazminatla yükümlü olan kiĢinin, kendisine karĢı sorumlu olan 

kiĢilere rücu hakkının olduğunu hüküm altına almaktadır. 

Bu baĢlık altında anlattıklarımızı özetleyecek olursak, 6098 sayılı Kanun 

bina ve yapıların yapımı ve bakımından kaynaklanan eksiklerden kaynaklanan 

zararlardan dolayı yapı maliklerini tazminat yükümlüsü kılmıĢtır. Kanundaki 

düzenleme dikkate alındığında, 818 sayılı Borçlar Kanunundaki düzenlemede 

yer alan ―malik‖ ifadesinin anlamına yönelik öğreti ve uygulamada ileri sürülen 

görüĢlerin, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 69. maddesi açısından uygu-

lama imkânının kalmadığı görülmektedir. Bu durumda kanunda belirtilen ―bina 

veya diğer yapı eserleri maliki‖nin kim olduğu eĢya hukuku kurallarına sıkı 

sıkıya bağlı kalarak belirlenmek zorundadır. Bu durumda bir irtifakın kapsa-

mında kalan yapılar açısından, irtifak hakkı sahibi yapı maliki sayılacak ve ya-

pının neden olduğu zararlardan tek baĢına sorumlu olacaktır. Ancak yapıdan 

yararlanan kiĢi, intifa veya oturma hakkı sahibiyse, sadece yapının bakımından 

kaynaklanan eksikliklerin neden olduğu zararlardan dolayı yapı malikiyle bir-

likte müteselsil sorumlu olacaktır. Elbette ki, mağdura karĢı sorumlu olan kiĢi-

lerin, kendisine karĢı sorumlu olanlara rücu etme hakkı vardır. 

D. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 70. Maddesinin Değerlendi-

rilmesi 

―Zarar Tehlikesini Önleme‖ baĢlıklı, 6098 sayılı Kanunun 70. maddesi 

Ģu hükmü içermektedir: ―Bir baĢkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden 

zarar görme tehlikesiyle karĢılaĢan kiĢi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli 

önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. 

KiĢilerin ve malların korunması hakkındaki kamu hukuku kuralları saklıdır.” 

Kanunun bu hükmü, 818 sayılı Kanunun 59. maddesi ile kural olarak 

aynı niteliğe sahiptir. Sadece, 69. madde de yapı malikinin dıĢında intifa ve 

oturma hakkı sahiplerinin sorumluluğundan bahsedildiğinden, gerekli önlemle-

rin alınmasının hak sahiplerinden talep edilebileceği ifadesi yer almaktadır. 
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SONUÇ 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu yapı malikinin sorumluluğunu 818 sa-

yılı Kanundan farklı bir Ģekilde düzenlemiĢtir. Bu açıdan ilk farklılık, yapı ma-

likinin sorumluluğunun ―Özen Sorumluluğu‖ baĢlığı altında düzenlenmesinde 

kendisini gösterir. 

Her iki kanun hükmü arasındaki ikinci farklılık ise sorumluluğun konusu 

açısındandır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 69. maddesi bina‖ ve ―diğer 

yapı eserlerinden‖ bahsetmekteyken; 818 sayılı Borçlar Kanunu m. 58/ f.1 

hükmünde, ―bina‖ veya ―imal olunan herhangi bir Ģey‖ ifadesi yer almaktadır. 

6098 sayılı Kanun açısından, yapı niteliğine sahip olmayan eserler nedeniyle 

yapı malikininin sorumluluğuna gidilmesinin imkânı yoktur. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 69/f.1. maddesi sorumlu kiĢiyi tes-

pit ederken, 818 sayılı Kanunun 58. maddesine benzer Ģekilde ―malik‖ ifadesini 

kullanmaktadır. 818 sayılı Kanunun 58. maddesinde yer alan ―malik‖ ifadesi, 

öğreti ve uygulama tarafından ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar nedeniyle teknik 

anlamının dıĢına çıkılarak yorumlanmaktadır. 

Ancak, 6098 sayılı Kanunun 69. maddesinin ilk ve ikinci fıkraları bir-

likte değerlendirildiğinde, kanun hükmünün ―malik‖ ifadesi ile eĢya hukukun-

daki teknik anlamıyla mülkiyet hakkına sahip olan kiĢiyi kastettiği anlaĢılmak-

tadır. Bu nedenle 818 sayılı Borçlar Kanununun 58/f.1 hükmündeki ―malik‖ 

terimini eĢya hukukuna sıkı sıkıya bağlı kalmadan yorumlayan görüĢlerin, 6098 

sayılı Kanun açısından savunulması mümkün gözükmemektedir. Bu noktada 

kanunun yapı malikinden bahsettiğine dikkat edilmelidir. Yapı maliki her za-

man, yapının üzerinde inĢa edildiği arazi maliki olmayabilir. Bu açıdan, irtifak 

hakkı sahipleri ile taĢınır yapıların malikleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu-

nun 69/f.1. maddesindeki yapı maliki kavramı içine girer. Ġrtifak haklarının ve 

taĢınır yapının söz konusu olduğu hallerde, 6098 sayılı Kanunun 69. maddesi 

uyarınca yapının neden olduğu zararlardan arazi maliki değil, irtifak hakkı sa-

hipleri ile taĢınır yapının malikleri tek baĢlarına sorumlu olacaklardır. 

Yapıdan yararlanan kiĢinin intifa veya oturma hakkı sahibi olduğu du-

rumlarda ise, sadece yapının bakımından kaynaklanan eksikliklerin neden ol-

duğu zararlardan dolayı irtifak hakkı sahipleri yapı malikiyle birlikte müteselsil 

sorumlu olacaktır. Görüleceği üzere, kanun koyucu yapı maliki dıĢında diğer 

hak sahiplerinden sadece intifa ve oturma hakkı sahiplerini yapıdan kaynakla-

nan zararlardan sadece belirli Ģartlar altında sorumlu tutmak isterken, yapıların 

arazinin bütünleyici parçası olduğu kuralının istisnalarını göz ardı ettiğinden, 

intifa ve oturma hakkı sahipleri ile diğer irtifak haklarının sahipleri arasında 

sorumluluk farkının oluĢmasına neden olmuĢtur. Üstelik intifa ve oturma hakkı 

sahipleri diğer irtifak hakkı sahiplerine oranla eĢyadan daha fazla yarar elde 

etmektedirler ve eĢya üzerindeki yetkileri diğer irtifak haklarına oranla daha 

fazladır. 
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Ayrıca intifa ve oturma hakkı sahiplerinin sadece yapıların bakımından 

kaynaklanan eksikliklerden sorumlu tutulmaları da isabetli olmamıĢtır. Çünkü 

intifa hakkı sahiplerinin arazi üzerine yapı inĢa etme ihtimali de vardır. 

6098 sayılı Kanunun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca, mağdura karĢı 

sorumlu olan kiĢilerin, kendisine karĢı sorumlu olanlara rücu etme hakkı vardır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 70. maddesinin, 818 sayılı Kanu-

nun 59. maddesi arasındaki tek fark ise kanunun ifade biçiminde yer almakta-

dır. 6098 sayılı Kanunda, 818 sayılı Kanundan farklı olarak, gerekli önlemlerin 

alınmasının ―hak sahiplerinden‖ talep edilebileceği belirtilmektedir. 





Prof. Dr. Atilla Altop‟un Değerlendirme KonuĢması 

Evet, Sayın ÖztaĢ‘a da çok teĢekkür ediyorum; böylece 4 tane tebliği ta-

mamlamıĢ olduk. ġimdi değerlendirmeye geçmeden önce, bu genç meslektaĢla-

rımın verdikleri bu tebliğleri dinleyince çok mutlu olduğumu belirtmek istiyo-

rum. Dört meslektaĢım da çok zengin içerikleri, karĢılaĢtırmalara dayanan çok 

güzel birer sunum yaptılar. Ben kendilerine tekrar teĢekkür ediyorum ve haki-

katen çok büyük bir mutluluk duyduğumu tekrar vurgulamak istiyorum. Birey-

sel değerlendirmelere geçmeden önce tebliğlere konu düzenlemeler ile ilgili 

hızlı bir genel değerlendirme yapmak gerekirse, hiç kimse yapılan kanunun her 

yönüyle mükemmel ve kusursuz olduğunu, hiçbir eksik veya hatanın bulunma-

dığını iddia edecek durumda olmadığından, katılımcılar arasında kanunu ha-

zırlayan komisyonda yer alan kiĢiler de var diye kanundaki düzenlemelere iliĢ-

kin eleĢtiride bulunmaktan çekinmemek gerekiyor. Tüm komisyon üyeleri elle-

rinden gelen gayreti göstererek, her düzenlemenin en iyisini yapmaya çalıĢ-

mıĢlardır; ama sonuçta bu yeni kanunun da diğer her kanun gibi eksik ve hatalı 

yönleri mutlaka vardır ve doğal olanı da budur. Öncelikle bu husustaki düĢün-

cemi belirtmek istedim. 

ġimdi tek tek tebliğlerin değerlendirilmesine gelirsek; ilk olarak sevgili 

Fulya‘nın tebliği ile ilgili olarak birkaç noktaya değinmek istiyorum. Ġlk olarak 

Fulya, Yeni Borçlar Kanunundaki 56.madde düzenlemesiyle ağır bedensel za-

rar halinde de zarar görenin yakınlarına manevi tazminat talep etme hakkı ta-

nınmasından önceki dönemdeki durumu, hem Almanya ve Ġsviçre hukukların-

dan hem de bizim hukukumuzdan çok güzel alıntılarla çok açık bir Ģekilde or-

taya koydu. Orada malum iki farklı görüĢ mevcut olup, manevi tazminat tale-

bini bazıları Borçlar Kanunu‘nun 47.maddesine bazıları ise 49.maddesine da-

yandırmak gerektiğini savunuyorlardı. Ben açıkçası o dönemde Borçlar Ka-

nunu m.47`ye değil de m.49`a gitmenin daha doğru olacağı kanısındayım. 

Çünkü 47.maddede böyle bir doğrudan doğruya yakınlara manevi tazminat 

talep hakkı düzenlenmediği için, burada düzenlenmeyen bir Ģeyi yaratmak ye-

rine, 49.maddedeki genel hükümden yararlanıp aileye yakından bağlı olan ki-

Ģilerle arasındaki duygusal bağın da bir kiĢisel hak olarak nitelendirilip, oradan 

manevi tazminat talebine hukuki dayanak yaratılmasının daha doğru olduğu 

kanısındayım. Ġkinci olarak da Ģunu belirtmeliyim ki, böyle bir zorlamaya gi-

dilmeksizin Yeni Borçlar Kanununda çok açık olarak ağır bedensel zararlar 

açısından zarar görenin yakınlarının da manevi tazminat talep etmelerine izin 

verilmesini çok olumlu buluyorum. Gerçekten de bazı durumlarda ağır beden-

sel zarar, çok uzun süreli katlanıldığında, katlanana ani bir ölümden dahi daha 

büyük manevi acılar verebiliyor ve bu nedenle bu konudaki yeni düzenlemenin 

çok yerinde olduğunu düĢünüyorum. Bir de üçüncü kiĢilere tanınan manevi 

tazminatla ilgili olarak, mevcut kanunda aile kavramı yer alırken; yani kanunda 
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yakınlar kavramına yer verilmiĢ olmasının, uygulamada yargıçlara biraz daha 

rahat hareket etme imkanı tanıyacağını düĢünüyorum ve bu nedenle de yapılan 

bu değiĢikliğin yerine olduğu kanısındayım. Zira somut olayda zarara görenin 

ölümünden veya ağır bedensel zarara uğramasından manevi zarar gören kiĢinin, 

aile kavramına girip girmediği tartıĢmalarına girilmek zorunda kalınmayacak 

ve bazı durumlarda gerçekten büyük manevi zarar uğrayanların talepleri, sırf 

aile kavramı içerisine girmedikleri için reddedilmek zorunda kalınmayacak. 

Yeni düzenlemede yakınlar kavramının içeriği çok geniĢ ve yoruma açık oldu-

ğundan, somut olayda talepte bulunanın hakikaten böyle bir manevi tazminat 

gerektirecek bir manevi zarar duyup duymadığına bakılmakla yetinilecek ve bu 

soruya olumlu cevap verildiğinde, talepte bulunan aile kavramının kapsamına 

girmeyen zarar görenin bir yakını da olsa, manevi tazminat talebi kabul edebi-

lecektir. Bu açıdan, bu ifade değiĢikliğinin de yerinde olduğunu düĢünüyorum. 

Evet, sevgili Ġpek‘in sunduğu ikinci tebliğe gelince, orada –kendisinin de 

sunum sırasında söylediği gibi- adam çalıĢtıranın sorumluluğunun sadece bir 

bölümü anlatıldı; zira konunun diğer bölümü sevgili Sabah‘ın tebliğinde anlatı-

lıyordu. Yeni düzenlemenin tartıĢmalı noktalarının baĢında, mevcut kanundaki 

55.maddede ikinci kurtuluĢ kanıtı olarak yer alan ―dikkat ve itinada bulunmuĢ 

olsa bile zararın vukuuna mani olamayacağını ispat ederse‖ ifadesinin yeni ka-

nuna alınmamasının yerinde olup olmadığıdır. Öncelikle belirtmek isterim ki, 

ben, bu ifadenin yeni kanuna alınmamasının yerinde olduğunu düĢünenlerde-

nim. Zira daha önce de zaten bu ifadenin mevcut kanunda yer almasının gerek-

siz olduğunu; bu düzenlemede uygun nedensellik bağının bulunmadığının is-

patından söz edildiğini yoksa baĢkaca bir kurtuluĢ kanıtının söz konusu olma-

dığını belirtiyordum. Uygun nedensellik bağının kesilmesi haksız fillere iliĢkin 

genel hükümler çerçevesinde zaten sorumluluğu ortadan kaldırıyordu, ayrıca 

bir kurtuluĢ kanıtı getirilmesi gerekmiyordu. Sevgili Ġpek‘in de sunumunda 

değindiği gibi, o noktada aksi görüĢte olanlar Ģu eleĢtiriyi yapıyorlar : Uygun 

nedensellik bağı ancak üçüncü kiĢinin kusuru, zarar görenin kusuru ve bir de 

mücbir sebep nedeniyle kesilebilir. Bazı durumlarda örneğin üçüncü kiĢinin 

kusurundan söz edilemezse, uygun nedensellik bağının kesilmesinden de söz 

edilemez ve sıkıntıya düĢülebilir. Ancak ben bu eleĢtiriye de katılmadığımı 

belirtmek istiyorum. ġöyle ki uygun nedensellik bağının sadece yukarıda be-

lirttiğim üç durumda kesileceğine ve baĢka hiçbir halde kesilmeyeceğine iliĢkin 

açık bir hüküm mevcut değil. Bu nedenle bu hususu esnetebilmemiz mümkün, 

hem mücbir sebebin kapsamını geniĢletmek mümkün, hem de bazen kusurlu 

sayılmasa bile bazı davranıĢların uygun nedensellik bağını kestiğini kabul et-

mek kaçınılmaz olabilecek. Örneğin deniliyor ki, uygun nedensellik bağını ke-

sen bir davranıĢı yapan kiĢi temyiz kudretine sahip olmadığı için kusurlu sayı-

lamayacağından, bu durumda uygun nedensellik bağı kesilmemiĢ mi sayılacak 

ve her türlü özeni gösterseydi bile zararın meydana gelmesini engelleyemeye-

cek olan adam çalıĢtıran buna rağmen sorumlu tutulmaya devam mı edilecek? 
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Çok tipik bir kürsü misalinde durumu anlamaya çalıĢalım. Siz yavaĢ yavaĢ bi-

rini zehirlemeye kalkıyorsunuz, sonuçta da belli bir süre sonra o kiĢi ölecek, 

yani verdiğiniz zehirler onu belli bir süre sonra öldürmeye uygun ve yeterli. 

Ancak bu süre dolmadan bir baĢka kiĢi, sizin yavaĢ yavaĢ zehirlediğiniz kiĢinin 

kafasına tabancayla kurĢun sıkıp öldürüyor. KurĢunu sıkan kiĢinin temyiz kud-

retine sahip olmadığı durumda, sizin zehirleme eyleminiz ile kiĢinin ölümü 

arasındaki uygun nedensellik bağının kesilmediğini mi kabul edeceksiniz. KiĢi 

tabancadan çıkan kurĢunla ölmüĢ ve artık sizin verdiğiniz zehirlerin adamın 

ölümü ile hiçbir ilgisi kalmamıĢ. ġimdi buna rağmen uygun nedensellik bağı 

kesilmedi, adamın ölümünden siz sorumlusunuz diyebilecek miyiz? Ben bu 

durumda da uygun nedensellik bağının kesildiğinin kabul edilmesi gerektiği 

kanısındayım. Ama bu husus tartıĢmaya açıktır. Ancak bunun adam çalıĢtıranın 

sorumluluğu bakımından bir özelliği yok. Kural olarak bu durumda uygun ne-

densellik bağı kesilir derseniz adam çalıĢtıran açısından da kesilecektir; yok 

kesilmez deseniz adama çalıĢtıran açısından da kesilmeyecektir. Yani adam 

çalıĢtırana özel bir kurtuluĢ sebebi yaratmaya kimse çalıĢmıyor zaten; o ne-

denle uygun nedensellik bağının kesilmesine iliĢkin genel ilkeler adama çalıĢtı-

ranın sorumluluğu bakımından da aynen uygulanacaktır. O nedenle bu gerek-

çeyle, bu ifadenin yeni kanuna alınmamasının sıkıntı yarattığından söz edile-

meyeceği kanısındayım. Onun dıĢında son fıkradaki düzenlemenin ben de çok 

yerinde olduğunu düĢünüyorum. Mevcut kanundaki düzenlemeye bir açıklık 

getirildi; hatta daha doğru bir ifadeyle mevcut düzenleme düzeltildi. Keza gene 

sevgili Ġpek‘in de söylediği gibi, genel anlamda kusursuz sorumlulukların kate-

gorize edilmesinin de son derece yerinde olduğunu düĢünüyorum. 

Sevgili Dr. Sabah‘ın sunduğu üçüncü tebliğe gelince, sevgili Sabah‘ın da 

çok net bir Ģekilde ifade ettiği gibi, organizasyon kusuru kavramı bizim öğreti-

mize ve uygulamamıza yabancı olan bir kavram değildi, aksine hem öğretide 

ve hem de Yargıtay kararlarında yer verildiğini gördüğümüz bir kavramdı. Bu 

kanun hazırlanırken de -yanlıĢ hatırlamıyorsam- aynı mantıkla hareket edildi ve 

konuyla ilgili uygulamada yerleĢmiĢ hususları kanuna da koyalım ki, sonradan 

uygulamada meydana gelebilecek değiĢimlerden –günden güne değiĢebilecek 

farklı uygulamalardan- sıkıntı doğmasın diye düĢünüldü. O nedenledir ki, ko-

nuluĢ amacı tamamen Ģuydu: Eğer somut olayda bir iĢletmede adam çalıĢtırılı-

yorsa, iĢletme sahibinin, çalıĢtırdığı iĢçinin üçüncü kiĢilere vereceği zararlardan 

kusursuz olarak sorumlu tutulmaktan kurtulabilmesi için, sadece çalıĢtırdığı 

kiĢiyi seçerken, ona iĢiyle ilgili talimat verirken ve onu denetlerken gerekli 

özeni gösterdiğini kanıtlaması yetmeyecek, bunun ötesinde bir de o iĢletmede 

herhangi bir organizasyon kusurunun bulunmadığını da kanıtlaması gerekecek-

tir. Ġfade tarzına bakarak ve ilham alınan Ġsviçre‘deki Widmer değiĢikliğine 

bakarak farklı bir anlam verilebilir mi, daha açık bir ifadeyle çalıĢtırılan kiĢinin 

faaliyetleri dıĢında iĢletmede baĢka bir nedenle zarar geldiğinde de aynı madde 

uyarınca iĢletme sahibinin kusursuz sorumluluğu söz konusu olabilir mi diye 
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sorarsanız, açıkçası öyle bir farklı anlam verilmesinin çok da yerinde olmadı-

ğını düĢünüyorum. Zira bilindiği üzere bir kusursuz sorumluluğu yorum yo-

luyla zorlamalarla yaratmak hukuken doğru değildir; kusursuz sorumluluğun 

açıkça ve tereddüte yer vermeyecek Ģekilde düzenlenmesi gerekir. O nedenle 

eğer kanun koyucu böyle bir kusursuz sorumluluk hali yaratmak isteseydi, 

buna iliĢkin ayrı ve açık bir düzenleme yapardı. Adam çalıĢtıranın kusursuz 

sorumluluğunu düzenleyen maddenin içindeki bir fıkradan yola çıkıp farklı ve 

yeni bir kusursuz sorumluluk hali yaratmanın hukuk düzenimize çok uygun 

olduğunu açıkçası düĢünmüyorum ve sevgili Sabah‘ın o noktadaki görüĢlerine 

katılmıyorum; ama diğer açıklamalarına tamamen katıldığımı da belirtmek 

istiyorum. 

Son tebliğe gelince, sevgili Ġlker arkadaĢımız, konuya çok farklı nokta-

lardan yaklaĢtı ve çok enteresan görüĢler ileri sürdü. Ben de Ģimdi yapacağım 

kısa değerlendirmede o farklı noktalara iliĢkin görüĢlerimi belirtmek istiyorum. 

ġimdi öncelikle Ġlker arkadaĢımız, bina malikinin sorumluluğu kavramındaki 

malik ifadesinin, eĢya hukuku anlamında malik olarak algılanması gerektiğini 

belirtti ki, buna ben de katılıyorum. Zira yeni kanundaki düzenlemede malik 

dıĢında sorumlu tutulacak iki farklı kiĢi bizzat ve açıkça belirtildi. TartıĢmalı 

ikinci noktada ise Ġlker arkadaĢımızın yaptığı eleĢtiriye tam olarak hak vereme-

yeceğimi belirtmek istiyorum. ġöyle ki, tebliğde mecra hakkına, üst hakkına, 

kaynak hakkına dayanılarak yapılan yapılarda ve taĢkın yapılarda, bu yapıların 

neden olduğu zararlardan, mecra, kaynak veya üst hakkına sahip olan ya da 

taĢkın yapının maliki olan kiĢilerin tek baĢlarına sorumlu olduğu belirtilmekte 

olup, bu saptamaya ben de aynen katılıyorum. Ancak tebliğde, bu kiĢiler tek 

baĢlarına sorumlu olurken, bir bina veya yapı üzerinde intifa ve oturma hakkına 

sahip olanların ise, o bina veya yapının maliki ile birlikte sorumlu tutulmaları 

eleĢtirilmekte olup, ben yukarıda da belirttiğim gibi bu eleĢtiriye katılmıyorum. 

Zira bu yapıların maliki, mecra, kaynak veya üst hakkına sahip olan ya da taĢ-

kın yapının maliki olan kiĢilerdir ve bu kiĢilerin malik sıfatıyla tek baĢlarına 

sorumlu tutulmaları çok doğaldır; bu yapıların tamamen veya kısmen üzerinde 

olduğu taĢınmazın malikinin bu yapılar üzerinde mülkiyet hakkı yoktur ve bu 

nedenle de sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Buna karĢılık intifa 

veya oturma hakkına baĢka kiĢilerin sahip olduğu yapı veya binalarda, o bina 

veya yapının malikinin malik sıfatı devam etmekte olduğundan, onun intifa 

ve/veya oturma hakkı sahipleri ile birlikte sorumlu tutulması mantıklıdır. Malik 

dıĢında -malikle beraber- sorumlu olacak kiĢiler konusunda, sadece intifa hakkı 

sahibi ile oturma hakkı sahibi öngörüldü, daha ileriye gidilmedi. Açıkçası bu 

konuda daha ileri gidilemez miydi ve örneğin kiĢisel hak sahiplerine de so-

rumluluk getirilebilir miydi diye açıkçası ben bile hala düĢünüyorum. Komis-

yonun görüĢü orada sorumluları intifa ve oturma hakkı sahipleri ile sınırlamak 

yönündeydi; kiĢisel hak sahiplerine de sorumluluk getirmek uygun görülmedi. 

KiĢisel olarak sorarsanız, benim kiĢisel hak sahiplerinin de –malik ile birlikte 
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olmak kaydıyla- sorumlu tutulmalarına pek bir itirazım olmazdı. Ġntifa ve 

oturma hakkı sahiplerinin sorumluluğundan söz edilirken sadece yapı kelimesi-

nin kullanılması yerine, bina ve yapı kelimelerinin birlikte kullanılmasının –

özellikle intifa hakkı sahibinin sorumluluğu bakımından- daha yerinde olacağı 

yönündeki eleĢtiriye katıldığımı ve orada kullanılmıĢ olan yapı kelimesinin 

bina ve yapı olarak algılanması gerektiğini belirtmek istiyorum. Özellikle kul-

lanmadaki eksiklikler bakımından neden malik, intifa ve oturma hakkı sahibi 

ile birlikte müteselsil sorumlu tutuldu; bu durumda sorumluluk sadece intifa 

ve/veya oturma hakkı sahibi üzerinde bırakılamaz mıydı sorusuna Ģöyle bir 

cevap vereceğim: Evet, özellikle kullanmadan doğan zararlarda malikin bir 

etkisinden söz edilemez; ancak kanun koyucu bu noktada zarar görenleri ko-

ruma açısından maliki de müteselsilen sorumlu tutmayı uygun görmüĢtür. Zira 

tebliğde de belirtildiği üzere, intifa ve oturma hakkı sahiplerini belirleme açı-

sından herhangi bir sorun yoktur, ancak intifa ve/veya oturma hakkı sahipleri-

nin ödeme güçlüğü içerisinde olduklarında, kanun koyucu hiç değilse malikin 

sorumluluğu çerçevesinde zarar görenlerin zararın doğumuna neden olan ta-

Ģınmaz üzerinden zararlarının tazminini sağlamalarına olanak tanımak istemiĢ-

tir. Maliki sorumlu tutmazsanız, zarar görenlerin el atabileceği önemli maddi 

değeri olan bir ayni hak (bir ayni teminat) söz konusu olamayacaktır. Son ola-

rak bir de birlikte mülkiyet halinde, müĢterek maliklerin sorumluluğunun nasıl 

olacağına iliĢkin bir hükme –mevcut kanunda olduğu gibi- yeni kanunda da yer 

verilmemiĢtir. Ancak, malikin, intifa hakkı ve oturma hakkı sahipleriyle 

müteselsilen sorumlu tutulmasında, zarar görenlerin korunmasının amaçlandı-

ğını dikkate alarak, aynı amaçtan hareketle, birlikte mülkiyet durumunda müĢ-

terek maliklerin de zarar görenlere karĢı müteselsilen sorumlu olduklarının ka-

bul edilmesinin yerinde olacağı kanısındayım. Ancak yeni kanunda buna iliĢkin 

açık bir hükme yer verilmesinin tereddütlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı 

olması bakımından yerinde olacağına katılıyorum. Evet, tebliğlerle ilgili de-

ğerlendirmelerim bu Ģekilde. Bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize teĢekkür 

ediyorum. 
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Sunucu: Sempozyumun dördüncü oturumuna baĢkanlık etmek üzere 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ve Türk Borçlar Kanunu 

Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sayın Ahmet KILIÇOĞLU‘nu kürsüye davet 

ediyorum. 

Dördüncü oturumda tebliğlerini sunmak üzere Ġstanbul Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Haluk Nami NOMER‘i, Ga-

latasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın 

Mehmet ERDEM‘i, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Sayın Serdar NART‘ı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Elemanı Dr. Sayın Murat TOPUZ‘u kürsüye davet ediyorum. 

Oturumun sonunda oturum baĢkanı tebliğlere iliĢkin değerlendirmesini 

sunacaktır/değerlendirmede bulunacaktır. 

Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu Oturum AçılıĢ KonuĢması 

Değerli meslektaĢlarım, değerli konuklar hepinizi saygıyla selamlıyo-

rum. Bu organizasyonda emeği geçen değerli meslektaĢlarıma, değerli çalıĢan-

lara çok teĢekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Yeni Türk Borçlar 

Yasası Resmi Gazete‘de yayınlandıktan bugüne kadar takdire değer bu tür bi-

limsel etkinlikler yapıldı. Türk hukuk öğretisi bu etkinliklerle yüksek düzeyini 

kanıtlamıĢ bulunmaktadır. Bunların önümüzdeki günlerde ve özellikle yasanın 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra da devam edeceği kanı-

sındayım. Arzu ederdi ki, bu Yasa Resmi Gazete‘de yayınlanmadan bu tür yay-

gın bilimsel etkinlikler yapılsın ve değerli meslektaĢlarımızın eleĢtirileri yö-

nünde yeniden gözden geçirilsin, daha sonra Resmi Gazete‘de yayınlansın. 

Yasa koyucu 1 Temmuz 2012 ye bu yasanın yürürlüğünü erteledi. Te-

mennimiz, bu tür etkinliklerde ileri sürülen eleĢtirilerin nazara alınarak yasanın 

daha da mükemmel hale getirilmesi yönündeki önlemlerin, yasa koyucu tara-

fından yasa 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce ele alınıp de-

ğerlendirilmesidir. 

Bu tür etkinliklerde dile getirilen eksiklikleri, Adalet Bakanlığı bünye-

sindeki Taslak komisyon çalıĢmaları sırasında ben ve bazı arkadaĢlarım gördük 

ve Taslağın eksikliklerin son olarak toplanan Komisyon çalıĢması ile giderile-

meyeceğini dile getirdik. Fakat bu görüĢümüz Komisyon BaĢkanı tarafından 

tasvip edilmedi, o tarihteki siyasi irade, Adalet Bakanlığı Bilim Kurulunun ha-

zırladığı taslağı bir an önce hükümete sunmayı önerdi. Eksikliklerin Taslağın 

bu Ģekilde aceleye getirilmesinden kaynaklandığı kanısındayım. 

Bu kısa özetten sonra arkadaĢlarımın değerli tebliğlerinden sonra bu teb-

liğlerle ilgili kiĢisel düĢüncelerimi sizi fazla yormadan fazla zamanınızı alma-

dan sabrınızı taĢırmadan özetlemeye çalıĢacağım. Ġlk söz Yrd. Doç. Dr. Meh-

met Erdem meslektaĢımızın. Değerli meslektaĢımız bize ―Yeni Borçlar Ya-

sası‘nda Tehlike Sorumluluğu‖ nu yani yeni BK.muzun 71. maddesini değer-

lendirecektir. Buyurun Sayın Erdem söz sizin: 





 

TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA TEHLĠKE 

SORUMLULUĞU 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM

 

 

I. GENEL OLARAK 

Tehlike sorumluluğu, özellikle bazı faaliyetlerin ciddi ve ağır tehlikeler 

taĢıması karĢısında, o faaliyeti yürüten kiĢi veya faaliyeti yürüten iĢletme sahibi 

ya da iĢleten aleyhine kabul edilen kusursuz bir sorumluluk tipidir
1
. Böyle bir 

sorumluluk nedeninin kabul edilmesinin gerekli olduğu uzun yıllardan beri 

kabul edilmekle birlikte, bu sorumluluk açısından nasıl bir düzenleme yapılma-

sının uygun olacağı tartıĢma konusu olmuĢtur
2
. 

Tehlike sorumluluğunun düzenlenmesinde iki temel yol düĢünülebilir. 

Bunlardan ilkine göre, özel bir tehlike arz eden faaliyet bir kimsenin zarara 

uğramasına neden olduğunda, o konuda özel bir kanun çıkarılarak sorumluluk 

öngörülmesidir. Diğer bir ifade ile tehlike arz eden her bir faaliyet için özel bir 

düzenleme yapılması suretiyle sorumluluk halleri kabul edilebilir. Ancak böyle 

özel bir kanunla düzenleme yapılması ihtiyacı, çoğunlukla o çeĢit tehlike yara-

tan faaliyetlerin baĢkalarına zarar vermeye baĢlamalarından sonra gündeme 

gelecektir. Bu durumda ise, özel kanuni düzenleme yapılana kadar, tehlikeli 

faaliyetten zarar gören kiĢiler, ancak tehlikeli faaliyet yürüten kiĢinin, diğer bir 

ifade ile zarar verenin kusurunu ispat etmek Ģartıyla uğramıĢ oldukları zararla-

rının tazminini isteyebileceklerdir. Böyle bir kanuni düzenleme yapılana kadar, 

tehlike arz eden bir faaliyetten zarar gören kiĢi, zarar verenin kusuru olmadığı 

takdirde, zarara katlanmak zorunda kalacaktır. Böyle bir sonuç ise haliyle hak-

kaniyete uygun düĢmeyecektir
3
. 

Tehlike sorumluluğunun düzenlenmesinde diğer bir yol ise, tehlike so-

rumluluğuna iliĢkin genel bir kural koymak (i.e. Ġtalyan MK 2050) ve bu kura-

lın içinde, aynen kusur sorumluluğunda olduğu gibi sorumluluğun temel un-

                                                 

 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi. 
1
 Tandoğan Haluk, Kusura Dayanmayan SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, Ankara 

1981, s. 26; Eren Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 12. Baskı, Ġstanbul 
2010, s. 454-455.  

2
 Bk. Tandoğan, s. 39 vd. 

3
 Bk. Tandoğan, s. 39-40. 
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surlarını belirtmektir. Böylelikle, genel ve soyut bir kuralın içine giren her çeĢit 

tehlikeli faaliyet bir zarara neden olduğu takdirde sorumluluğu gerektirecektir. 

Kusursuz sorumluluk hallerinin istisnai olarak öngörüldükleri ve sınırlı olduk-

ları dikkate alındığında, böyle genel bir kural koymanın sakıncalı olduğu düĢü-

nülebilir
4
. Öyle ki, söz konusu kuralın kapsamına uygulama ile ne gibi hallerin 

dâhil edilebileceği tereddüt yaratabilir. Böylesi bir riske rağmen, olumlu ve 

olumsuz tarafları ve özellikle tehlike arz eden her bir faaliyet konusunda kanun 

koyucunun özel düzenleme yapmakta ihmalkar davranması dikkate alındığında, 

tehlike sorumluluğunun genel ve soyut bir kuralla düzenlenmesinin daha isa-

betli olduğu düĢüncesi haklılık kazanır
5
. Mamafih, genel bir düzenlemenin 

sınırları ve temel unsurları çok net olarak ortaya konulmalı, özellikle tehlike 

unsuru çok dikkatli bir biçimde belirlenmelidir
6
. 

Önemle belirtmek gerekir ki, Borçlar Kanunu‘nda öngörülmüĢ olan so-

rumluluk hallerinden hiçbiri tehlike sorumluluğu niteliğinde değildir
7
. Ġsviçre 

ve Almanya‘da tehlike sorumluluğuna iliĢkin çok sayıda özel kanun olmakla 

birlikte, ülkemizde bu çeĢit kanunlar sınırlı sayıda kalmıĢtır
8
. Bu durumda, teh-

                                                 
4
 Bk. Tandoğan, s. 41. 

5
 Bk. Tandoğan, s. 42. Ayrıca bk. Widmer Pierre/Wessner Pierre, Revision et 

unification du droit de la responsabilité civile, Rapport explicatif, s. 138. Yazarlar, 
tehlike sorumluluğunun genel bir kural ile düzenlenmesi ile hakime geniĢ ve esnek 
bir alan bırakılarak, özel kanunla düzenlenen tehlike sorumluluğu hallerine 
benzemesine rağmen, özel kanunla böyle bir sorumluluk öngörülmeyen hallerde, 
zarar görenin zararının karĢılanmaması gibi hakkaniyete aykırı sonuçlara engel 
olunacağını ifade etmektedirler.  

6
 Eren, s. 458. 

7
 Bazı yazarlar, BK m. 58‘de (TBK m. 69) öngörülen yapı malikinin sorumluluğunu, 

yerinde olmayan bir biçimde tehlike sorumluluğu olarak nitelendirmektedirler. 
Örneğin BernerKomm-Becker OR Art. 58 N 2; ZürcherKomm-
Oser/Schönenberger OR Art. 41 N 70; Korkusuz, s. 159, s. 161-163. Konu 
hakkında ayrıca bk. Tekinay S. Sulhi/Akman Sermet/Burcuoğlu Haluk/Altop 
Atilla, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Baskı, Ġstanbul 1993, s. 517; Oğuzman 
M. Kemal/Öz Turgut, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Bası, Ġstanbul 2009, s. 
614. 

8
 Türkiye‘de tehlike sorumluluğuna iliĢkin en önemli düzenleme 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu m. 85‘te düzenlenmiĢ olan araç iĢletenin ve bağlı olduğu 
teĢebbüs sahibinin sorumluluğudur. Ülkemizdeki bir diğer tehlike sorumluluğu hali 
6326 sayılı Petrol Kanunu m. 86‘da düzenlenen, kanunun ifadesi ile petrol 
ameliyelerinden doğan sorumluluktur. BaĢka bir tehlike sorumluluğu 3634 sayılı 
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu m. 62 ve 63‘de düzenlenmiĢtir. Yine, Türk 
Sivil Havacılık Kanunu ve Çevre Kanunu‘nda da tehlike sorumluluğu halleri 
öngörülmüĢtür. Bk. Korkusuz Refik, Hukukumuzda Tehlike Sorumluluğu 
Uygulaması ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki Düzenlemesi, Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 
2009), Ankara 2009, s. 161 vd. 
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like sorumluluğunun genel bir kural ile düzenlenmesi zorunluluğu ülkemiz açı-

sından daha da büyük bir öneme sahiptir. Tehlike sorumluluğu konusunda özel 

kanunların eksikliği ve genel bir kural konulması konusunda geç kalınması 

açısından ise kısmen olumlu bir durumun varlığı da yadsınamaz. Tandoğan‘ın 

ifadeleriyle, memleketimizde tehlike sorumluluklarının düzenlenmesinde geç 

kalınmıĢ olmasının bir yararı vardır. DeğiĢik zamanlarda çıkarılmıĢ Ġsviçre ve 

Alman özel kanunlarından ve bunların uygulamasından yararlanarak çeĢitli 

tehlike sorumluluklarına ait ortak genel kuralları tek bir kanunda toplamak 

suretiyle önemli bir ihtiyaç da karĢılanmıĢ olacaktır
9
. 

Kanun koyucu, tehlike sorumluluğuna iliĢkin bu yönde genel düzenle-

meyi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 71 ile getirmiĢtir. Sorumluluktan 

kurtuluĢ imkanının mevcut olmadığı, ağırlaĢtırılmıĢ bir kusursuz sorumluluk 

hali olarak öngörülen düzenleme, Ġsviçre‘de (Haksız Fiil) Sorumluluk Hukuku-

nun Revizyon ve BirleĢtirilmesi (Revision et unification du droit de la 

responsabilité civile) kapsamında hazırlanan, ancak daha sonra kanunlaĢtırıl-

masından vazgeçilmiĢ olan Federal Kanun Ön-Tasarısından (Avant-projet de la 

loi fédérale) alınmıĢtır
10

. 

Türk Borçlar Kanunu m. 71 Ģu Ģekildedir: 

―(1) Önemli ölçüde tehlike arzeden bir iĢletmenin faaliyetinden zarar 

doğduğu takdirde, bu zarardan iĢletme sahibi ve varsa iĢleten müteselsilen so-

rumludur. 

                                                 
9
 Tandoğan, s. 41. 

10
 Art. 50 III Gefährdungshaftung (1) Wird Schaden dadurch verursacht, dass sich 
das charakteristische Risiko einer besonders gefährlichen Tätigkeit verwirklicht, so 
haftet dafür die Person, die diese betreibt, selbst wenn es sich um eine von der 
Rechtsordnung geduldete Tätigkeit handelt. (2) Eine Tätigkeit gilt als besonders 
gefährlich, wenn sie ihrem Wesen nach oder nach der Art der dabei verwendeten 
Stoffe, Geräte oder Kräfte geeignet ist, auch bei Anwendung aller von einer 
fachkundigen Person zu erwartenden Sorgfalt häufige oder schwerwiegende Schäden 
herbeizuführen; dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn für ein vergleichbares 
Risiko bereits ein Gesetz eine spezielle Haftung begründet (3) Spezielle 
Haftungsbestimmungen für ein bestimmtes charakteristisches Risiko sind 
vorbehalten.  

 Art. 50 III. Responsabilité pour risque (1) La personne qui exploite une activité 
spécifiquement dangereuse est tenue de réparer le dommage dû à la réalisation du 
risque caractérisé que celle-ci comporte, même s'il s'agit d'une activité tolérée par 
l'ordre juridique. (2) Est réputée spécifiquement dangereuse l'activité qui, par sa 
nature ou par celle des substances, instruments ou énergies utilisés, est susceptible, 
en dépit de toute la diligence qu'on peut exiger d'une personne spécialisée en la 
matière, de causer de fréquents ou de graves dommages; tel est notamment leccas 
lorsqu'une loi institue une responsabilité spéciale à raison d'un risque comparable. (3) 
Sont réservées les dispositions spéciales régissant la responsabilité à raison d'un 
risque caractérisé déterminé.  
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(2) Bir iĢletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar 

ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu iĢlerde uzman bir kiĢiden beklenen 

tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya 

elveriĢli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir 

iĢletme olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler 

arzeden iĢletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüĢse, bu iĢletme 

de önemli ölçüde tehlike arzeden iĢletme sayılır. 

(3) Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sorumluluk hükümleri sak-

lıdır. 

(4) Önemli ölçüde tehlike arzeden bir iĢletmenin bu tür faaliyetine hukuk 

düzenince izin verilmiĢ olsa bile, zarar görenler, bu iĢletmenin faaliyetinin se-

bep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleĢtirilmesini isteyebilirler‖. 

Her ne kadar maddede, tehlike arz eden bir iĢletmenin faaliyetinden bir 

zarar doğmuĢ olmasının sorumluluk doğuracağı belirtilmiĢ ve tehlike arz eden 

bir iĢletmeden ne anlaĢılması gerektiğini gösterilmiĢ olsa da, yukarıda da arz 

etmiĢ olduğumuz gibi, hüküm bu haliyle de soyut ve genel bir düzenleme nite-

liğindedir
11

. Oysa baĢka kusursuz sorumluluk hallerinde uygulama alanı çok 

daha net ve sorumluluk Ģartları çok daha belirgindir. Mamafih, tehlike sorum-

luluğu açısından, diğer kusursuz sorumluluk hallerinde olduğu gibi özel ka-

nunlarda yapılacak somut düzenlemeler de ihtiyacı tam anlamıyla karĢılamaya-

caktır. Bununla birlikte, özel kanunla getirilmiĢ olan tehlike sorumluluğu hal-

leri öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Zaten TBK m. 71 f. III, belirli bir so-

rumluluk hali için özel sorumluluk hükümleri saklıdır diyerek, daha dar bir 

alanda, tehlike sorumluluğunun da kapsamına giren hallerde, kanun koyucunun 

özel düzenleme yapabileceğine, söz konusu durumlarda o hükümlerin uygula-

nacağını açıkça ifade etmektedir. Bu nedenle, TBK m. 71, böyle özel bir dü-

zenleme bulunmayan tehlike arz eden bir iĢletmenin faaliyetinden zarar görül-

düğü hallerde uygulama alanına sahip olacaktır
12

. 

Önemli ölçüde tehlike arz eden bir iĢletmenin faaliyetinden bir zarar 

doğduğu takdirde, o iĢletmenin sahibi ve varsa iĢleten müteselsil olarak so-

rumlu tutulmuĢtur. Sorumluluğun doğması için, BK m. 71‘in bir kusursuz so-

rumluluk hali olduğu dikkate alındığında, kusur unsuru dıĢında haksız fiil so-

                                                 
11

 Bk. Tandoğan, s. 41. 
12

 Burada özellikle belirtmek gerekir ki, TBK m. 71‘de düzenlenen tehlike sorumluluğu 
yerine, özel kanunla düzenlenen sorumluluğa baĢvurulması için, özel kanunla 
düzenlenen sorumluluğun bir tehlike sorumluluğu (ağırlaĢtırılmıĢ kusursuz 
sorumluluk) olması gerekir. Somut bir durum için olağan kusursuz sorumluluk 
öngörülmüĢ olması, TBK m. 71‘in uygulamasına engel olmamalıdır. Zira, zarar 
göreni daha üstün bir korumadan yararlandırmamak için herhangi bir gerekçe 
bulunmamaktadır. Ġsviçre Hukukunda olağan kusursuz sorumluluk olarak düzenlenen 
böyle bir hal için bk. Loi sur la radioprotection (art. 39).    
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rumluluğunun diğer Ģartlarının gerçekleĢmiĢ olması gerekir. Yani önemli öl-

çüde tehlike arz eden bir iĢletmenin faaliyeti neticesinde hukuka aykırı bir fiille 

bir kiĢiye zarar verilmiĢ olması ve fiil ile zarar arasında uygun illiyet bağının 

bulunması gerekir. Genel bir davranıĢ kuralına aykırı olarak ortaya çıkan fiilin 

neden olduğu tazmini gereken zarar, maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da 

olabilir. TBK m. 71‘de öngörülen tehlike sorumluluğu açısından kanun koyucu 

tazmini gereken zararın biçimini sınırlandırmamıĢtır
13

. Keza, zararının doğru-

dan ve dolaylı zarar olmasının sorumluluk açısından önemi olmadığı gibi, 

mağdurun fiili zararları kadar, yoksun kaldığı kazanç kaybı da bu kapsamda 

ileri sürebilir. 

II. SORUMLULUĞUN UYGULANMASI AÇISINDAN TEMEL 

KAVRAMLAR 

1. Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden ĠĢletme Kavramı 

Türk Borçlar Kanunu m. 71, önemli ölçüde tehlike arz eden bir iĢletme-

nin faaliyetinden zarar doğmasından bahsetmekle birlikte, bu çeĢit iĢletmelerin 

kapsamını belirlemek, böyle bir kusursuz sorumluluğun uygulama alanını gös-

termek açısından kaçınılmazdır. Bu nedenle kanun, önemli ölçüde tehlike arz 

eden iĢletmeyi de tanımlama gereği duymuĢtur. 

TBK m. 71 f. II‘ye göre ―bir iĢletmenin, mahiyeti veya faaliyette kulla-

nılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu iĢlerde uz-

man bir kiĢiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya 

ağır zararlar doğurmaya elveriĢli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli 

ölçüde tehlike arzeden bir iĢletme olduğu kabul edilir‖. Hükümde de açıkça 

belirtildiği üzere, bir iĢletmenin tehlike arz eden bir iĢletme olması, sorumluluk 

açısından yeterli değildir. Tehlikenin önemli bir ölçüde olması, diğer bir ifade 

ile belli bir seviyeye ulaĢmıĢ ciddi bir tehlike olması gerekir. Zira, iĢletmelerin 

büyük çoğunluğunun faaliyetleri az veya çok tehlike arz ederler. Tehlikenin 

önemli seviyeye ulaĢması gibi bir Ģart aranmayacak olsaydı, her türlü iĢletme-

nin madde kapsamına girmesi kaçınılmaz olurdu
14

. 

Türk Borçlar Kanun m. 71‘e kaynaklık eden Ġsviçre Ön-Tasarısında, faa-

liyetin bir iĢletme faaliyeti olması gibi bir Ģarttan bahsedilmemektedir. Türk 

Borçlar Kanunu Tasarısının ilk halinde de faaliyetin bir iĢletme faaliyeti olması 

Ģartı aranmamaktaydı. Kanımca, herhangi bir faaliyetin hükmün uygulama ala-

nını çok geniĢleteceği düĢüncesi ile kusursuz bir sorumluluk halinin bu kadar 

                                                 
13

 Oysa, kanun koyucu, bazı hallerde tehlike sorumluluğunun ağırlığı karĢısında 
tazmini gereken zararları sınırlandırmıĢ olabilir. Örneğin 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu m. 85‘te düzenlenmiĢ olan araç iĢletenin ve bağlı olduğu teĢebbüs 
sahibinin sorumluluğunda tazmini gereken zararlar bir kimsenin ölümü, yaralanması 
ve bir Ģeyin zarara uğraması ile sınırlandırılmıĢtır. Ayrıca bk. Eren, s. 456. 

14
 Bk. Widmer/Wessner, s. 140-144. 
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geniĢ uygulaması sakıncalı bulunarak, maddenin uygulama alanı, zararın bir 

iĢletme faaliyetinden doğmuĢ olması Ģartı getirilerek sınırlandırılmıĢtır. Bu ne-

denle, herhangi bir iĢletme faaliyeti niteliğinde olmayan bireysel faaliyetlerden 

doğan zararlar, söz konusu faaliyet ne kadar tehlikeli olursa olsun, TBK m. 71 

kapsamında sorumluluğa neden olmaz. 

Kanunun sadece bir iĢletmeden bahsetmiĢ olması karĢısında, iĢletmenin 

ticari veya esnaf iĢletmesi olmasının hükmün uygulanması açısından önemi 

yoktur. Ticari iĢletmeler kadar esnaf iĢletmesi faaliyetleri de önemli ölçüde 

tehlike arz ediyorsa TBK m. 71 kapsamında sorumluluğa neden olurlar. 

Kanun, yalnızca önemli ölçüde tehlike arz eden bir iĢletme demekle kal-

mamıĢ, ayrıca ikinci fıkrada hangi hallerde önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

iĢletmeden bahsedilebileceğini de belirtmiĢtir. TBK m. 71 f. II gereği, ―Bir iĢ-

letmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz 

önünde tutulduğunda, bu iĢlerde uzman bir kiĢiden beklenen tüm özenin göste-

rilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elveriĢli olduğu 

sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir iĢletme olduğu 

kabul edilir‖. 

Hüküm dikkate alındığında, bir iĢletmeyi önemli ölçüde tehlike arz eden 

bir iĢletme seviyesine yükselten en önemli özellik o iĢletmenin mahiyeti ve 

onun faaliyetlerinde kullanılan malzeme, araçlar ve güçlerdir. Öyle ki, iĢletme-

nin mahiyeti ve faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ve güçlerin niteliği, ne 

kadar özen gösterilirse gösterilsin, iĢletmenin faaliyetinden zarar doğmasını 

kaçınılmaz hale getirmektedir. Yine hükümde açık olarak belirtildiği üzere, bir 

iĢletmeyi özel olarak tehlike arz eden bir iĢletme yapan, sadece faaliyetlerde 

kullanılan malzeme, araçlar ve güçler değildir. Bu nitelikte bir özellik arz et-

mese bile, iĢletmenin iĢtigal konusu, kanunun ifadesi ile mahiyeti, tek baĢına o 

iĢletmenin tehlike arz eden bir iĢletme olarak kabul edilmesi için yeterlidir
15

. 

Önemli ölçüde tehlike arz eden iĢletme kavramı objektif ve sübjektif ola-

rak iki unsur ihtiva eder
16

. Objektif unsur, tehlikenin herhangi bir faaliyetin arz 

ettiği normal tehlikeyi aĢan yoğunluğudur. Bu yoğunluk, faaliyetin neden ol-

duğu zararların ağırlığından ileri gelebileceği gibi, çok sıklıkla meydana gelen 

daha hafif zararlardan da kaynaklanabilir
17

. Bu durum hükümde sıkça veya ağır 

zararlar doğurmaya elveriĢli biçiminde ifade edilmiĢtir. 

Önemli ölçüde tehlike arz eden iĢletme kavramının sübjektif unsuru ise, 

tehlikenin kaçınılmaz oluĢudur. Diğer bir ifade ile tehlike arz eden iĢletmenin 

faaliyetinden zarar doğması, sorumlu tutulan kiĢinin özen göstermemesi Ģeklin-

deki bir tutumuna bağlı değildir. Söz konusu faaliyetin tehlikesi her türlü özen 

                                                 
15

 Widmer/Wessner, s. 142. 
16

 Widmer/Wessner, s. 141; Tandoğan, s. 41. 
17

 Tandoğan, s. 41. 
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gösterilse bile engellenemeyecek bir olgu olarak gerçekleĢmelidir
18

. TBK m. 71 

f. II, bu iĢlerde uzman bir kiĢiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda 

bile faaliyetinin tehlikesinin bertaraf edilememesi Ģartını getirmektedir. ġayet 

sorumlu kiĢi özen göstererek iĢletme faaliyetinden zarar meydana gelmesini 

engelleyebilecek ise ortada TBK m. 71 anlamında tehlike arz eden bir iĢletme 

bulunmadığı kabul edilmelidir. Diğer bir ifade ile bir iĢletmenin tehlikeli faali-

yeti iĢletme sahibi veya iĢleten tarafından gösterilebilecek olan (objektif) özen 

suretiyle engellenebilecekse, TBK m. 71 anlamında faaliyeti tehlike arz eden 

bir iĢletmeden bahsedilemez. Bu Ģekilde bir özen göstermeme durumu ile bir 

faaliyetten zarar görüldüğü takdirde kusura dayanan sorumluluğa ve Ģartları 

mevcutsa baĢka bir kusursuz sorumluluğa baĢvurulabilir. Ancak tehlike so-

rumluluğuna gidilemez. 

Tehlike sorumluluğunun genel bir kural ile düzenlendiği, TBK m. 71`e 

benzer olan Ġtalyan MK m. 2050 kapsamında, Ġtalyan Mahkeme kararlarında, 

likit petrol gazı üretim ve dağıtımı; teleferik iĢletmeleri; baraj, lunapark, havuz 

ve stat gibi büyük yapı ve büyük inĢaat çalıĢmaları; makinelerin kullanıldığı 

bazı tarımsal faaliyetler; teknik risklerin yer aldığı bazı sportif faaliyetler 

önemli ölçüde tehlike arz eden faaliyetler olarak kabul edilmektedir
19

. Önemli 

ölçüde tehlike arz eden faaliyet olarak hava alanı iĢletmesi de gösterilebilir
20

. 

Mamafih, Ġtalyan mahkeme kararları, tıbbi faaliyetleri, haklı olarak Ġtalyan MK 

m. 2050 kapsamında önemli ölçüde tehlike arz eden bir iĢletme faaliyeti olarak 

kabul etmemektedir. Gerçekten, bir tıbbi faaliyetin doğal riski, teknik bir risk 

olarak kabul edilemez. Aksi halde, her türlü tıbbi faaliyetten zarar gören kim-

selerin, kendilerine yönelik tıbbi müdahale her türlü özen gösterilerek yapılmıĢ 

olsa bile, tehlike sorumluluğuna dayanarak tazminat talep etmeleri gibi kabul 

edilemez bir sonuç ortaya çıkar
21

. 

2. ĠĢletme Faaliyetinden Bir Zarar Doğması 

Önemli ölçüde tehlike arz eden iĢletme kavramının belirlenmesi sorum-

luluğun giriĢ noktası olmakla birlikte, böyle bir iĢletmenin hangi faaliyetinden 

dolayı TBK m. 71 kapsamında kusursuz sorumluluğun söz konusu olacağı ko-

nusunda ilgili hüküm çok belirgin değildir. TBK m. 71 hükmü sadece lafzı ile 

dikkate alınıp uygulanacak olursa, bir iĢletmenin önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir iĢletme olduğu tespit edildikten sonra, o iĢletmenin vermiĢ olduğu her-

hangi bir zararın tazmini bu kapsamda istenebilir. Oysa kanun koyucunun ama-

cının bu yönde olduğunu söylemek mümkün değildir. Kanun koyucu, tehlike 

sorumluluğu gibi ağır bir sorumluluk öngörürken, önemli ölçüde tehlike arz 

                                                 
18

 Widmer/Wessner, s. 142. 
19

 Widmer/Wessner, s. 146. 
20

 Eren, s. 456. 
21

 KrĢ. Korkusuz, s. 201. 
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eden bir iĢletmenin her türlü özen gösterilse bile önlenemeyecek olan zararla-

rından dolayı mağdurları korumak amacı ile hareket etmektedir. Yoksa, önemli 

ölçüde tehlike arz eden bir iĢletmenin vermiĢ olduğu her türlü zararın TBK m. 

71 kapsamında tazmininin gerektiğini söylemek zordur. 

TBK m. 71 hükmü, kaynağını oluĢturan Ġsviçre Ön-Tasarısından, bu 

noktada da farklılıklar taĢımaktadır. Öyle ki, Ġsviçre Ön-Tasarısında, önemli 

ölçüde tehlike arz eden bir faaliyetten zarar görülmesinden değil, o faaliyetin 

karakteristik riskinin gerçekleĢmesinden kaynaklanan bir zarardan bahsedil-

mektedir. Ön-Tasarının gerekçesinde de, yazarlar açık bir biçimde, sadece ka-

rakteristik riskin gerçekleĢmesi durumunda tehlike sorumluluğunun söz konusu 

olacağını ifade etmektedirler
22

. 

Gerçekten, örneğin bir hava alanı iĢletmesi, uçuĢ ve kalkıĢ yapan uçakla-

rın, bu güzergahlarda düĢmesi riski ile önemli ölçüde tehlike arz eden iĢletme 

olarak kabul edilebilir. Ancak bu tip bir iĢletme önemli ölçüde tehlike arz edi-

yor olsa bile, verdiği her türlü zarardan dolayı TBK m. 71‘in uygulanması dü-

Ģünülemez. Hava alanı iĢletmeciliğinin karakteristik risklerinden biri, uçakların 

düĢmesi ya da uçaklardan belli parçaların düĢerek zarara yol açmasıdır. Yoksa, 

böyle bir risk (tehlike) gerçekleĢmeden, örneğin sadece meydana gelen gürültü 

yüzünden hava alanı iĢletmesinin tehlike sorumluluğuna gidilmesi düĢünüle-

mez
23

. 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısının ilk haline bakıldığında, Ġsviçre Ön-Ta-

sarısına daha yakın ve aynı sonucu sağlamak amacı ile düzenlendiği anlaĢıl-

maktadır. TBK m. 71 f. I‘deki ―önemli ölçüde tehlike arzeden bir iĢletmenin 

faaliyetinden‖ ifadesi yerine, Tasarının ilk halinde ―önemli ölçüde tehlike 

arzeden bir faaliyetten‖ Ģeklindeki ifade yer almaktaydı. Tasarının ilk halindeki 

önemli ölçüde tehlike arz eden faaliyetten bir zarar doğarsa Ģeklindeki ifadesi, 

faaliyetin tehlikeli yönünden bir zarar doğması olarak anlaĢılmaya müsaitti. 

Belirtmek gerekir ki, tasarının ilk haline yapılan müdahale, aslında sadece bir 

faaliyetten bahsedilmesinin uygun görülmemesi ve o faaliyetin bir iĢletme faa-

liyeti olarak değiĢtirilmesine yöneliktir. Fakat gerçekte, tek bir kelimenin (iĢ-

letme) eklenmesi, ilk anlamı, kaynak metinde daha da uzaklaĢmaya neden ola-

cak biçimde değiĢtirmiĢ ve kanunun ruhu ve lafzı arasında açık bir uyumsuzluk 

yaratmıĢtır. Bu noktada bir örtülü kanun boĢluğu olduğu kabul edilmelidir. Ta-

sarının ilk hali, kanun koyucunun Tasarıda yapmak istediği değiĢikliğin aslında 

sadece faaliyetin iĢletmeye ait olmasına yönelik olması ve Ġsviçre Ön-Tasarı-

sındaki durum karĢısında TBK m. 71 hükmünün, kanunun ruhuna uygun olarak 

anlaĢılması gerekir. Bu nedenle, önemli ölçüde tehlike arz eden bir iĢletmenin 

her türlü faaliyetinden değil, ancak ve ancak o tehlikeye iliĢkin karakteristik 
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 Widmer/Wessner, s. 143. 
23
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riskin gerçekleĢmesinden kaynaklanan zararların tazmini, tehlike sorumluluğu-

nun kapsamında kabul edilmelidir
24

. 

3. Sorumlu ġahıs: ĠĢletme Sahibi ve varsa ĠĢleten 

Tehlike sorumluluğunda sorumlu kiĢi, o iĢletmenin faaliyetinden doğru-

dan veya dolaylı olarak fayda sağlayan kiĢiler olarak iĢleten ve iĢletme sahibi-

dir. Kanun koyucu, yerinde bir Ģekilde, iĢletme sahibi yanında iĢleteni de müte-

selsil olarak sorumlu tutmuĢtur. ĠĢletmenin, sahibi dıĢında baĢka bir kiĢi tara-

fından iĢletiliyor olması halinde, sadece iĢletme sahibinin sorumlu tutulması 

yerinde olmadığı gibi, iĢletenin iĢletme sahibinden baĢka bir kiĢi olması duru-

munda da, sadece iĢletenin sorumlu olması yerinde olmazdı. Bu nedenle, so-

rumluluğun iĢletme faaliyetinden kaynaklandığı kabul edildikten sonra, so-

rumluların, o iĢletmeden fayda sağlayan iĢletme sahibi ve varsa iĢleten olarak 

kabul edilmesi sorumluluğun niteliğine uygun olmuĢtur. ĠĢleten kiĢi özellikle 

iĢletmenin kiracısı olarak karĢımıza çıkar. 

ĠĢletme sahibi ve varsa iĢleten, mağdura karĢı müteselsil olarak sorumlu-

durlar. Bunların birbirine rücu imkanı, öncelikle varsa aralarındaki iliĢkiye 

göre, yoksa müteselsil sorumluluk hükümlerine göre çözümlenir. 

4. Tehlike Arz Eden Faaliyetin Hukuka Uygun Olması 

Tehlike sorumluluğuna iliĢkin, kaynak Ġsviçre Ön-Tasarısında ve aynı 

Ģekilde Türk Borçlar Kanunu ilk Tasarısında yer almayan bir düzenleme TBK 

m. 71 f. son hükmüdür. Söz konusu fıkra önemli ölçüde tehlike arzeden bir 

iĢletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiĢ olsa bile, zarar gö-

renler, bu iĢletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle 

denkleĢtirilmesini isteyebilirler diyerek, birinci fıkranın uygulanması konu-

sunda tereddütler doğurmaktadır. Üstelik, hüküm bu Ģekilde bir zarara uğrayan 

kiĢinin denkleĢtirme isteyebileceği ifadesine yer vererek, bir yandan hukuka 

aykırılığa diğer yandan da fedakarlığın denkleĢtirilmesine atıf yapıyor görünü-

mündedir. 

Ġsviçre Ön-Tasarısı ve Türk Borçlar Kanunu ilk tasarısında TBK m. 71 f. 

son hükmü benzeri bir düzenleme yer almamaktadır. Onun yerine, her iki tasa-

rıda da, ilk fıkrada belirtilen önemli ölçüde tehlike arz eden ifadelerinden sonra 

bu faaliyete hukuk düzeni tarafından izin verilmiĢ olsa bile bu faaliyetten doğan 

zararların tazmini gerekir denilmektedir. Böylelikle tehlike sorumluluğuna iliĢ-

kin tasarılarda, söz konusu faaliyetin hukuka uygun olup olmamasının sorum-

luluk açısından önemli olmadığı belirtilmiĢtir. Tehlike sorumluluğu açısından, 

özellikle kusurun aranmaması karĢısında, faaliyetin hukuka uygun olup olma-

masının önemi olmamalıdır. Ayrıca, kanımca, kanun faaliyetin hukuka aykırı-
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lığı ile o faaliyetten doğan zarara neden olan fiilin hukuka aykırılığını karıĢık-

lığa yer verecek biçimde belirtmiĢtir. 

Daha önce de belirtmiĢ olduğumuz gibi, tehlike sorumluluğunda, diğer 

kusursuz sorumluluk hallerinde olduğu gibi, kusur Ģartı dıĢında haksız fiil so-

rumluluğunun hukuka aykırı fiil, zarar ve bu zarar ile fiil arasında uygun illiyet 

bağı gibi diğer Ģartlar da aranacaktır. Tehlike sorumluluğunda da, diğer so-

rumluluklarda olduğu gibi, hukuka aykırılık faaliyetin hukuka aykırılığında 

değil, o faaliyet nedeniyle genel davranıĢ kuralının ihlali suretiyle bir kimseye 

zarar verilmesinde aranacaktır
25

. Böyle olunca, TBK m. 71 f. son hükmü sanki 

iĢletmenin hukuka uygun olarak faaliyet göstermesi halinde, tehlike arz eden 

faaliyetle zarar verilmesinin hukuka uygun olduğu izlemini ve kanısı uyandır-

mıĢ olmaktadır. Oysa, bir faaliyetin hukuka uygun ya da hukuka aykırı olması-

nın, söz konusu faaliyetin neden olduğu genel davranıĢ kuralının ihlali yoluyla 

bir zarar verilmesi açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

ġayet, TBK m. 71 f. son‘u, doğrudan lafzını dikkate alıp uygulayacak 

olursak, önemli ölçüde tehlike arz eden bir iĢletme, hukuka uygun olarak faali-

yette bulunmaktaysa, TBK m. 71 f. son hükmü, aksi halde f. I uygulanacaktır. 

Önemli ölçüde tehlike arz eden iĢletmelerin, büyük çoğunluğunun hukuka uy-

gun faaliyette bulunduğu da dikkate alınırsa, hükmün uygulanmasında sıkıntılı 

durumlar ortaya çıkabilir. Hukuka uygun bir iĢletmenin faaliyetinden doğan 

zararlarda, denkleĢtirme bedelinin, tazminattan daha düĢük olması ihtimali bu 

sıkıntılı durumu daha da net olarak ortaya koyar. Bu nedenle, kanaatimce, TBK 

m. 71 f. I ve f. son hükmü birlikte okunmalı ve son fıkra hükmü ile önemli öl-

çüde tehlike arz eden bir iĢletmenin hukuka uygun faaliyette bulunmasının, onu 

söz konusu sorumluluktan kurtarmayacağına iliĢkin duruma açıklık getirilmiĢ 

olması olarak alınmalıdır. 

                                                 
25

 Widmer/Wessner, s. 141. Farklı değerlendirmeleri için bk. Eren, s. 457. 
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GiriĢ 

ÇalıĢmamız, zamanaĢımını düzenleyen 818 sayılı Borçlar Kanunun 60. 

maddesi ile bunu karĢılayan Türk Borçlar Kanunun 72. maddesini kapsamaktadır. 

AĢağıda, zamanaĢımına iliĢkin genel değerlendirmelerden sonra, Yargı-

tay tarafından 1999 Marmara depremi sonrasında, zamanaĢımı süresinin baĢ-

langıcı ile verdiği karar sonrasında yapılan tartıĢmalar ile 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu ile getirilen düzenleme ele alınmıĢtır. Bu Ģekilde Türk Borçlar 

Kanunun haksız fiillere iliĢkin düzenlenen zamanaĢımı süreleri de değerlendi-

rilecektir. 

I. Haksız Fiil ve Tazminat Talebi 

Haksız fiil sorumluluğu, 818 sayılı Borçlar Kanunun 41. maddesine kar-

Ģılayan Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre, 

―Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille baĢkasına zarar veren, bu zararı gider-

mekle yükümlüdür. / Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa 

bile, ahlaka aykırı bir fiille baĢkasına kasten zarar veren de, bu zararı gider-

mekle yükümlüdür.‖ 

Bu doğrultuda Türk Borçlar Kanunun 49. maddesi ile mevcut Borçlar 

Kanunumuz açısından bir fark yaratılmayıp, kusur sorumluluğu çerçevesinde, 

bir sorumluluğunun doğması için, iĢlenen fiil hukuka aykırı (haksız) olmalı, fail 

kusurlu olmalı, bir zarar meydana gelmeli ve haksız fiil ile zarar arasında uy-

gun nedensellik bağı bulunmalıdır. Kusursuz sorumluluk
1
 hallerinde ise, 

                                                 

   Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi 
1
 Bir kiĢinin sorumlu tutulabilmesi için genel ilke, kiĢinin kusurlu bulunmasıdır. Bu 

ilkenin olumlu sonucuna göre, kiĢinin sorumlu tutulabilmesi için kusurlu bulunması 
Ģarttır; olumsuz sonuca göre ise, kusur yoksa sorumluluk da söz konusu değildir. Bir 
kiĢi, önceden önleyebileceği bir zarara sebep olmuĢsa, bu zararın tazmin edilmesinin 
kusura dayandırılması, adâlete de uygundur. Fakat, 17. yüzyıldan itibaren baĢlayan 
sanayileĢme hareketi, üretim ve ulaĢımın makinelere bağlanması ve bunlarda buhar, 
gaz, elektrik, atom enerjisi gibi kuvvetlerden yararlanılmaya baĢlanması, nüfusun 
büyük Ģehirlerde toplanması, modern hayatı tehlikelerle dolu bir duruma getirmiĢtir. 
Bunlara, kusurun ispat edilmesinin çoğu zaman imkânsız hâle gelmesi de eklenince, 
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sorumluluğun oluĢması için kusur hariç olmak üzere, diğer Ģartların varlığı ge-

reklidir. 

ĠĢte bu Ģartların oluĢması halinde, 818 sayılı Kanunun 41. maddesi ile 

Türk Borçlar Kanunun 49. maddesi ile belirtildiği üzere, baĢkasına zarar veren 

kimse, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 

Türk Borçlar Kanunun 50. maddesi gereğince, ―Zarar gören, zararını ve 

zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. / Uğranılan zararın miktarı tam 

olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akıĢını ve zarar görenin 

aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun 

olarak belirler. Bu durum, 818. sayılı Borçlar Kanunun 42. maddesine tekabül 

etmektedir. 

Bu Ģekilde doğan bir tazminat alacağının hangi sürede zamanaĢımına uğ-

rayacağı konusu ise 818 sayılı Borçlar Kanunun 60. maddesi ile Türk Borçlar 

Kanunun 72. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

II. ZamanaĢımı 

A. Genel Olarak 

ZamanaĢımı, alacak hakkının belirli bir süre içinde kullanılmaması nede-

niyle dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade etmektedir
2
. Bu Ģe-

                                                                                                                       
kusursuz sorumluluk düĢüncesi geliĢmiĢtir. KiĢiler, bugün artık bir çok konuda, kusur 
Ģartı aranmaksızın sorumlu tutulabilmektedir. bkz. Ġmre, Zahit: ―Hukukî 
Mesuliyetin Esası Üzerinde Bazı DüĢünceler‖, ĠÜHFM., 1982/1-4 (Doğumunun 100. 
Yılında Atatürk‘e Armağan), s.401 vd.; Ulusan, Ġlhan: ―Tehlike Sorumluluğu 
Üstüne‖, MHAD, 1970/6, s.27 vd.; Tandoğan, Hâluk: Kusura Dayanmayan 
SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981, s.1-3; Reisoğlu, Safa: Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Onaltıncı Bası, Ġstanbul 2004, s.152-153; Gökcan, Hasan 
Tahsin: Hukukumuzda Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Ankara 
2003, s.35; Tiftik, Mustafa: Akit DıĢı Sorumlulukta maddî Tazminatın Kapsamı, 
Ankara 1994, s.34-36.; kusurun aranmadığı sorumluluk hallerine Borçlar 
Kanununda, ayırt etme gücünden yoksun kimselerin hukuki sorumluluğu 
(BK.md.54), adam çalıĢtıranın sorumluluğu, (BK. m. 55), hayvan tutucusunun 
sorumluluğu (BK. m. 56), bina malikinin sorumluluğu (BK. m. 58) ile Türk Medeni 
Kanununda düzenlenen taĢınmaz malikinin sorumluluğu (TMK. m. 730) ve aile 
baĢkanının sorumluluğu (TMK. m. 369) gösterilebilir. Bunun dıĢında özel kanunlarla 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nda (m.85) düzenlenen ―araç iĢletenin 
sorumluluğu‖, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu‘na göre (m. 134) ―sivil hava 
aracı isletenin sorumluluğu‖ ve nihayet 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyetleri 
Kanunu‘na (m. 62) göre ―Devletin askerî manevra ve atıĢlardan doğan sorumluluğu‖ 
da kusursuz sorumluluk halleridir. 

2
 Tekinay, S.Selahattin/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla: Tekinay 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler,7 Bası, Ġstanbul 1993, s.1030; 
BaĢpınar,Veysel/Altunkaya,Mehmet: ―Depremden Doğan Zararların Tazmininde 
ZamanaĢımının BaĢlaması ve Süresi‖, AÜHFD 96 Yıl 2008, s.7; Eren, Fikret: 



Serdar NART - Haksız Fiillerde ZamanaĢımına ĠliĢkin Hükmün 

Değerlendirilmesi (TBK.md.72) 

 

217 

kilde zamanaĢımına uğramıĢ olan alacak aslında sona ermemekte, sadece bu 

alacağı talep etme imkânını ortadan kaldırmakta ve böylece eksik borç halini 

almaktadır
3
. Bu tip genel zamanaĢımı ―söndürücü zamanaĢımı‖ olarak 

adlandırılmakta ve bu kavram daha çok aynî hakların kazanılmasında etki eden 

veya daha çok ayni hakların kazanılmasında yer alan ―kazandırıcı zamanaĢı-

mından‖ farkını ortaya koymaya çalıĢmaktadır
4
. 

818. sayılı Borçlar Kanununun 60. maddesi ile aynı hükme tekabül eden 

Türk Borçlar Kanunun 72. maddesi ile maddî ve manevî tazminat taleplerinin 

bağlı olduğu zamanaĢımı sürelerini özel olarak düzenlemiĢtir. Tazminat iliĢki-

sinden doğan talepler de, hukukî nitelikleri itibariyle bir alacak hakkı olmasına 

rağmen kanun koyucu, zamanaĢımı süresi açısından alacak haklarını düzenle-

yen 818. sayılı Borçlar Kanununun 125. maddesi vd. (ile Türk Borçlar Kanu-

nun 146. maddesi vd.) hükümlerinden farklı bir düzenleme getirmiĢtir. Kanun 

koyucu 818. sayılı kanunun 60. maddesi ile, zamanaĢımının baĢlangıç anı ile 

zamanaĢımı sürelerini farklı bir Ģekilde düzenlemiĢtir. Bununla birlikte zama-

naĢımının kesilmesi gibi konularda genel hükümleri uygulama bulacaktır
5
. 

                                                                                                                       
Borçlar Hukuku, Ankara 2007, s.1232; Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, 9.b.Ankara 2007, s.650; Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 4. Bası, Ġstanbul 2010, s.464; Çelik, Ahmet Çelik: Tazminat ve 
Alacaklarda ZamanaĢımı, Ġstanbul 2004, s. 37; Tutumlu, Akif: Türk Borçlar 
Hukukunda Zamanasımı ve Uygulaması, 2.Baskı, Ġstanbul 2001, s.25. 

3
 ZamanaĢımı maddi hukuka iliĢkin bir kurum olup, usul hukukuna iliĢkin değildir. Bu 

nedenle hakim zamanaĢımını resen dikkate alamaz; ancak davalı tarafça ileri 
sürülmesi halinde davayı esastan reddeder. Bkz.Erdem, Mehmet: Özel Hukukta 
ZamanaĢımı, Ġstanbul 2010, s.8; aksi görüĢte bkz.BaĢpınar/Altunkaya, s.101. 

4
 Bu konuda bkz.Oktay, Saibe: Tapuda Olmayan TaĢınmazların ZamanaĢımı Ġle 

Kazanılması, Ġstanbul 1990, s.25.vd.; Sungurbey, Ġsmet: Ġsviçre- Türk Hukukuna 
Göre Müruru Zaman, Ġstanbul 1956, s.1 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
s.1031-1032; ayr.bkz. Erdem, s.5; Karacabey, Ö.Faruk: ―Haksız Fiillerde 
ZamanaĢımı (BK.md.60)‖, YD.1979, S.1, s.481; hak düĢürücü süre ise, bir borç 
iliĢkisini ve alacak hakkının varlığını değil, bir hukuksal durum meydana gelip 
gelmemesini, taraflar arasında bir hakkın doğumuna yol açan hukuksal iliĢkinin 
kurulup kurulmamasını etkilemektedir. (Kılıçoğlu, s.652). hak düĢürücü süre, hakkı 
ortadan kaldırır ve itiraz mahiyetindedir; hakim tarafından resen dikkate alınır. Diğer 
yandan, zamanaĢımının kesilmesi ve durmasına iliĢkin hükümler burada uygulama 
bulmaz.(Eren, s.1234).  

5
 Borçlar Kanununda öngörülen süreler, hem maddî tazminat hem de manevî tazminat 

talebi hakkında uygulanır. Bu hüküm kusur sorumluluğunda olduğu gibi, olağan 
sebep sorumlulukları için geçerlidir.bkz. Eren, s.794 vd.; Saymen, F.Hakkı/Elbir, 
H.Kemal: Türk Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, C.II, Ġstanbul 1958, s.527 vd.; 
Diğer yandan, zamanaĢımının kesilmesi ve durması bakımından, Borçlar Kanununun 
125. ve devamı maddeleri uygulanır. Birden fazla kiĢinin sorumluluğunda, eğer 
Borçlar Kanununun 50. maddesine göre tam teselsül söz konusuysa, müteselsil 
sorumlulardan birine karĢı kesilen zamanaĢımı, diğerlerine karĢı da kesilmiĢ sayılır 
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Buna göre Borçlar Kanununun 60. maddesi ile ―Zarar ve ziyan yahut manevi 

zarar namiyle nakdi bir meblağ tediyesine müteallik dava, mutazarrır olan tara-

fın zarara ve failine ittılaı tarihinden itibaren bir sene ve her halde zararı müs-

telzim fiilin vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz / 

ġukadar ki zarar ve ziyan davası, ceza kanunları mucibince müddeti daha uzun 

müruru zamana tabi cezayı müstelzim bir fiilden neĢet etmiĢ olursa Ģahsi da-

vaya da o müruru zaman tatbik olunur...‖ ġeklindeki düzenlemesi ile üç türlü 

zamanaĢımı süresi öngörmüĢtür. 

Bu Ģekilde kanunkoyucu bir yıllık, sübjektif ve nispi nitelikte kısa zama-

naĢımı süresi; on yıllık objektif ve mutlak nitelikte uzun zamanaĢımı süresi ile 

olağanüstü nitelikteki ceza zamanaĢımı süresini düzenlemiĢtir
6
. 

Aynı Ģekilde Türk Borçlar Kanunun 72. maddesi ile, haksız fiillerde za-

manaĢımı süreleri farklı bir Ģekilde düzenlenmiĢ ve ―Tazminat istemi, zarar 

görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten baĢlayarak iki yılın 

ve her hâlde fiilin iĢlendiği tarihten baĢlayarak on yılın geçmesiyle zamanaĢı-

mına uğrar. / Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaĢımı 

öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuĢsa, bu zamanaĢımı uygulanır.‖ 

818. sayılı Borçlar Kanunun 60. maddesindeki düzenlemeyi muhafaza etmiĢtir. 

 

 

                                                                                                                       
(BK.md.134/I); Borçlar Kanununun 51. maddesine göre eksik teselsül söz 
konusuysa, diğerlerine hiçbir etki yapmaz; ayr.bkz.Roberto, Vito: Schweizerisches 
Haftpflichtrecht, Zürich 2002, s.161. 

6
 SözleĢmeler için düzenlenen Borçlar Kanunun 127. maddesindeki yasak, haksız fiil 

sorumluluğu için geçerli olmadığından, taraflar zamanaĢımı sürelerini diledikleri gibi 
düzenleyebilirler. bkz. Eren. s.794; aksi görüĢte Tekinay /Akman /Burcuoğlu 
/Altop, s. 720; BaĢpınar/Altunkaya, s.103; Oğuzman/Öz, s.465; Roberto, s.163; 
ayrıca bkz. Gauch, Peter: Verjährungsverzicht: ―Ein Entscheid des Bundesgerichts 
(BGE 132 III 226) und was davon zu halten ist‖, SJZ 102, Nr.2006, s.533 vd. ve SJZ 
Nr.102, 2006, s.561 vd. 
http://www.unifr.ch/zrhr/assets/files/Documents/Publikationen/Gauch/Verjaehrungsv
erzicht.pdf; BK. md. 60‘da düzenlenen zamanaĢımı ile ilgili hükümler, BK. m. 41 
vd.daki haksız fiil olarak nitelenen olaylardan doğan bütün davalara ve bunun 
yanında diğer kusursuz sorumluluk hâllerine de uygulanır. Ayrıca, aksine bir 
düzenleme bulunmaması halinde yoksa, Borçlar Kanunu‘nun diğer maddelerinde yer 
alan haksız fiil ile ilgili zararlar için de BK. m. 60. maddesindeki hükümler 
uygulanır. von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumî Kısmı, (Çev. Edege, 
Cevat) Ġstanbul 1952, s. 363; Rey, Heinz: Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 
3.Auf. Zürich 2003, Nr. 1590; BaĢpınar/Altunkaya, s.102; Erdem, s.124; Çelik, s. 
143; Brehm, Roland: Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Band VI. 1. 
Abteilung Allgemeine Bestimmungen, 3. Teilband, Die Entstehung durch unerlaubte 
Handlungen Kommentar zu Art. 41-61 OR, Bern 1998 Art.60 Nr.7. 
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B. ZamanaĢımı Sürelerinin ĠĢlevi 

ZamanaĢımı sürelerinin kabulünü haklı gösteren bazı sebepler ileri sü-

rülmektedir. Buna göre, öncelikle ileri sürülen alacağın, uzun süre geçmiĢ ol-

masına rağmen talep edilmemesinin, bu alacağın sona ermesi anlamına gelebi-

leceği gibi, aslında hiç doğmamıĢ olduğuna da delalet edebilir. Bu Ģekilde, 

kendi alacağını uzun süre talep etmeyen kimsenin bu hakkını korunmaya değer 

bulmadığı kabul edilebilir. Bu açıdan, uzun süre alacağını talep etmeyen kim-

senin, bu talep hakkından mahrum kalması adalet düĢüncesine de aykırı olma-

yacaktır
7
. 

Diğer yandan, zamanaĢımı ile borçlu, uzun süredir var olan böyle bir 

borçtan dolayı oluĢabilecek uyuĢmazlıklardan korunmaktadır
8
. Zira birçok 

halde, ne borçlu ne de mirasçıları, borçlarının ifa edildiğine dair olan delilleri 

uzun süre saklamaktadır. Yine tanıkların ölmesi veya bulunamaması, makbuz-

ların yırtılması veya kaybolması, keĢfin artık yapılamaması gibi olağan sebep-

lerden borçlu bu Ģekilde cezalandırılmamalıdır. Bunun gibi, uzun süre öncesine 

dayanan olaylardan borçlunun veya mirasçılarının sorumlu tutulabilmeleri, 

kamu yararına da aykırı olabilecektir; zira çok uzun zaman önce varlığından 

bile haber olunamayan bir borçtan dolayı sorumlu tutulmak, uzun süre var olan 

çekiĢmeleri tekrar ortaya çıkacaktır. Eski bir alacağı ödemeye zorlanmak, kamu 

yararını zedeleyen durumlara neden olabilecektir
9
. Bu haliyle zamanaĢımının 

kabulü ile hukuk düzeni zamana, iyileĢtirici, düzeltici bir rol yüklemekte ve 

sosyal barıĢa katkı sağlamaktadır
10

. Son olarak, çok eski alacaklar bakımından 

                                                 
7
 Eren, s.1233; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.1030-1031; ―bir kiĢinin 

zamanaĢımı süresi içinde hakkını kullanmamıĢ olması bu hakkın bulunmadığına 
karinedir. -Alacaklı uzun bir süre alacağını istememekle kusurludur. Bu kusur, 
borçlunun borcunu yerine getirmemesinden daha ağır bir kusur olmaktadır. 
Alacağına bu Ģekilde kayıtsız kalan kiĢinin, bu hakkın veya hakkı isteme olanağının 
ortadan kalkması gibi sonuçlara da katlanması gerekir ve bu düĢünce adalet 
duygusuna da uygundur‖ (Karacabey, s.483). 

8
 ZamanaĢımı özellikle borçlu lehine getirilmiĢ bir kurumdur. Erdem, s.11; 

―ZamanaĢımının, sadece borçlunun yararına hizmet eden bir müessese olmadığı, 
aynı zamanda hukuki güvenliği ve hukuki tatmini Ģart gördüğü toplumun huzuruna 
da hizmet ettiği dikkate alınırsa bir alacak hakkının çok uzun sürede zamanaĢımına 
uğraması kamu düzenini ihlal edici nitelikte kabul edilmelidir‖.bkz. Yargıtay 
13.HD.15.06.1993 T. Ve 1993/2112 E, 1993/5075 K. (Kazancı Ġçtihat Bankası) 
;ayrıca bkz. Karacabey, s.483. 

9
 Eren, s.1233; Oğuzman/Öz, s.465; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.1031.; 

Erdem, s.9; Tunçomağ, s.1233; Kılıçoğlu, s.651.; Karacabey, s.483. 
10

 Eren, s.1233; BaĢpınar/Altunkaya, s.101; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
s.1031; Karacabey, s.483.; ZamanaĢımının varolma nedenleri arasında iki temel 
olgu bulunmakta ve bunlar zamanaĢımının var olma nedenini oluĢturmaktadır, bunlar 
toplumsal barıĢın sağlanması ve hukuk güvenliğidir. bkz. Erdem, s.11. 
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mahkemelerin iĢ yükünü arttırmamak ve bunlarla uğraĢtırmamak için zamana-

Ģımı süresinin getirildiği kabul edilebilir
11

. 

III. ZamanaĢımı Süreleri 

A. Kısa süreli (nispi) ZamanaĢımı Süresi 

Borçlar Kanunun 60. maddesine göre, 1 yıllık kısa süre, zararın ve failin 

(zararı tazminle yükümlü kiĢinin) davacı tarafından öğrenildiği tarihten
12

; on 

yıllık süre de, haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren iĢlemeye baĢlar. 

Nitekim, Türk Borçlar Kanunun 72. maddesi ile de nispi süre 2 yıla çıkarılmıĢ, 

10 yıllık süre ise aynı kalmıĢtır. 

AĢağıda bu unsurlar ele alınmıĢtır. 

a. Zararın Öğrenilmesi 

Bir yıllık sürenin iĢlemeye baĢlaması için, her Ģeyden önce zarar görenin, 

zarar verici fiili veya olayı değil, zararı öğrenmesi gerekir
13

. Zarar, zarar verici 

fiil veya olayın zarar görenin hukukî varlık ve değerleri üzerindeki olumsuz 

etki ve sonuçlardır. Borçlar Kanununun 128. maddesinde olduğu gibi, sadece 

tazminat alacağının muaccel olması, haksız fiillerde zamanaĢımı süresinin iĢ-

lemesi için yeterli değildir. Tazminat alacağı, zararın doğduğu anda muaccel 

olmaktadır
14

. 

                                                 
11

 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.1031; Karacabey, s.483; Oğuzman/Öz, 
s.465; bununla birlikte, zamanaĢımının öngörülmesinin mahkemelerin iĢyükünün 
hafifletilmesi yönünde bir hedefi olamayacağını düĢünmektedir. Bkz.Erdem, s.10 ve 
dpn.29 ile anılanlar; Tutumlu, s.26; Roberto, s.160. 

12
 Kanun koyucu bu Ģekilde tazminat talepleri için bir yıllık kısa ve nispi bir süre 
öngörmüĢtür. Bununla birlikte, sürenin baĢlaması, zarar görenin, tazmin yükümlüsü 
kiĢiyi öğrenmesi gibi sübjektif bir Ģartın gerçekleĢmesine bağlamıĢtır. Diğer yandan 
zarar gören zararı da öğrenmek zorundadır. bkz. Eren, s.795. 

13
 Zarar görenin zararı öğrenmesi, zararın varlığı, niteliği ve esaslı unsurları hakkında, 
bir dava açmaya ve davanın gerekçelerini göstermeye elveriĢli bütün hâl ve Ģartları 
öğrenmiĢ olması demektir; ancak, tazminatın hesabına yarayacak bütün ayrıntıların 
(zararın kapsamının ve miktarının) öğrenilmiĢ olması aranmaz 
(Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.718-719); Feyzioğlu, s.709; Eren, s.795; 
Kılıçoğlu, s.352; Oğuzman/Öz, s. 541; Karacabey, s.491-492; Giritlioğlu, s.101; 
Uygur, Turgut: Açıklamalı Ġçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat 
Hukuku, C. 3, Madde 51-108, Ankara 2003, C.3, s.2710; ayr.bkz. 4.HD., 22.1.1981, 
E.1980/12753, K.1981/415 (YKD., 1982/1, s.34). 

14
 BaĢpınar/Altunkaya, s.103; Oser, Hugo/ Schönenberger, Wilhelm, Zürcher: 
Kommentar, Bd. V: Das Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Art. 1-183 OR., 2. 
Auf. Zürich 1929, Art. 60, Nr. 7; Brehm, Art.60 Nr.5-6; Oğuzman/Öz, s.540; 
Reisoğlu, s. 208. 
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Zararın öğrenilmesinden kastedilen zarar verici olay değil, zararın varlık 

ve mahiyetini, unsurlarını, kapsamını öğrenmektir. Bunlar öğrenilmedikçe, 

zarar gören, dava yoluyla talep edeceği tazminatın sebep ve Ģartlarını değerlen-

diremez
15

. Gerçekten de, olayın meydana gelmesi ve zararın doğmuĢ olması, 

dava açma hakkının oluĢması için yeterli değildir. Zararın, zarar gören tarafın-

dan öğrenilmesi gerekir. Öğrenebilecek durumda olmak tek baĢına zamanaĢımı 

süresinin iĢlemesine yetmez
16

. Diğer yandan, bu öğrenme kesin bir mahiyette 

olmalıdır. Zarar konusunda bir kuĢkunun bulunması, öğrenme olarak nitelendi-

rilemez. Ancak açık olan ve herkesçe bilinen bir olayın varlığı, zararın bilin-

memesini veya zararda kuĢkuyu önler
17

. 

Bunun dıĢında, zararın öğrenilmesi için zarar verici fiil veya olayın da 

sona ermiĢ olması gerekir. Hukuka aykırı davranıĢ veya zarar devam ettiği du-

rumlarda zamanaĢımının baĢlaması da mümkün değildir. Bu durum, özellikle 

sürekli zararlarda söz konusu olur
18

. Bu gibi durumlarda, zarar verici fiilin veya 

olayın kesintisiz olarak devam etmesi halinde zarar tamamlanmamıĢtır ve buna 

bağlı olarak zamanaĢımı da iĢlemeye baĢlamaz. Bu gibi, sürekli (temadi eden) 

zararlarda, zarar ancak kesin olarak gerçekleĢtiği anda öğrenilebilir
19

. Bununla 

birlikte, ayrı ayrı zamanlarda tekrarlanan kesintili fiil veya olayların birbirinden 

                                                 
15

 Eren, s. 795; Tekinay/Akman/Burcoğlu/Altop, s.718; Kılıçoğlu, s.351; BGE 96 II 
39; 92 II 4; ―… zamanaĢımı baĢlangıcından esas olacak unsurlardan zarar görenin 
zararı öğrenmesi demek, kural olarak zararın kapsamına değil, varlığına taalluk eder. 
Yoksa tazminatın hesabına yarayacak bütün ayrıntıların bilinmesi aranmaz. Zararın 
varlığı, mahiyeti ve esaslı unsurları hakkında bir dava açmaya, davayı ciddi ve 
objektif Ģekilde desteklemeye ve davanın gerekçelerini göstermeye elveriĢli yeterli 
hâl ve Ģartların öğrenilmesi, zararın öğrenilmiĢ sayılması için yeterlidir…‖; YG 
4.HD. 4.12.1986 T. ve E.6073, K.8188, (YKD. 1987/3, s.395); Oğuzman/Öz, s.541; 
Karacabey, s.492-493; Brehm, Art. 60, Nr. 28; Oser/Schönenberger, Art. 60, Nr. 
13; Rey, Nr.1611; Erdem, s.175. 

16
 Oğuzman/Öz, s. 541; Erdem, s.176; Develioğlu,H.Murat: ―Haksız Fiilden Doğan 
Tazminat Taleplerinin Tabi Olduğu Bir Yıllık ZamanaĢı Süresinin BaĢlangıç Anı‖, 
Prof.Dr.Rona Serozan‘a Armağan, Ġstanbul 2010, s.790. 

17
 Brehm, Art. 60, Nr. 44; Çelik, s. 143. 

18
 Brehm, Art. 60, Nr. 29; Rey, Nr. 1614; Uygur, s.2710; Eren, s. 795; Kılıçoğlu, s. 
352; Çelik, s. 143; BGE 109 II 420; Erdem, s.179-180. 

19
 Zarar verici fiil veya olay ve dolayısıyla bundan doğan zarar, kesintisiz olarak devam 
etmesi halinde, tazminat talebinin mahiyetini oluĢturan zarardan bahsedilemez. Zarar, 
ani veya sürekli dahi olsa her zaman tektir ve bu duruma ―zararın tekliği‖ ilkesi 
denilmektedir. Bu ilkeye göre, aynı ihlal fiili veya olayından doğan sonuçlar bir 
bütün oluĢturur ve zarargören, zarar devam ettiği sürece, bunu tam olarak 
öğrenemeyeceği için, süre de baĢlamayacaktır. Zaman süreci içinde gerçekleĢen her 
ayrı zarar, ayrı bir zarar olmadığı gibi, zararı, zararlar toplamı da oluĢturmaz. Sürekli 
zararlarda, zarar kesin olarak ne zaman gerçekleĢirse, öğrenme mümkün olacak ve 
bir yıllık süre baĢlayacaktır. Bkz.Eren, s.795; Brehm, Art.60,Nr.29. 
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bağımsız birden çok zarar veriyorsa, bunların her biri birbirinden bağımsız ol-

duğu için her bir zarar kalemi için ayrı ayrı süreler iĢleyecektir
20

. 

Bedensel zararlarda zamanaĢımı, tedavi masrafları, tıbbi bakım ve teda-

vilerle birlikte, en son zarar kaleminin gerçekleĢip, bu kalemlerden oluĢan ge-

nel zararın öğrenilmesi ile baĢlayacaktır
21

. Bu zararlarda, geliĢmenin tamamlan-

masından sonra zamanaĢımı zararın tümü için iĢleyecektir. Bu sebeple bir yıllık 

süre de zararın gerçekleĢtiği anda iĢlemeye baĢlar
22

. Ancak bu durum, geliĢme-

nin değil de, zararın devam etmesi hallerinde ve bu sebeple zarar kapsamının 

tam olarak belirlenememesi halinde geçerlidir. Bu durumda, bir yıllık süre iĢ-

lemeye devam eder
23

. Ancak, bir olay meydana geldikten sonra yeni olaylar 

ortaya çıkarak yeni birtakım zararlar söz konusu olursa, yeni bir zamanaĢımı 

süresi de iĢlemeye baĢlar
24

. 

Bir kiĢinin ölümü ile sonuçlanan bir haksız fiilde ise, yakınlarının, ölüm 

olayını öğrenmesi ile zamanaĢımı süresi baĢlar
25

. Davacı tüzel kiĢiyse, tazminat 

davasının açılması için emir vermeye yetkili organ ve kurulun, zararı ve faili 

(zararı tazminle yükümlü kiĢiyi) öğrenmesi esas alınmalıdır
26

. 

                                                 
20

 Eren, s.796. 
21

 Örneğin vücüt bütünlüğü ihlalinden doğan zararlar bakımından, tedavi giderleri, 
geçici kazanç kaybı, ve sürekli iĢgöremezlik kalemleri üç ayrı zarar kaleminden 
oluĢmakta ve zarar, ancak en sonuncu kalemi oluĢturan zararın tam olarak ortaya 
çıkması ile öğrenilmiĢ olunur (Eren, s.796); Tekinay/Akman/Burcoğlu/Altop, 
s.719; BaĢpınar/Altunkaya, s.105; Karacabey, s.498; Ģayet geliĢen duruma göre 
zararın kapsamını tayin etmek mümkün değilse, örneğin bir haksız fiil sonucu 
hastanede yatan kimsenin sıhhi durumu nasıl olacağı, sakat kalıp kalmayacağı, 
kalacaksa sakatlık derecesi belli değilse, geliĢme tamamlanıp dava açmaya elveriĢli 
bilgiler elde edilinceye kadar zamanaĢımı iĢlemez. (Oğuzman/Öz, s.542.); Erdem, 
(s.179), her bir kalem bakımından farklı farklı zamanaĢımı süresinin iĢlemesi 
görüĢündedir. 

22
 Brehm, Art. 60, Nr. 57; Oğuzman/Öz, s. 542; von Tuhr, s.413; Karacabey, s.498; 
Rey, N.1615, BGE 92 II 1; 109 II 421,; BGE 112 II 123.  

23
 Örneğin, haksız fiil sonucu hastaneye kaldırılan kiĢinin sağlığında ne gibi bir geliĢme 
yaĢanacağı, sakat kalıp kalmaycağı, kalacaksa sakatlık derecesinin ne olacağı belli 
değilse, geliĢme tamamlanıp dava için yeterli bilgiler edinilinceye kadar süre 
iĢlemez. (Oğuzman/Öz, s. 542); YHGK., 7.2.1990, 4-654/65, (YKD., 1990/11, s. 
1602); BaĢpınar/Altunkaya, s.105; Develioğlu (s.816), ―geliĢen‖ ifadesinin olumlu 
bir durumu yansıttığı için ―devam eden‖ teriminin kullanılmasından yanadır. 

24
 Çelik, s.143; BaĢpınar/Altunkaya, s.105. 

25
 Brehm, Art. 60, Nr. 36-50; Rey, Nr. 1622. 

26
 Davacı tüzel kiĢiyse, tazminat davası açılması için emir vermeye yetkili organ ve 
kurulun, zararı ve faili (zararı tazminle yükümlü kiĢiyi) öğrenmesi esas alınmalıdır 
(Karacabey, s.495-496); Uygur, C.3, s.2711; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
717, dn. 1; Kılıçoğlu, s.351; bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.Develioğlu, s.812. 
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b. Tazmin Yükümlüsünün Öğrenilmesi 

Borçlar Kanun 60. maddesinde (TBK.md.72) düzenlenen bir yıllık za-

manaĢımı süresinin baĢlaması için, zarar görenin aynı zamanda tazmin yü-

kümlüsü (sorumlu) kiĢiyi de öğrenmesi gerekmektedir
27

. Davalının Ģahıs ve 

kimliğinin tam olarak tespit edilememesi hâlinde, aleyhine dava açılacak Ģahsı 

ve onun sorumluluğunu kuran ve olay ve durumları öğrenmek zorundadır. 

Kusur sorumluluğunda bu kiĢi, fail; sebep sorumluluğunda ise, kanunun 

kendisine tazminat yükümlülüğü bağladığı olayı gerçekleĢtiren kiĢidir. Bir yıl-

lık sürenin iĢlemeye baĢlaması için, ev baĢkanının sorumluluğunda olduğu gibi, 

zarar veren küçük veya kısıtlının değil, ev baĢkanının; adam çalıĢtıranın so-

rumluluğunda da yardımcı kiĢinin değil, adam çalıĢtıranın öğrenilmesi gerekir. 

Bunun için de akıl hastalığının ve adam çalıĢtırma iliĢkisinin varlığı öğrenil-

melidir. Bir kimsenin tazmin yükümlüsü olabileceği hususunda bir tahmin veya 

zan yeterli olmayıp, zarar görenin, tazmin yükümlülüğünü kuran olay ve olgu-

ların tamamını öğrenmesi gerekir
28

. 

Birden çok davalının bulunması durumunda (müteselsil sorumlulukta, 

sorumlulardan her birinin borcunun diğerlerinden bağımsız olmasının sonucu 

olarak), bir yıllık zamanaĢımı süresinin baĢlangıç tarihi, her borçlu için ayrı 

ayrı hesaplanmalıdır
29

. 

B. On Yıllık ZamanaĢımı Süresinin BaĢlangıcı 

Borçlar Kanunun 60. maddesinin ikinci fıkrası ile fiilden zarar görenin, 

gerek sorumlunun kim olduğunu, gerekse zararı ne zaman öğrenmiĢ olursa ol-

sun, fiilin meydana geldiği tarihten itibaren on yıl geçmesi ile zamanaĢımına 

uğrayacağını öngörmüĢtür. Böylece haksız fiil nedeniyle tazminat davası açma 

hakkı, her halde zarar verici fiilin meydana geldiği tarihten itibaren on yıl geç-

mekle zamanaĢımına uğrar. Bu Ģekilde, bir yıllık nispî sürenin yanında, azamî 

bir ―mutlak süre‖ (Absolute Verjährungsfrist) öngörülmüĢtür. Bu süre bakı-

mından objektif bir zaman dilimi, yani fiilin iĢlendiği tarih kabul edilmiĢtir. 

Böylece, zarar, haksız fiilin iĢlendiği tarihten itibaren on yıl sonra dahi 

ortaya çıkmıĢsa veya haksız fiille birlikte doğmasına rağmen, haksız fiilin üze-

rinden on yıl geçmiĢse, tazminat davası zamanaĢımına uğramıĢ olur. Ancak, 

                                                 
27

 Develioğlu, s.799; Zarar gören kiĢinin, zararı tazmin yükümlüsünün kimliği 
hakkında kesin bir bilgi sahibi olması beklenmemeli; yaklaĢık bir bilgiyle (veya 
tahminle) bile dava açılması için gereken süre iĢlemeye baĢlamalıdır. Aksi takdirde, 
davaların açılabilmesi için gereken sürenin iĢlemeye baĢlaması gecikeceği ve bu da 
hukuk güvenliğine aykırı olacağı gibi, sürenin iĢlemesi için kesin bir bilginin 
aranması, bu tür davalarda kuĢkulu durumlarda zarar görene tanınan ispat kolaylığı 
ilkesine de aykırı olacaktır (Petek, s.422).  

28
 Karacabey, s.499; Eren, s.795. 

29
 Tekinay/Akman/Burcoğlu/Altop, s.718; Oğuzman/Öz, s.541. 
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zarar verici fiil, süreklilik taĢıyorsa (devam eden, geliĢmekte olan bir durum 

yaratıyorsa), on yıllık zamanaĢımı süresi, fiilin veya sürecin sona erdiği (geliĢ-

mekte olan durumun seyrini tamamladığı) tarihten itibaren iĢlemeye baĢlar
30

. 

Buna karĢılık Yargıtay, zararın, hukuka aykırı fiilin meydana geldiği ta-

rihten on yıl sonra doğması hallerinde, tazminat talebinin zamanaĢımına uğra-

mıĢ olmasının hakkaniyete aykırı olacağını düĢünmüĢ ve bu Ģekilde on yıllık 

süreyi farklı bir Ģekilde yorumlamıĢtır. Yargıtay, haksız fiilin ancak zararın 

doğduğu andan itibaren tamamlanmıĢ olacağı, zamanaĢımı süresinin de ancak 

bu tarihten itibaren iĢleyeceğine karar vermiĢtir
31

. Bununla birlikte hemen 

belirtmek gerekir ki, gerek 818. sayılı Borçlar Kanunu gerekse, Türk Borçlar 

Kanununda yer alan düzenlemeler karĢısında, on yıllık zamanaĢımının, fiilin 

iĢlendiği tarihten itibaren baĢlayacağının kabulü gereklidir
32

. Aksi bir düĢünce 

zamanaĢımı konusunda sakıncalı sonuçlar doğurabilecektir. Bu konu aĢağıda 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

                                                 
30

 Feyzioğlu, s.709; Tekinay/Akman/Burcoğlu/Altop, s.720; Eren, s.797; Oğuzman/ 
Öz, s.541; Kılıçoğlu, s.352; Ayrıca bkz.yukarıdaki dpn. 

31
 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdiği bir kararda Devletin tapu sicilinin 
tutulmasından doğan sorumluluğunda, on yıllık zamanaĢımının “tapu kaydının 
düzeltilmesi davasının reddine iliĢkin kararın kesinleĢme tarihinden” baĢlayacağı, 
dolayısıyla zararın gerçekleĢtiği tarihten itibaren on yıllık zamanaĢımının iĢleyeceği 
yönünde hüküm kurmuĢtur. Ancak, Borçlar Kanununun 60. maddesindeki açık ifade, 
bu Ģekilde bir yorum yapmayı engelleyici niteliktedir; zira söz konusu hükümde, 
“...mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ıttilaı tarihinden itibaren bir sene ve her 
hâlde zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren on sene...” Ģeklinde, on yıllık 
sürenin, zararı doğuran fiilin iĢlenmesinden itibaren baĢlayacağı açık olarak 
belirtilmiĢtir. HGK., 21.4.1999, 1-222/226 (YKD., 2000/10, s.1489). 

32
 Türk Borçlar Kanunu Tasarısının, yürürlükteki Borçlar Kanunumuzun 60. maddesini 
karĢılayan 71. maddesinde, “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat 
yükümlüsünü öğrendiği tarihten baĢlayarak iki yılın ve her hâlde, fiilin iĢlendiği 
tarihten baĢlayarak yirmi yılın geçmesiyle zamanaĢımına uğrar. Ancak, tazminat 
ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaĢımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden 
doğmuĢsa, bu zamanaĢımı uygulanır. -Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından 
bir borç doğmuĢsa, zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaĢımına 
uğramıĢ olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.” hükmü yer almaktadır. 
Haksız fiil tazminatı için, Borçlar Kanunumuzda öngörülen bir yıllık kısa 
zamanaĢımı süresi, yetersiz bulunması nedeniyle, Tasarıda iki yıla çıkarılmıĢ; on 
yıllık uzun zamanaĢımı süresi için kullanılan “zararı müstelzim fiilin vukuundan 
itibaren” Ģeklindeki ibare, haksız fiilin “zarar” unsuru gerçekleĢmedikçe, fiilin 
iĢlendiği tarihten itibaren kaç yıl geçerse geçsin, haksız fiil nedeniyle tazminat 
isteminin zamanaĢımına uğramayacağı Ģeklinde yorumlanmasını önlemek amacıyla, 
bu ibare “her hâlde, fiilin iĢlendiği tarihten baĢlayarak” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve on 
yıllık uzun zamanaĢımı süresi de, bu değiĢiklik göz önünde tutularak yirmi yıla 
çıkarılmıĢtır. 
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C. Ceza ZamanaĢımı Süresi 

Borçlar Kanununun 60. maddesinin ikinci fıkrasına göre, tazminat da-

vası, Ceza Kanununun daha uzun bir zamanaĢımı süresini öngördüğü suç oluĢ-

turan bir fiilden doğuyorsa, tazminat davasına da ceza zamanaĢımı süresi uy-

gulanır. Buradaki ana düĢünce, zarar görenin ceza davasının devamı boyunca 

davaya katılarak tazminat isteyebilmesinin mümkün olması ve bu yüzden de 

devlet koğuĢturulmasına olanak bulunduğu sürece zarar verene, tazminat 

davası açılmasını reddetmenin anlamsız olacağına ve tazminat davasının daha 

önce zamanaĢımına uğramasının adalet duygusuna bağdaĢmayacağına 

dayanmaktadır
33

. 

IV. ZamanaĢımının BaĢlangıcına ĠliĢkin TartıĢmalar 

A. Yargıtay‟ın ZamanaĢımına ĠliĢkin Tutumu 

Yukarıda da ifade edildiği üzere Yargıtay, özellikle 1999 tarihli Marmara 

depremi sonrasında haksız fiilin tamamlanması ve zamanaĢımının baĢlangıcı 

konusunda ―zararın doğumu‖ kıstasını getirmiĢtir. Yargıtay bu doğrultuda aĢa-

ğıda ifade edileceği üzere deprem mağdurlarını ―zamanaĢımı olgusundan‖ kur-

tarmak istemiĢtir
34

. 

                                                 
33

 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.722; Karacabey,Ö.Faruk: YD., S.1, 1979, 
s.81-82; Elbette ki, burada ceza zamanaĢımı ile belirtilmek istenen dava 
zamanaĢımıdır. Ceza veya infaz zamanaĢımı değildir. Bkz.Eren, s.799; 
BaĢpınar/Altunkaya, s.109; Brehm, Art. 60, Nr. 67; Oser/Schönenberger, Art. 60, 
Nr. 15; Rey, Nr. 1663; Kılıçoğlu,s. 350. 

34
 Bu doğrultuda Yargıtay 4. Hukuk Dairesi‘nin 11.12.2001 tarih ve E. 2001/8406 K. 
2001/12825 sayılı kararı ile haksız fiilin bütün unsurlarının tamamlanması için 
öncelikle zararın doğması gerektiği; baĢka bir ifadeyle zarar oluĢmadığı sürece 
haksız fiilin tüm unsurlarının tamamlanmadığı, bu nedenle de zamanaĢımının da 
iĢlemeyeceği, deprem ile birlikte bina yapımı sırasındaki hukuka aykırı eylem 
nedeniyle, deprem ile zararın doğduğunu bu nedenle 10 yıllık zamanaĢımı süresinin 
geçmediğine karar (Kazancı Ġçtihat Bankası) sayılı kararı (…)―Bu faslın içinde yer 
alan 60. madde ise, "Müruruzaman" baĢlığını taĢımaktadır. Anılan bu madde de, 
haksız bir eylem sonucu meydana gelen zarar nedeniyle zarar görenin, zararı ve zarar 
vereni öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her durumda, zararın meydana gelmesini 
sağlayan eylemden itibaren de on yıl içinde istemde bulunmasını öngörmüĢtür. 
Devamında ise, haksız eylemin suç teĢkil etmesi durumunda, bu sürelerin ceza 
yasasında öngörülen sürelere bağlı olacağı hüküm altına alınmıĢtır. Yine aynı 
maddenin, "...zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren..." biçimindeki düzenlemede 
hukuka aykırı eylemin yanında zararında gerçekleĢmesinin öngörüldüğü 
anlaĢılmaktadır. Diğer bir anlatımla, hukuka aykırı eylemin varlığına karĢın, zarar 
gerçekleĢmemiĢse, zamanaĢımı süresinin baĢlaması söz konusu olmayacaktır. Somut 
olayda, hukuka aykırı eylem daha önce, zarar ise depremin oluĢumu ile 
gerçekleĢmiĢtir…Maddenin bu düzenleniĢ biçimi, somut olaya uygulandığında, Ģöyle 
bir sonuca varmak gerekir. Bir kimsenin, ödence isteminde bulunabilmesi için 
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‘nun 22.10.2003 tarihli E.2003/4-603, K., 

S. 2003/594 sayılı kararı
35

 ile Borçlar Kanunun 60. maddesinde düzenlenen 

zamanaĢımı süresinin baĢlangıcını değiĢik açılardan incelemiĢ ve davayı önce-

likle haksız fiilin unsurları açısından irdelemiĢtir. 

Buna göre, Yargıtay, haksız fiilin meydana gelmesi için kusur, hukuka 

aykırılık ve illiyet bağının yanında mutlaka bir zararın varlığına ihtiyaç duyul-

duğu, zarar ortaya çıkmadığı sürece haksız fiilden de bahsedilemeyeceğini ve 

bu sebeple de zamanaĢımının iĢlemeyeceğini kabul etmiĢtir. Bu Ģekilde, Yük-

sek Mahkeme, yapının hukuka aykırı bir Ģekilde inĢa edilmesi karĢısında, zara-

rın ancak deprem ile ortaya çıktığı, zamanaĢımı süresinin de ancak bu andan 

itibaren iĢleyeceğini kabul etmiĢtir. Ġçtihatta, eylemin üzerinden 10 yıl geçmiĢ 

olsa bile haksız fiilin ancak zararın doğumu ile tamamlandığını, zamanaĢımı 

süresinin de ancak bu tarihten itibaren baĢlayacağını, dolayısıyla 10 yıllık süre-

nin geçmemiĢ olduğuna kanaat kılmıĢtır
36

. 

                                                                                                                       
öncelikle bir zararın olması ilk koĢuldur. Çünkü davanın hukuki nedeni ödence 
olunca, öncelikle bunun var ve miktarının da belli veya belirlenebilir olması gerekir. 
Öte yandan ve en önemli koĢul, bu zararın tazminat olarak istenebilir bir duruma da 
gelmesidir. Davaya konu edilen olayda olduğu gibi, davalının hukuka aykırı eylemi, 
yapının yapıldığı tarihte gerçekleĢmiĢtir. Ancak o tarihte davacının eldeki davaya 
konu ettiği tür ve kapsamda bir zararı doğmamıĢtır. Böyle bir zarar olmayınca, 
davacının eldeki gibi böyle bir dava açma olanağı da bulunamayacağı doğaldır. 
ZamanaĢımı, harekete geçememek durumunda bulunan kimsenin aleyhine iĢlemez… 
…Hukuki düzenleme ve eldeki bu olgulara göre, binanın yapımı, yönetmeliğe aykırı 
olmasına karĢın, o tarihte zarar doğmadığından davacının anılan tarihte bir talep 
hakkı da olamayacaktır. Bir hakkın, bu bağlamda ödence isteminin doğmadığı bir 
tarihte, zamanaĢımının baĢlatılması hakkın istenmesini ve elde edilmesini güçleĢtirir, 
hatta olanaksız kılar. Binanın yapım tarihinde, davalının hukuka aykırı olan eylemi 
gerçekleĢmiĢtir. Ancak ortada henüz bir zarar bulunmamaktadır. Somut olayda 
olduğu gibi, her hukuka aykırı eylem, zararın oluĢmasına neden olmayabilir. Binanın 
yapımı sırasındaki hukuka aykırılık eylemi nedeniyle, depremin oluĢum sonucu zarar 
doğmuĢtur.(…)  

Davaya konu edilen olaydaki deprem, yani zarar doğurucu sonuç 17.8.1999 günü 
meydana gelmiĢ olup, eldeki iĢbu dava ise 11.8.2000 günü yani bir yıllık süre içinde 
açılmıĢtır. Bu süre, BK.nun 60. maddesinde öngörülen bir yıllık süreye uygun 
düĢmektedir. Davanın açıldığı tarih itibariyle daha uzun süreli bu bağlamda ceza 
zamanaĢımının uygulanıp-uygulanmaması konusunun tartıĢılmasını eldeki bu dava 
için gerekli görmüyoruz‖, Ģeklindeki kararı ile zamanaĢımının zararın doğumu ile 
baĢladığına hükmetmiĢtir. 

35
 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‘nun 22.10.2003 tarihli E.2003/4-603, K., S. 2003/594 
sayılı kararı Kararın tam metni için bkz.Kazancı Ġçtihat Bankası.  

36
 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‘nun 22.10.2003 tarihli E.2003/4-603, K., S. 2003/594 
sayılı kararı Kararda bu durum Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: (…) ZamanaĢımı 
süresinin baĢlaması için alacaklının belli olguları öğrenmiĢ olması koĢulunu aradığı 
hallerden biri, haksız fiilden kaynaklanan tazminat borcudur. Buna iliĢkin bir ve on 
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Yargıtay, söz konusu hükmü Borçlar Kanunun 128. maddesi açısından 

da irdelemiĢ ve zamanaĢımının, alacağın muaccel olduğu tarihte baĢlayacağını, 

zarar gerçekleĢmediği sürece bir alacak kavramından da bahsedilemeyeceğini, 

bu nedenle zamanaĢımı süresinin de ancak zararın doğumu ile baĢlayacağı yö-

nünde karar vermiĢtir
37

. 

                                                                                                                       
yıllık zamanaĢımı sürelerini öngören B.K.nun 60. maddesinde, bir yıllık zamanaĢımı 
süresinin, zarar görenin, zararın varlığını ve zarar vereni öğrendiği tarihten itibaren 
baĢlayacağı açıkça belirtilmiĢtir. Dolayısıyla, haksız fiilden kaynaklanan tazminat 
davalarında, alacaklı zararın varlığını ve zarar vereni bilmediği sürece, zamanaĢımı 
süresi baĢlamayacaktır. (…) Açıktır ki, zararın varlığını öğrenme koĢulu, öncelikle 
zararın gerçekleĢmiĢ olmasını gerektirir: Henüz gerçekleĢmemiĢ bir zararın, herkes 
gibi, o zararın tazminini isteyebilecek olan alacaklı ( zarar gören ) tarafından da 
öğrenilmesi mümkün değildir. BaĢka bir ifadeyle, hukuka aykırı fiil iĢlenmesine 
rağmen, onun doğuracağı zarar henüz ortaya çıkmamıĢ; zararın ortaya çıkması için, 
fiil tarihinden sonra birtakım etkenlerin gerçekleĢmesi veya belli bir zamanın 
geçmesi gerekiyor ise, doğal olarak zamanaĢımı süresinin iĢlemeye baĢlaması da 
mümkün olmayacaktır. (…)Hukuka aykırı ve ancak henüz herhangi bir zarar 
doğurmamıĢ bir fiilin iĢlenmiĢ olması, tek baĢına yasal 10 yıllık zamanaĢımı 
süresinin baĢlayabilmesi için yeterli değildir. Zira, yukarıda değinildiği üzere, bir 
fiilin haksız fiil olarak nitelendirilebilmesi için, diğer koĢullar yanında, onun bir 
zarara neden olması da zorunludur. Kendisinden kaynaklanan bir zarar 
bulunmadıkça, bir fiilin hukuka aykırılığından söz edilebilirse de, henüz bir haksız 
fiil olarak kabulü mümkün değildir. Böyle durumlarda, zarar doğuncaya kadar, 
ortada sadece hukuka aykırı bir fiil bulunur; dolayısıyla, bu aĢamada, haksız fiilin 
unsurlarından sadece hukuka aykırılık ve -koĢulları varsa- kusur unsurları 
gerçekleĢmiĢ olur. O fiilin, hukuka aykırı bir fıil olmaktan çıkıp, haksız fiil niteliğine 
dönüĢebilmesi ise, ancak diğer iki unsurun; bir zararın doğması ve zarar ile fiil 
arasında nedensellik bağının bulunması unsurlarının birlikte gerçekleĢmesiyle 
mümkündür. Kısaca, hukuka aykırı bir fiil, bütün bu koĢulların birlikte gerçekleĢtiği 
andan itibaren haksız fiil niteliğine bürünür; o potansiyeli taĢıdığı halde henüz 
nedensellik bağını da içeren bir zararı doğurmamıĢ olan hukuka aykırı nitelikteki bir 
fiil, zararın doğacağı ana kadar haksız fiil olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla, 
haksız fiil, zorunlu olarak, bir zarar doğurduğu anda bütün unsurlarıyla tamam olur 
ve ancak o tarihte iĢlenmiĢ sayılabilir. (Bkz.Kazancı Ġçtihat Bankası) 

36
 Kaynak: Kazancı Ġçtihat Bankası. Aynı doğrultuda: Y. 4.HD. E. 2002/12847 K. 
2003/5544 T. 29.4.2003; YHGK. 2003/4-400 E., 2003/393 K. T.04.06.2003; 
Y.4.HD. E.2002/4491, K.2002/5701, T.13.05.2002. 

37
 Öte yandan, zamanaĢımı baĢlangıcına iliĢkin genel hüküm niteliğindeki B.K. nun 
128. maddesine göre de, zamanaĢımı alacağın muaccel olduğu tarihte baĢlar. 
Buradaki "muacceliyet" kavramının, alacaklı tarafından talep ve dava edilebilir hale 
gelmiĢ olma anlamını taĢıdığında, dolayısıyla, öncelikle doğmuĢ bir alacağın 
varlığını ( haksız fiil açısından bakıldığında, tazminat alacağına neden olan zararın 
gerçekleĢmiĢ olmasını ) gerektirdiğinde; yine "alacak" kavraınının, haksız fiile dayalı 
tazminat alacağını da kapsayan bir geniĢlik taĢıdığında kuĢku ve duraksamaya yer 
yoktur. Kısaca, tazminat alacağına iliĢkin zamanaĢımı süresi de, diğer alacaklar 
gibi, onun alacaklısınca talep ve dava edilebilir hale geldiği anda baĢlayacaktır.” 
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Yüksek Mahkeme, bu kararında, davada atfedilen fiilin aynı zamanda bir 

suç oluĢturduğu gerekçesi ile Borçlar Kanunun 60. maddesinin ikinci fıkrasında 

öngörülen olağanüstü zamanaĢımı sebebiyle de baĢlamayacağını kabul etmiĢ-

tir
38

. 

B. Doktrinin Bu Konudaki Tutumu 

Yargıtay‘ın zamanaĢımının baĢlangıcı konusunda yukarıda belirtilen bu 

kararı, haklı olarak doktrinde yoğun eleĢtiri almıĢtır
39

. Gerçekten de Yargı-

tay‘ın Borçlar Kanunun 60. maddesine iliĢkin yaptığı yoruma, kanunun açık 

lafzı karĢısında hiçbir yönden katılmak mümkün değildir. Borçlar Kanunun 60. 

maddesi açık ve aksi yönde bir yoruma mahal vermeyecek Ģekilde düzenlenmiĢ 

ve talebin ―her halde‖ fiilin iĢlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmesi 

ile zamanaĢımına uğrayacağını düzenlemiĢtir. Yargıtay‘ın ―zararı müstelzim 

fiili‖, ―zararı doğuran fiil‖ olarak yorumlaması kanunun özüne uygun olmadığı 

gibi, mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunun 60. maddesindeki lafzına da uygun düĢ-

memektedir
40

. Bu nedenle, zamanaĢımının baĢlangıcı konusunda, fiilin tamam-

                                                                                                                       
DenilmiĢtir YHGK. 2003/4-400 E., 2003/393 K. T.04.06.2003 (Kazancı Ġçtihat 
Bankası) 

38
 Kararda bu durum Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: (…)Diğer yandan, Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu da, 17 Ağustos 1999 tarihli depreme iliĢkin bir ceza davasında, TCK. 
nun 383/2. maddesinde düzenlenen suçun, binanın tamamlandığı ( Yapı kullanma 
izin belgesinin alındığı ) tarihte değil, binanın deprem sonucunda yıkıldığı anda 
iĢlenmiĢ sayılması gerektiğine oybirliğiyle karar vermiĢtir. ( Y.C.G.K. nun 4.3.2003 
gün 2002/9-314 esas, 2003/15 karar sayılı kararı ). Davaya atfedilen haksız fiilin, 
aynı zamanda cezayı da gerektiren bir fiil niteliği taĢıdığı, dolayısıyla, söz konusu 
Y.C.G.K. kararının, eldeki davaya konu haksız fiil yönünden de geçerli bir saptamayı 
içerdiği kuĢkusuzdur.(…) Belirtilmelidir ki, hem haksız fiil olarak tazminat borcunu, 
hem de suç oluĢturması nedeniyle cezayı gerektiren bir fiilin, medeni hukuk ve ceza 
hukuku açısından farklı tarihlerde iĢlenmiĢ ( tamamlanmıĢ ) sayılmasını haklı 
gösterebilecek herhangi bir hukuksal gerekçe mevcut olamaz. Yine, B.K. nun 60/2. 
maddesindeki uzamıĢ zamanaĢımı kuralını öngören hükmün, ceza zamanaĢımı 
gerçekleĢmiĢ olmadıkça, hukuk davasının zamanaĢımına uğramasını önleme amacını 
güttüğü de, 1 ve 2. fıkraların sıralanıĢ biçiminden açıkça anlaĢılmaktadır. O halde, 
aynı zamanda suç da oluĢturan, eldeki davaya konu haksız fiile iliĢkin ceza 
zamanaĢımı gerçekleĢmedikçe, ona dayalı tazminat isteminin zamanaĢımına 
uğraması da hukuken mümkün olmayacaktır. Bu yönüyle de, somut olayda dava 
zamanaĢımının gerçekleĢmemiĢ olduğunun kabulü zorunludur. (YHGK. 2003/4-400 
E., 2003/393 K. T.04.06.2003) 

39
 BaĢpınar/Altunkaya, s.118; Dural, Mustafa/Sarı, Suat: Türk Özel Hukuku, Cilt I, 
Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun BaĢlangıç Hükümleri, 5. Baslı, Ġstanbul 2010, 
s.112; Oğuzman/Barlas, s.99; Erdem, s.188-191; GümüĢ, M.Alper: Borçlar 
Hukuku, Özel Hükümler, Cilt I, Ġstanbul 2008, s.325. 

40
 Yargıtay‘ın Borçlar Kanunun 60. maddesine iliĢkin yorumlama çabaları da bu 
sonucu değiĢtirmemektedir. Kararda bu husus Ģu Ģekilde tartıĢılmıĢtır: ―Öncelikle, 
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landığı tarihin dikkate alınması gereklidir. Burada bir kanun boĢluğunun bu-

lunduğu Ģeklindeki görüĢ
41

 de bu açıdan kanımızca da yerinde değildir
42

. 

                                                                                                                       
anılan hükümde yer alan "zararı müstelzim" ifadesindeki müstelzim sözcüğünün 
"gereken, gerekli, gerektiren" Ģeklindeki sözlük anlamından farklı olarak "neden 
olan" Ģeklinde; "zararı müstelzim" sözlerinin de "zararı doğuran, zarara neden olan" 
Ģeklinde anlaĢılması gerektiğine iĢaret edilmelidir. Böylece, "zararı müstelzim" 
ifadesi, "zararı gerektiren" Ģeklinde değil, "zararı doğuran" Ģeklinde anlaĢılmalıdır. 
Buna bağlı olarak B.K.nun 60. maddesindeki "...Her halde zararı müstelzim fiilin 
vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra..." söz dizini, "Her halde zararı 
doğuran haksız fiilin iĢlenmesinden itibaren on sene geçtikten sonra" Ģeklinde 
anlaĢılmalıdır.‖ YHGK. 2003/4-400 E., 2003/393 K. T.04.06.2003. Mehaz Ġsviçre 
Borçlar Kanunun 60. maddesi ile Ģu Ģekildedir: ―Der Anspruch auf Schadenersatz 
oder Genugtuung verjährt in einem Jahre von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte 
Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, 
jedenfalls aber mit dem Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden 
Handlung an gerechnet‖. Bu Ģekilde son cümlede açıkça görüleceği üzere (vom Tage 
der schädigenden Handlung), yani ―hukuka aykırı fiilin iĢlendiği günden itibaren‖ 
Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

41
 Aksi görüĢte Çelik, (s.161) burada, zamanaĢımı süresinin uzatılması konusunda 
kanunkoyucunun bir çözüm bulması gerektiği, Borçlar Kanunun 60. maddesini 
düzenleyen zamanaĢımı süresinin uzatılmasına kadar, yargı mercilerinin 
gereksinimlere cevap verecek önlemleri alabileceğini, 10 yıldan sonra doğan 
zararların zamanaĢımına uğramasına imkân tanımanın hukukun temel ilkelerine 
aykırı düĢeceğini savunmaktadır. Bu doğrultuda, zamanaĢımının baĢlangıcı 
konusunda gerçek olmayan bir boĢluğun var olduğunu, bu nedenle yasakoyucu 
tarafından bu boĢluk doldurulmadığı sürece, bu boĢluğun hakim tarafından 
doldurulması gerektiğini ileri sürmektedir.  

42
 Hakim tarafından, gerçek olmayan bir boĢluğun doldurulması mümkün değildir. Bu 
hallerde hükmün düzeltilmesi ancak kanunkoyucunun yetkisindedir. Hakimin, 
varolan bir kanun hükmü karĢısında hukuk yaratma yoluna gidemez. 
Bkz.Dural/Sarı, s.112; aynı yönde Oğuzman/Barlas, s.99; Nitekim, Ġsviçre Federal 
Mahkemesinin 16.11.2010 tarihinde vermiĢ olduğu bir kararda, sözleĢmeye 
aykırılıktan doğan haksız fiil talebine iliĢkin olarak Ġsv.BK.md.127 gereğince 10 
yıllık zamanaĢımı süresinin zararın doğmasından itibaren değil, fiilin iĢlendiği 
tarihten itibaren iĢlemeye baĢlayacağını hükmetmiĢtir. Söz konusu davada, bir iĢçi 
1962 tarihinden beri makineci olarak pozlama-asbestli bir ortamda çalıĢtığını, 
kendisine 2004 baĢlarında plevral kanser teĢhisi konulduğu ve bunun da 10.11.2005 
tarihinde ölümüne sebep olduğunu, ölüm sebebiyle murisin kızlarının açmıĢ olduğu 
tazminat davasında, yerel mahkeme, ölen kiĢinin iĢyerinde 1966-1978 tarihleri 
arasında düzenli olarak asbest tozuna maruz kalmıĢ olmasına rağmen, talebin 
zamanaĢımına uğramıĢ olduğuna karar vermiĢtir. Davacılar, Ġsv.BK.md.130 
gereğince haksız fiillerden farklı olarak zamanaĢımı süresinin fiilden itibaren değil, 
alacağın muaccel olduğu tarihten, yani zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 
iĢlemeye baĢladığını; ayrıca zamanaĢımının AĠHS.nin adil yargılama ve baĢvuru 
hakkını düzenleyen md.6, 8/1‘ne aykırı mahiyette olduğunu ileri sürerek kararı 
temyiz etmiĢlerdir. Federal mahkeme temyiz üzerine yapmıĢ olduğu incelemede, 
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Yargıtay‘ın deprem mağdurlarının uğramıĢ oldukları zararların zamana-

Ģımına uğramaması konusunda göstermiĢ olduğu çaba, her ne kadar hakkani-

yetli ve adil olarak görünüyor olsa da, sırf bu yüzden hukuk güvenliği ilkesin-

den vazgeçilmesi mümkün olmamalıdır. Aksi durum hukuki istikrar ve hukuk 

güvenliğini zedeleyecektir
43

. 

Yüksek Mahkeme, her ne kadar, zamanaĢımı süresinin, zararın gerçek-

leĢtiği tarihten itibaren baĢlatılmasının uzun süreler öncesine dayandırılamaya-

cağını açıklamaya çabalasa da, kararından neyi kastettiği tam olarak anlaĢıla-

mamaktadır
44

. Kararda aynen ―örneğin, 100 yıl önce yapılmıĢ bir binanın dep-

remde yıkılması halinde, onu inĢa eden kiĢinin torununun torunlarının dahi so-

rumlu tutulması sonucuna yol açacağı Ģeklindeki yorum ve endiĢelere cevap 

olarak Ģu açıklamanın yapılması gerekmiĢtir: Yukarıda ayrıntılı olarak değinil-

diği üzere, haksız fiil kavramı, zorunlu olarak, doğan zarar ile hukuka aykırı fiil 

arasında nedensellik bağı bulunmasını gerektirir.‖ Denilmektedir
45

. Oysa bu 

açıklama, zarar bakımından bir illiyet bağının bulunmadığına iliĢkin tartıĢma-

ları sona erdirmemektedir. Zira, 100 yıl önce yapılmıĢ bir binanın depremle 

yıkılması halinde dahi illiyet bağı bulunmaktadır. 

Diğer yandan, Yargıtay‘ın Borçlar Kanunun 128. maddesi ile ilgili çö-

züm arayıĢı da ilginçtir. Bir kere, haksız fiil sonucunda ortaya çıkan tazminat 

talebi, alacak kavramı içinde yer alsa bile, Borçlar Kanunun 128. maddesinde 

                                                                                                                       
zamanaĢımı süresinin geçirilmiĢ olduğuna karar vermiĢtir. Kararda, Ġsv.BK.md.99 
gereğince haksız fiilin aynı zamanda sözleĢmeye aykırılık oluĢturması halinde de, 
zamanaĢımı süresinin sözleĢmeye aykırılık olarak nitelendirilen eylemin yapıldığı 
tarihte iĢleyeceğini kabul etmiĢtir. Diğer yandan, zamanaĢımının AĠHS.ne aykırı 
olmayacağını, bu sürenin kanunkoyucu tarafından alacaklı ve borçlu arasında 
dengenin gözetilmesi sonucu belirlenmiĢ olduğunu ve sözleĢmeye aykırılık olarak 
nitelendirilemeyeceğine karar vermiĢtir. bkz.BGE 4A-249/2010 (16.11.2010) 
(http://www.asbestopfer.ch/downloads/BGer_4A_249_2010_vom_16_November_20
10.pdf). 

43
 BaĢpınar/Altunkaya, s.119; Brehm, Art. 60, Nr. 64; Rey, Nr. 1642; Honsell, s. 
195; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 720; Uygur, s. 2711; Eren, s. 797; bu 
konuda Karacabey (s.501-502), zarara uğrayan, zararı ver faili öğrenememesi 
halinde dava hakkının süresiz olmayacağını, zira, zamanaĢımının sosyal rolü ve 
amacının buna engel olacağını, yasanın on yıllık sürenin baĢlangıç anını oluĢ tarihi 
olarak kabul ettiğini, zararın olay sırasında hemen doğmamıĢ olması halinde dahi, 
sürenin baĢlangıç tarihinin olayın oluĢ tarihi olduğunu belirtmektedir. Bir yıllık süre 
ile on yıllık süre arasındaki en açık farkın sürenin baĢlangıç anı olduğunu 
belirtmektedir. 

44
 Ayr.bkz.BaĢınar/Altunkaya, s.121; Erdem, s.191. 

45
 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‘nun 22.10.2003 tarihli E.2003/4-603, K., S. 2003/594. 
(Kazanci Ġçtihat Bankası.) 

http://www.asbestopfer.ch/downloads/BGer_4A_249_2010_vom_16_November_2010.pdf
http://www.asbestopfer.ch/downloads/BGer_4A_249_2010_vom_16_November_2010.pdf
http://www.asbestopfer.ch/downloads/BGer_4A_249_2010_vom_16_November_2010.pdf
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düzenlenen alacakları kapsamaz
46

. Diğer yandan, kanunkoyucu, bilinçli bir 

Ģekilde haksız fiilden doğan tazminat taleplerini ayrı bir hükümle düzenlemiĢ-

tir
47

. Bu Ģekilde, mahkeme, bu hükümde öngörülen alacaklar bakımından 

muacceliyet Ģartını arayarak, kanımızca Kanunkoyucunun haksız fiiller bakı-

mından, Borçlar Kanunun 60. maddesi ile yapılan özel düzenleme ihtiyacını da 

göz ardı etmiĢ ve bu Ģekilde doğru sonuçlara varamamıĢtır. 

V. ZamanaĢımı BaĢlangıcı Bakımından Türk Borçlar Kanunu Açı-

sından Değerlendirmelerimiz 

818 sayılı Borçlar Kanunumuzun 60. maddesini karĢılayan Türk Borçlar 

Kanunu, 72. maddesinde, “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü öğrendiği tarihten baĢlayarak iki yılın ve her hâlde, fiilin iĢlen-

diği tarihten baĢlayarak yirmi yılın geçmesiyle zamanaĢımına uğrar. Ancak, 

tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaĢımı öngördüğü cezayı ge-

rektiren bir fiilden doğmuĢsa, bu zamanaĢımı uygulanır. -Haksız fiil dolayısıyla 

zarar gören bakımından bir borç doğmuĢsa, zarar gören, haksız fiilden doğan 

tazminat istemi zamanaĢımına uğramıĢ olsa bile, her zaman bu borcu ifadan 

kaçınabilir.” hükmü yer almaktadır. 

Türk Borçlar Kanunun 71. maddesinin gerekçesine bakıldığında ise, 

―818 sayılı Borçlar Kanununda on yıllık uzun zamanaĢımı süresi için kullanılan 

―zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren‖ Ģeklindeki ibarenin, haksız fiilin 

―zarar‖ unsuru gerçekleĢmedikçe, fiilin iĢlendiği tarihten itibaren kaç yıl ge-

çerse geçsin, haksız fiil nedeniyle tazminat isteminin zamanaĢımına uğramaya-

cağı Ģeklinde yorumlanmasını önlemek amacıyla, bu ibare ―her hâlde, fiilin 

iĢlendiği tarihten baĢlayarak‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 818 sayılı Borçlar Ka-

nunundaki on yıllık uzun zamanaĢımı süresinin de, bu değiĢiklik göz önünde 

tutularak yirmi yıla çıkarılması öngörülmüĢtür
48

. Nitekim, haksız fiil zamana-

Ģımı süreleri olarak Alman Medenî Kanununun (BGB) 852 nci maddesinde on 

ve otuz yıllık süreler öngörülmüĢtür‖ denilmektedir. 

                                                 
46

 Bkz.Erdem, s.190; diğer yandan, haksız fiillerdeki zamanaĢımı süresinin baĢlaması 
için, BK.md.128‘de olduğu gibi sadece tazminat alacağının muaccel olması yeterli 
değildir. Tazminat alacağı, aslında zarar görenin öğrenmesinden bağımsız olarak, 
zararın doğması ile muaccel olmaktadır. Bkz.Eren, s.795. 

47
 Eğer Kanunkoyucu, zarar doğmadan zamanaĢımının baĢlamayacağını öngörecek 
olsaydı, çok açık bir Ģekilde sürenin ―zararın gerçekleĢtiği‖ andan itibaren Ģeklinde 
bir düzenleme yapabilirdi. Mevcut ve bilinçli bir kanun koyucunun tercihinin olduğu 
bu durumda, aksine yorum yapmak, kanunkoyucu gibi hareket anlamına 
gelir.bkz.Erdem, s.189. 

48
 Bkz.Adalet Bakanlığı; Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Ankara 2007, s.144. 
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Gerekçede de açıkça görüleceği üzere, Yargıtay‘ın zamanaĢımını baĢlan-

gıç anı bakımından söz konusu madde hükmünü yanlıĢ yorumlama imkânını 

ortadan kaldıracak bir Ģekilde kaleme alındığı görülmektedir. 

Bununla birlikte, Adalet komisyonu tarafından zamanaĢımına iliĢkin hü-

küm 72. madde ile, ―Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yüküm-

lüsünü öğrendiği tarihten baĢlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin iĢlendiği tarih-

ten baĢlayarak on yılın geçmesiyle zamanaĢımına uğrar‖ Ģeklindeki değiĢtiril-

miĢ ve mutlak zamanaĢımı süresi yeniden on yıl olarak düzenlenmiĢtir. 

Adalet Komisyonunun raporu aynen Ģu Ģekildedir: ―Tasarının 71 inci 

maddesi deprem ve benzeri olaylarda uzun zamanaĢımını benimseme temeline 

dayanarak yirmi yıllık genel bir süre öngörmüĢtür. Deprem üzerine Yüksek 

Mahkemenin geliĢtirdiği yorum, bu düzenlemeyi etkilemiĢ olmalıdır (YHGK. 

04.06.2003 T. ve 4-400/393- E/K, YCGK. 4.3.2003 t, 9-314/15-E/K). / Komis-

yon, bu gibi sonuçlarda çözümün "haksız fiil" kurumunun analizinde aranması 

gerektiği değerlendirmesinde bulunmuĢ, süreyi on yıla indiren önergede temel 

çözümü ortaya koymuĢtur. Buna göre, haksız fiilin "sonuç" unsurunun üzerinde 

durulması gerekir. "Sonuç", eylemin "hareket" unsurunun dıĢ-dünyada mey-

dana getirdiği ve hukukun hüküm tertip ettiği "değiĢiklik"tir (Prof.Dr. Kaneti, 

Selim. Haksız Fiilde Ani Sonuçlu Olaylarda Hukuka Aykırılık Unsuru, Ġst.2007, 

s.19 ve civ.). Hareketten hemen sonra meydana gelen ölüm, yaralanma ve ha-

sar gibi "ani sonuç"lar yönünden bir sorun yoktur. Bu hâllerde, hareketle so-

nuç arasında uzun bir zaman bulunmamaktadır. Hareketle sonuç arasına uzun 

bir zamanın girdiği hâllerde sorun doğmaktadır. Sözgelimi kimi kimyasal ya da 

radyoaktif kökenli kazalarda hareket unsuru ile dıĢ-dünyadaki değiĢiklik (so-

nuç) unsuru arasına, yarım asrı aĢan bir süre girebilir. Radyoaktif kaza çevre-

sinde 50 yıl sonra elsiz-kolsuz doğumun gerçekleĢmesi farazî örneği uyarıcıdır. 

Ġlliyet bağının varlığı hâlinde bu örnekte nükleer santraldeki "patlama", haksız 

fiilin "hareket unsurunu", "noksan doğum" ise, haksız fiilin "sonuç unsurunu" 

(cismani zararı) ifade eder. Bu somut örnekte haksız fiilin iĢlendiği tarih, hare-

ketin oluĢtuğu "patlama" tarihi değil; sonucun meydana geldiği "noksan do-

ğum" tarihidir. Haksız fiil, noksan doğum tarihinde tamamlanmıĢ olmaktadır. 

(Prof.Dr. Henri Deschenaux, Prof.Dr. Pierre Tercier. Sorumluluk Hukuku. 

Selim Özdemir çevirisi, Ank.1983.s.12-13). Hareket ve sonuç haksız fiil bütü-

nünü oluĢturan kurucu unsurlar olup sonucu meydana gelmemiĢ harekete bir 

hüküm tertip olunamaz. Öte yandan aynı hareketin farklı zamanlarda birden 

fazla sonuç doğurması mümkündür. Çernobil kazasından sonra birden fazla 

özürlü doğum gibi. Her sonucun meydana geldiği tarihe göre zamanaĢımının 

baĢlangıcı farklı olacaktır. Bu gibi hâllerde zarar, ancak ve ancak sonucun 

meydana geldiği tarihte oluĢmuĢ olacağından, kısa süreli zamanaĢımının da 

baĢlangıç tarihi zorunlu olarak, sonucun meydana geldiği tarih sonrasındaki 

öğrenme tarihi olacaktır. Tasarının 71 inci maddesinin birinci fıkrası, uzun 

zamanaĢımı baĢlangıcına temel alınan fiil terimi eylemin sonuç unsurunun 
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meydana geldiği tarihi içerdiğine; fiilin sonucun meydana geldiği tarihte oluĢ-

muĢ sayıldığına göre, sonucu on yıl sonra meydana gelen fiillerde dahi zama-

naĢımının dolmamıĢ bulunması karĢısında "yirmi yılın" ibaresi "on yılın" Ģek-

linde değiĢtirilmiĢ ve madde teselsül nedeniyle 72 nci madde olarak kabul 

edilmiĢtir.‖ 

Adalet Komisyonunun bu değerlendirmeleri çerçevesinde, haksız fiilin 

zararın doğumu ile ortaya çıktığı yönünde bir yorumun yapılması büyük ihti-

mal dahilindedir. Bu durum olası bir depremde veya buna benzer kanser hasta-

lığının sonradan ortaya çıktığı bütün durumlarda zamanaĢımı tartıĢmalarını 

tekrar ortaya çıkaracak ve haksız fiilin ancak zararın ortaya çıkması ile doğaca-

ğına iliĢkin tartıĢmalar ortaya çıkacaktır
49

. Bununla birlikte, kanımızca tasarı 

gerekçesinin dikkate alınarak mutlak zamanaĢımı süresinin baĢlangıcı bakımın-

dan, her halde fiilin meydana geldiği tarihin dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu nedenle raporda belirtilen radyoaktif zararlarda bile on yıllık mutlak süre 

zararı doğuran fiilin gerçekleĢtiği tarihten itibaren iĢletilmelidir
50

. 

VI. ZamanaĢımı Sürelerinin Değerlendirilmesi 

Borçlar Kanunun 60. maddesinde bulunan sürelerin yeterli olup olmadığı 

konusunda gerek ülkemizde gerekse Ġsviçre Hukukunda birçok tartıĢmalar ya-

pılmıĢtır. 

Buna göre, özellikle Çelik tarafından ileri sürülen görüĢ çerçevesinde 

haksız fiil ile ilgili üç tür zamanaĢımına gerek yoktur. Çelik‘e göre, haksız fiile 

iliĢkin tazminat talepleri bakımından tek bir zamanaĢımı süresi olmalıdır. Bu 

sürenin de 30 yıl olması gerektiği kabul edilmektedir. Çelik, bu durumun, insa-

                                                 
49

 Diğer yandan, bu tartıĢmalar sadece depreme iliĢkin zararlarda değil, zararın 
sonradan doğabileceği, kanser vb. hastalıklara iliĢkin olaylarda da tartıĢma 
yaratabilecektir. Örn.bkz. BGE 4A-249/2010. 

50
 Ġsviçre Federal Mahkemesi asbest sebebiyle meydana gelen zararlarda zamanaĢımın 
baĢlangıcı bakımından yaptığı değerlendirmede, bazı alanlarda zararın sonradan 
doğması ihtimallerini özel kanunlarla düzenlemiĢ olduğunu; çekirdek enerjisi 
sorumluluğu kanunun 10. maddesi ile (Kernenergiehaftpflichtgesetzes vom 18. März 
1983) ıĢınlara karĢı koruma kanunun 40. maddesinde (Strahlenschutzgesetzes vom 
22. März 1991) 30 yıllık bir sürenin belirlenmiĢ olduğunu, daha sonra ortaya çıkan 
zararlar bakımından herhangi bir talep imkanı bulunmadığını; bu alanlarda dahi 
zamanaĢımı kurumundan vazgeçilmemiĢ olduğunu ve zamanaĢımı baĢlangıcının da 
zararverici fiilden itibaren gerçekleĢmiĢ olduğunu; diğer sorumluluklar bakımından 
da sonradan ortaya çıkan zararlar bakımından bir bazı sorunlar oluĢabilmekle birlikte 
kanunkoyucunun sürelerin uzatılmasını öngörmemiĢ olduğunu, asbest zararlarında da 
talebin fiilin iĢlendiği tarihten itibaren iĢleyeceğine hükmetmiĢtir. (BGE 4A-
249/2010) 
(http://www.asbestopfer.ch/downloads/BGer_4A_249_2010_vom_16_November_20
10.pdf).. 

http://www.asbestopfer.ch/downloads/BGer_4A_249_2010_vom_16_November_2010.pdf
http://www.asbestopfer.ch/downloads/BGer_4A_249_2010_vom_16_November_2010.pdf
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nın sağlığı ve varlığının daha çağdaĢ bir anlayıĢla korunmuĢ olacağını savun-

maktadır
51

. 

Deschenaux/Tercier ise, 1 senelik sürenin kısa olduğunu savunmuĢ ve bu 

sürenin en az yıla çıkarılması gerektiğini ileri sürmüĢtür
52

. Buna karĢılık Ġsviçre 

Hukukunda Sorumluluk Hukukunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Ta-

sarısı‘nda ise zararın ve zarar verenin öğrenilmesinden itibaren 3 yıl ve her 

halde 20 yıl içinde zamanaĢımına uğraması öngörülmekteydi. Hükümde önemli 

bir nokta olarak mutlak sürenin, zararın gerçekleĢtiği günden itibaren baĢlatıl-

ması olarak öngörülmüĢ
53

; ancak ĠĢviçre Federal Meclisi (Bundesrat) zamana-

Ģımı sürelerinin değiĢtirilmesinden vazgeçmiĢtir. Meclisin medyayı bilgilen-

dirme yazısında, zamanaĢımı süreleri konusunda yeterli tartıĢmaların yapıla-

mamıĢ olması ve bu konuda yeterli bir konsensüse varılamaması olarak göste-

rilmiĢtir
54

. 

BaĢpınar/Altunkaya ise, kanunda yer alan 1 ve 10 yıllık zamanaĢımı sü-

resinin yeterli olduğunu düĢünmektedir
55

. 

Erdem, bu konuda Türk Hukukundaki on yıllık sürenin kısa bir süre ol-

madığını, aksine uzun bir süre olduğunu, asıl bir yıllık zamanaĢımı süresinin 

kısa olduğunu, bu açıdan türk Hukukunda da, Alman hukukunda olduğu gibi, 

bir yıllık sürenin üç yıla çıkarılmasını, mutlak zamanaĢımı süresinin on yıldan 

daha aĢağıya çekilmesi gerektiği; ancak bazı alacaklar yönünden alman huku-

kunda olduğu gibi, yaĢam hakkı ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırılardan 

kaynaklanan talepler açısından on yılın üzerinde (yirmi veya otuz yıllık) sürele-

rin kabul edilmesinin yerinde olduğunu ileri sürmektedir
56

. 

                                                 
51

 Çelik, s.45; Çelik‘e göre Borçlar Kanunun 71. maddesi ―Tazminat istemi, zarar 
görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden baĢlayarak on yılın ve 
zararın gerçekleĢmesinden baĢlayarak otuz yılın geçmesiyle zamanaĢımına uğrar.‖ 
ġeklinde düzenlenmeliydi. bkz. (http://www.tazminathukuku.com/guncel-
konular/borclar-kanunu-tasarisi-ndaki-iki-yillik-zamanasimi-suresinin-yetersiz-
oldugunu-savunmaliyiz-ve-artirilmasini-istemeliyiz.htm) 

52
 Deschenaux/Tercier, s.164. 

53
 ayrıca bkz. Honsell, Heinrich: Ġsviçre Sorumluluk Hukukunda Reform Çabaları, 
(Çev.Zeytin, Zafer), Batider, C. XXII, sa. 4, Ankara 2004, s. 195 

54
 Ġsviçre hukukundaki bu çalıĢmalar için bkz. Widmer, Pierre/Wessner,Pierre: 
Revision Und Vereinheitlichung Des Haftpflichtrechts, s.33 
(http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-
ber-d.pdf).; bkz. Medienmitteilungen, EJPD (Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement), 21.01.2009, 
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2009/2009-01-
21.html. 

55
 BaĢpınar/Altunkaya, s.96. 

56
 Erdem, s.188,dpn.701; Alman Medenî Kanunundaki 30 yıllık genel zamanaĢımı 
2002 yılında ―Borçlar Kanunun ModernleĢtirilmesi Kanunu‖ (Gesetz zur 

http://www.tazminathukuku.com/guncel-konular/borclar-kanunu-tasarisi-ndaki-iki-yillik-zamanasimi-suresinin-yetersiz-oldugunu-savunmaliyiz-ve-artirilmasini-istemeliyiz.htm
http://www.tazminathukuku.com/guncel-konular/borclar-kanunu-tasarisi-ndaki-iki-yillik-zamanasimi-suresinin-yetersiz-oldugunu-savunmaliyiz-ve-artirilmasini-istemeliyiz.htm
http://www.tazminathukuku.com/guncel-konular/borclar-kanunu-tasarisi-ndaki-iki-yillik-zamanasimi-suresinin-yetersiz-oldugunu-savunmaliyiz-ve-artirilmasini-istemeliyiz.htm
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-ber-d.pdf)
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-ber-d.pdf)
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2009/2009-01-21.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2009/2009-01-21.html
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Yukarıda, zamanaĢımına iliĢkin genel açıklamalarda belirtildiği gibi, bir 

alacağın talep edilebilmesi için bazı sürelerin belirlenmesi hukuki istikrar ve 

sosyal barıĢ bakımından önemli olduğu açıklanmıĢtır. Bu bakımdan, tayin edi-

lecek süreler ne borçluyu aĢırı bir baskı altında tutacak mahiyette olacak, ne de 

alacaklının hakkını talep etmesini zorlaĢtıracak bir duruma sokmalıdır. Bu doğ-

rultuda, kanımızca Türk Borçlar Kanunu ile belirlenmiĢ olan 2 yıllık nispi süre 

ile 10 yıllık süre yeterli bir süredir
57

. 

Sonuç 

Gerek 818 sayılı Borçlar Kanunumuzun 60. maddesi gerekse bunu kar-

Ģılayan Türk Borçlar Kanunun 72. maddesi, on yıllık mutlak zamanaĢımı süre-

sinin ―her halde fiilden‖ itibaren iĢleyeceğini düzenlemiĢtir. 

Bununla birlikte, Yargıtay 818 Borçlar Kanunun 60. maddesi bakımın-

dan, zararın, hukuka aykırı fiilin meydana geldiği tarihten on yıl sonra doğması 

hallerinde, tazminat talebinin zamanaĢımına uğramıĢ olmasının hakkaniyete 

aykırı olacağını düĢünmüĢ ve bu Ģekilde on yıllık süreyi farklı bir Ģekilde yo-

rumlamıĢtır. Yargıtay, haksız fiilin ancak zararın doğduğu andan itibaren ta-

mamlanmıĢ olacağı, zamanaĢımı süresinin de ancak bu tarihten itibaren iĢleye-

ceğine karar vermiĢtir
58

. 

ĠĢte bu yorum yanlıĢını ortadan kaldırmak amacıyla, Türk Borçlar Kanu-

nun 72. maddesi ile aynı hükmün madde gerekçesinde on yıllık zamanaĢımı 

süresinin zararı doğuran fiilden itibaren iĢleyeceğini düzenlemiĢtir. Bu durum, 

bütün tartıĢmaları ortadan kaldıracak mahiyette olması gerekirken, Adalet Ko-

misyonunun raporunda, haksız fiilin ancak zararın doğması ile tamamlanaca-

ğını ifade ederek, bu konudaki tartıĢmaları tekrar alevlendirecektir. Kanımızca 

bu durumda tasarıdaki gerekçesinin esas alınması hukuk güvenliği ve istikrarı 

                                                                                                                       
Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001)‖ ile süresi 3 yıla indirilmiĢtir 
(BGB § 195). Vücut bütünlüğünün ihlali, sağlığa veya özgürlüğe ve ölüme iliĢkin 
zararlar, oluĢum veya öğrenilmesi veya ağır ihmal sonucu öğrenememe dikkate 
alınmaksızın fiilin iĢlendiği, yükümlülüğün ihlal edildiği veya herhangi bir sebepten 
zararı doğuran olaydan itibaren 30 yıl içinde zamanaĢımına uğrar (BGB § 199). 

57
 BaĢpınar/Altunkaya, s.125;  

58
 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdiği bir kararda Devletin tapu sicilinin 
tutulmasından doğan sorumluluğunda, on yıllık zamanaĢımının “tapu kaydının 
düzeltilmesi davasının reddine iliĢkin kararın kesinleĢme tarihinden” baĢlayacağı, 
dolayısıyla zararın gerçekleĢtiği tarihten itibaren on yıllık zamanaĢımının iĢleyeceği 
yönünde hüküm kurmuĢtur. Ancak, Borçlar Kanununun 60. maddesindeki açık ifade, 
bu Ģekilde bir yorum yapmayı engelleyici niteliktedir; zira söz konusu hükümde, 
“...mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ıttilaı tarihinden itibaren bir sene ve her 
hâlde zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren on sene...” Ģeklinde, on yıllık 
sürenin, zararı doğuran fiilin iĢlenmesinden itibaren baĢlayacağı açık olarak 
belirtilmiĢtir. HGK., 21.4.1999, 1-222/226 (YKD., 2000/10, s.1489). 
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bakımından daha uygun olacaktır. Aksi takdirde bilim komisyonunun bu ko-

nuda harcamıĢ olduğu emek ve bu konuda ortaya koymaya çalıĢtığı çaba göz 

ardı edilecektir. 

Son olarak zamanaĢımı sürelerinin belirlenmesi hususunda değerlen-

dirme yapılırsa, bunun bir hukuk politikası olduğu, sürelerin belirlenmesinin 

kanunkoyucunun takdirinde olduğu belirtilmelidir. Bu belirleme yapılırken de 

alacaklı ile borçlu arasında menfaat çatıĢmasının değerlendirilmesi gerekir. 

Dolayısıyla zamanaĢımı süresi kararlaĢtırılırken, ne borçlu aĢırı derecede uzun 

bir süre borç baskısı altında tutulmalı, ne de alacaklının alacağını talep etmesini 

zorlaĢtıracak derecede kısa tutulmalıdır. ĠĢte bu durum dikkate alındığında, 

kanımızca Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenen iki ve on yıllık süreler yeterli 

olup, mutlak sürelerin arttırılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 
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RÜCU ĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ZAMANAġIMI (TBK m. 73) 

Prof. Dr. Haluk N. NOMER

 

 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 73. maddesi, rücu istemine iliĢkin 

zamanaĢımını düzenlemektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nda bu hükmün 

karĢılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu hüküm önemli bir boĢluğu doldur-

maktadır. 

Maddeye iliĢkin değerlendirmeyi uygulama alanı ve kabul edilen sürele-

rin uygunluğu açısından iki baĢlık altında yapmak mümkündür. 

I. UYGULAMA ALANI 

A. Aynı Zarardan Birlikte Sorumlu Olanların Rücu Hakkı (TBK m. 

62/f. 2) 

73. madde ―Haksız Fiillerden Doğan Borç ĠliĢkileri‖ baĢlığını taĢıyan 

ikinci ayrımda yer almaktadır. Bu bakımdan 73. maddenin, esas itibariyle aynı 

ayrımda düzenlenmiĢ olan müteselsil sorumluluk iliĢkisi dikkate alınarak ve bu 

iliĢkiye uygulanmak üzere kanuna konulduğu anlaĢılmaktadır. Aynı zarardan 

birden fazla kimsenin müteselsil sorumluluk esasına göre sorumlu olduğu hal-

ler 61 ve 62. maddelerde düzenlenmiĢtir. 61. madde dıĢ iliĢkiyi, yani zarar gö-

renle sorumlular arasındaki iliĢkiyi, 62. madde ise iç iliĢkiyi, yani tazminatın 

sorumlular arasında paylaĢtırılmasını düzenlemektedir. 

Müteselsil sorumlulukta, zarar gören zararının tamamı için sorumlu 

olanlardan dilediğine baĢvurabilir. Zarar gören isterse sorumlulardan birine, 

isterse bir kaçına isterse hepsine birden baĢvurabilir (TBK m. 163). Dolayısıyla 

zarar görenin istemi üzerine, sorumlulardan biri zarar görene, iç iliĢkide kendi 

payına düĢenden daha fazla bir ödemede bulunabilir. Kendi payından fazla 

ödemede bulunan sorumlu, bu fazla için diğer sorumlulara baĢvurabilir. Buna 

iliĢkin 62. maddenin ikinci fıkrası Ģöyledir; “Tazminatın kendi payına düĢe-

ninden fazlasını ödeyen kiĢi, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil so-

rumlulara karĢı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef 

olur”. Bu hüküm aslında, müteselsil borçluluğa iliĢkin 168. maddenin tekrarı 

niteliğindedir. 168. madde hükmü Ģöyledir; “Diğerlerine rücu hakkına sahip 

olan borçlulardan her biri, ifa ettiği miktar oranında alacaklının haklarına 

halef olur.” 
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Ödemede bulunan sorumlunun, diğer sorumlulara baĢvurması bakımın-

dan kanun, hem ödemede bulunan sorumlunun rücu hakkına sahip olduğunu 

hem de zarar görenin haklarına halef olacağını belirtmiĢtir. Bu itibarla 

öncelikle rücu hakkı ile halefiyet kavramlarının açıklığa kavuĢturulması 

gerekmektedir. 

Rücu Kavramı 

Rücu, kendisine veya baĢkasına ait bir borcu ifa ederek alacaklıyı tatmin 

eden kimsenin, alacaklıya yaptığı edanın tamamını veya bir kısmını bir baĢka 

kiĢiden istemesidir. Rücu istemi, rücu edenle edilen arasındaki bir akdi iliĢkiye 

dayanabileceği gibi, haksız fiilden, sebepsiz zenginleĢmeden veya vekâletsiz iĢ 

görmeden de doğabilir. Rücu istemi, bütün bunların dıĢında, kanunun belirttiği 

diğer bazı özel durumlarda da söz konusu olabilir. TBK m. 62 bu özel durum-

lardan bir tanesidir. 

Rücu istemi ifa edilen borçtan bağımsız bir taleptir ve rücu edenle edilen 

arasındaki ayrı bir iliĢkiye dayanır. Rücu talebi, borcun ifa edilmesiyle doğan 

yeni bir alacak hakkıdır, -halefiyetten farklı olarak- ifa ile birlikte alacaklıdan 

borçluya geçen bir hak değildir. 

Halefiyet Kavramı 

Halefiyet, kelime anlamı itibariyle, bir kimsenin yerine geçmeyi ifade 

eder. Hukuki anlamda halefiyet, hak sahibi bir kimsenin yerine geçmektir. 

Daha açık bir ifade ile bir baĢkasının bir hakkına –veya bütün olarak malvarlı-

ğına– sahip olmak suretiyle o kimsenin yerine geçmektir. Halefiyet, hakkın 

süjesinin (hak sahibinin) değiĢmesini ifade eder. Bu anlamda halefiyet, mevcut 

bir hakkın bir kimseden diğerine geçmesi ile gerçekleĢir. Kendisine hak intikal 

eden kimse önceki hak sahibinin o hak bakımından halefi olmuĢ olur. 

Eğer münferit bir hak bir kimseden diğerine geçiyorsa, o takdirde buna 

cüzi halefiyet, buna karĢılık bir malvarlığı bir bütün olarak bir kimseden diğe-

rine geçiyorsa, o takdirde buna da külli halefiyet denir. 

Alacak haklarında cüzi halefiyet, yani alacak hakkının bir kimseden di-

ğerine geçmesi üç Ģekilde gerçekleĢebilir; 

1- Alacağın devri (alacağın temliki) (TBK m. 183) 

2- Yargısal devir (mahkeme kararı gereğince devir) (TBK m. 185) 

3- Yasal devir (kanun gereğince devir, kanuni halefiyet) (TBK m. 185) 

Alacağın devri hangi yolla gerçekleĢirse gerçekleĢsin, alacağın devri ile 

birlikte bağlı (fer‘i) haklar da devralana geçer (TBK m. 189/f. 1). Dolayısıyla, 

devrolan alacağı teminat altına almak için bir rehin hakkı kurulmuĢsa veya ke-

falet sözleĢmesi yapılmıĢsa, o takdirde yeni hak sahibi de bunlardan yararlanır. 



Haluk N. NOMER - Rücu Ġstemine ĠliĢkin ZamanaĢımı (TBK m. 73) 

 

241 

Rücu Hakkı ile Halefiyet Arasındaki ĠliĢki 

Türk Borçlar Kanunu‘nun 62 ve 168. maddelerinde ifada bulunan borç-

lunun diğer borçlulara karĢı rücu hakkı bulunduğu açıkça belirtildikten sonra, 

aynı zamanda alacaklının haklarına da halef olacağı belirtilmiĢtir. Rücu hakkı 

yukarıda belirtildiği üzere, ifada bulunan kimseye alacaklıdan intikal eden bir 

hak olmayıp, bağımsız bir haktır. Bir borcu ifa eden kimsenin böyle bir hakkı 

var iken, kanun koyucu buna ek olarak neden halefiyet esasını kabul etme ge-

reğini duymuĢtur? Bunun sebebi rücu hakkını güçlendirmektir. Ġfada bulunan 

kimse böylece rücu hakkına ek olarak, ifa ettiği borç için gösterilmiĢ teminat-

lardan da yararlanabilecektir. Zira halefiyet gereği, mevcut rücu hakkına ek 

olarak, ifa edilen borca iliĢkin alacak teminatlarla birlikte, ifada bulunan borç-

luya geçer. 

Rücu hakkının, halefiyet ile güçlendirildiği hallerde, birbiriyle yarıĢan iki 

alacak hakkı söz konusu olur. Bunlardan birincisi bağımsız rücu hakkı, diğeri 

ise halefiyet gereği, ifa ile birlikte ifada bulunan borçluya intikal eden alacak 

hakkıdır. Ġfada bulunan kimse dilerse rücu hakkına dilerse –özellikle teminat-

lara baĢvurmak istiyorsa– halefiyet yoluyla kendisine intikal eden alacağa da-

yanabilir. 

TBK m. 73‟deki ZamanaĢımının Halefiyet Yoluyla Geçen Alacağa 

Uygulanmayacağı 

Rücu hakkı, halefiyet yoluyla geçen alacaktan bağımsız bir hak olduğun-

dan, rücu hakkı, ifa anından itibaren ayrı bir zamanaĢımı süresine tabidir. 

Halefiyet yoluyla geçen alacak hakkı bakımından ise, o alacağa ait zamanaĢımı 

süresi iĢlemeye devam eder. BaĢka bir ifade ile intikal eden alacak, ifa anında 

zamanaĢımı bakımından hangi durumda ise, o durumda ifada bulunan kimseye 

intikal eder, yani zamanaĢımı olduğu yerden iĢlemeye devam eder. Dolayısıyla 

halefiyet yoluyla geçen alacak ile rücu hakkının ayrı zamanlarda zamanaĢımına 

uğraması mümkündür. Rücu hakkı sahibi bu hakkını kullanırken, halefiyet yo-

luyla geçen alacağın zamanaĢımına uğramıĢ olmasından etkilenmez, ancak 

ödemede bulunduğu alacaklıya gösterilmiĢ olan teminatlardan yararlanmak 

istediğinde, zamanaĢımı def‘i ile karĢılaĢabilir. 

Bu genel esaslara uygun olarak Türk Borçlar Kanunu‘nun 73. maddesi-

nin gerek kenar baĢlığında gerek metninde ―rücu istemi‖ ibaresi geçmektedir. 

TBK m. 62/f. 2‘de tazminatın kendi payına düĢeninden fazlasını ödeyen borç-

lunun, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil borçlulara karĢı hem rücu hak-

kına sahip olduğu hem de zarar görenden halefiyet yoluyla geçen haklara sahip 

olduğu belirtilmiĢtir. TBK m. 73‘de rücu istemi ile kastedilen TBK m. 62/f. 

2‘de yer alan ―rücu hakkı‖ olup zarar görenden halefiyet yoluyla geçen alacak 

hakkı değildir. Aksi takdirde teminat verenlerin durumu, kendi iradeleri dıĢında 

ağırlaĢmıĢ olurdu. Teminatlar kendisine ödemede bulunulan alacaklı lehine 
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gösterilmiĢlerdir. O kimse teminatlardan hangi Ģartlarla yararlanabilecek idiyse, 

kendisine halefiyet yoluyla alacağın intikal ettiği kiĢi de ancak o Ģartlarla (aynı 

zamanaĢımına tabi olarak) teminatlardan yararlanabilir. 

B. Sigortacının Rücu Hakkı (?) 

Müteselsil sorumluluğu düzenleyen TBK m. 61 hükmü Ģöyledir; ―Birden 

çok kiĢi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeĢitli se-

beplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumlu-

luğa iliĢkin hükümler uygulanır.‖ 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun 51. madde-

sinde çeĢitli (muhtelif) sebeplerin neler olduğu belirtilmiĢti: haksız fiil, akit, 

kanun. Sigortacı sözleĢme uyarınca sorumludur. BaĢka bir ifade ile sigortacı da 

birlikte sorumlu olanlardan bir tanesidir. Buna göre ödemede bulunan sigorta-

cının da TBK m. 62/f. 2 uyarınca hem rücu hakkına hem de halefiyet yoluyla 

zarar görenden geçen haklara sahip olması gerekir. 

Ancak Türk hukukunda hâkim olan görüĢ aksi yöndedir. Bu görüĢ Tica-

ret Kanunu‘ndaki özel hükümlere dayanmaktadır. Bu hükümlere göre, zarar 

sigortalarında, ödemede bulunan sigortacı, sigortalının diğer sorumlulara karĢı 

sahip olduğu tazminat alacaklarına halef olur ve bu sıfatla diğer sorumlulara 

rücu edebilir (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda: kara sigortaları bakımın-

dan, eTTK 1301; Deniz sigortaları bakımından, eTTK 1361; Benzer düzenleme 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda da yer almaktadır: zarar sigortaları bakı-

mından, TTK 1472; Sorumluluk sigortaları bakımından, TTK 1481). Hâkim 

olan görüĢe göre, sigortacı lehine halefiyet esasını getiren Ticaret Kanunu hü-

kümleri özel hüküm niteliğindedirler ve dolayısıyla sigortacının diğer sorum-

lulara baĢvurması münhasıran bu hükümlere tabidir. Bunun sonucu olarak, si-

gortacının bağımsız bir rücu hakkı bulunmamakta, sadece halefiyet yoluyla 

zarar görenden geçen alacak hakkına sahip olmaktadır. Sigortacının halefiyet 

yoluyla sahip olduğu alacak hakkı bakımından, sigortalı için baĢlayan zamana-

Ģımı sigortacı için kaldığı yerden iĢlemeye devam eder. Yargıtay da bu görüĢ-

tedir (Yarg. ĠBK, 17.01.1972, E. 1970/2, K. 1972/1, RG 20.03.1972, Sayı: 

14134). 

Sigortacının diğer sorumlulara baĢvurusunu, sadece halefiyet esasına da-

yandıran görüĢ, sigortacının durumunu hem zamanaĢımı hem de sigortalının 

diğer sorumluları ibrasının sigortacıya etkisi bakımından olumsuz yönde etki-

lemektedir. Sigortacıya alacak hakkı zamanaĢımına uğramıĢ Ģekilde dahi geçe-

bilmektedir. TBK m. 73‘e kaynaklık eden Widmer/Wessner Tasarısı‘nda si-

gortacının durumu düzenlendiği gibi rücuda zamanaĢımına iliĢkin Art. 55c 

hükmünün kapsamına sigortacının rücu hakkı da dâhil edilmiĢtir. Benzer bir 

düzenlemenin Ticaret Kanunu ile koordineli Ģekilde Borçlar Kanunu‘na geti-

rilmesi veya Ticaret Kanunu‘nda Borçlar Kanunu‘ndaki esaslara uygun düzen-

leme yapılması yerinde olurdu. 
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C. Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun Rücu Hakkı 

Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun diğer sorumlulara rücuuna iliĢkin olarak, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 21. mad-

desinde özel hüküm bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun rücuu 

halefiyet esasına dayanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun rücu hakkı, sigortalı 

veya hak sahibi kimselerin iĢverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlıdır. Bu 

sebeple Yargıtay bu rücu hakkını ―kendine özgü halefiyet ilkesine dayalı rücu 

hakkı‖ veya temelinde rücu hakkı bulunan bir halefiyet hali‖ olarak nitelendir-

mektedir. Ancak bu nitelendirme rücu hakkının kapsamına iliĢkindir, yoksa 

ödemede bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun teknik anlamda zarar görenin 

haklarına halef olması söz konusu değildir. 

5510 sayılı Kanun‘un yürürlüğe girmesinden önce rücu konusunda ben-

zer bir düzenleme, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‘nun yürürlükten kalkan 

26. maddesinde yer almaktaydı. Yargıtay, bu maddeye dayanan rücu davalarını 

eBK m. 125‘de yer alan (TBK m. 146) 10 yıllık genel zamanaĢımı süresine tabi 

tutmaktaydı (Yarg. ĠBK, 01.07.1994, E. 1992/3, K. 1994/3, RG 22439). 

Sosyal Sigortalar Kurumu zarardan kanun uyarınca sorumludur. Sosyal 

Sigortalar Kurumu‘nun sorumlu olduğu durumlarda baĢka sebeplerle sorumlu 

olan baĢka kiĢiler de bulunabilir. Diğer bir deyiĢle zarar görene karĢı çeĢitli 

sebeplerle sorumlu olanların arasında Sosyal Sigortalar Kurumu da yer alabilir. 

Dolayısıyla Türk Borçlar Kanunu‘nun 61 ve 62. maddelerinin kapsamına 

(“Birden çok kiĢi … aynı zarardan çeĢitli sebeplerden dolayı sorumlu ol-

dukları takdirde”) aslında –5510 sayılı Kanun‘daki özel hükümler saklı ol-

mak kaydıyla– Sosyal Sigortalar Kurumu ve onun rücu hakkı da dâhildir ve 

özel hükümlerde düzenlenmeyen konular bakımından bu hükümlerin uygulan-

ması mümkündür. TBK m. 73 hükmünün bu kapsamda Sosyal Sigortalar Ku-

rumu‘nun rücu hakkına doğrudan veya en azından TBK m. 146‘daki genel hü-

küm yerine kıyasen uygulanması gerekir. 

D. Ġdarenin Rücu Hakkı 

Ġdare ajanının görev veya hizmet kusuru sebebiyle zarar görene veya hak 

sahiplerine tazminat ödemek zorunda kalan idare, idare ajanına rücu eder (2709 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m. 129/f. 5; 657 sayılı Devlet Memur-

ları Kanunu m. 13). Ġdare ile idare ajanı arasındaki iliĢki bir özel hukuk iliĢkisi 

olmayıp idare hukuku esaslarına tabidir. Bununla birlikte idarenin rücu davaları 

adliye mahkemelerinde görülmektedir. 

Zarar görene karĢı ister doğrudan sadece idare sorumlu olsun ister idare-

nin yanı sıra idare ajanı da sorumlu olsun, zarar görenin zararını tazmin eden 

idarenin idare ajanına rücuunda TBK m. 73 hükmünün doğrudan veya kıyasen 

uygulanması uygun düĢer. 
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II. ZAMANAġIMI SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME 

A. 2 Yıllık Süre 

TBK m. 73 rücu istemine iliĢkin olarak iki zamanaĢımı süresi öngör-

müĢtür. Birincisi öğrenmeden baĢlayan 2 yıllık süre, diğeri ise ödemeden baĢ-

layan on yıllık üst süredir. 2 yıllık süre Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir; “Rücu is-

temi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kiĢinin öğrenil-

diği tarihten baĢlayarak iki yılın … geçmesiyle zamanaĢımına uğrar”. 2 

yıllık süreye iliĢkin düzenleme 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘ndaki 

rücu zamanaĢımına iliĢkin özel düzenlemeyle uyumludur. KTK m. 109/f. 4‘teki 

düzenleme Ģöyledir; “Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin 

birbirlerine karĢı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine 

getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden baĢlayarak iki 

yılda zamanaĢımına uğrar”. 

Öğrenmeden baĢlayarak iĢleyecek 2 yıllık süre uygun görülebilir ise de, 

TBK m. 73‘te zamanaĢımının iĢlemeye baĢlaması için tazminatın tamamının 

ödenmesinin aranması yerinde değildir. TBK m. 62/f. 2 hükmü, tazminatın 

kendi payına düĢeninden fazlasını ödeyen kimsenin rücu hakkına sahip oldu-

ğunu belirtmiĢtir. BaĢka bir ifade ile rücu hakkına sahip olmak için tazminatın 

tamamının ödenmesi gerekli olmayıp sorumlu kiĢinin iç iliĢkide kendisine dü-

Ģen paydan fazlasını ödemiĢ olması yeterlidir. Ġç iliĢkideki payından fazlasını 

ödeyen sorumlu, rücu hakkına sahiptir. Buna rağmen tazminatın tamamının 

ödenmediği gerekçesiyle zamanaĢımı süresinin iĢlemeye baĢlamaması çeliĢkili 

bir durumdur. Özellikle zarar görenin kısmi dava açması veya kısmi ödemeye 

razı olması sebebiyle tazminatın tamamını ödememiĢ olan sorumlunun rücu 

edemeyeceğini veya rücu edebileceğini ve fakat bu hakkı için zamanaĢımının 

iĢlemeye baĢlamayacağını kabul etmek uygun bir çözüm tarzı değildir. 

B. 10 Yıllık Süre 

Karayolları Trafik Kanunu‘nda rücu istemine iliĢkin zamanaĢımı bakı-

mından bir üst süreye yer verilmemiĢken, TBK m. 73‘te bir üst süreye yer verilmiĢ 

olması yerindedir. Ancak bu yapılırken Karayolları Trafik Kanunu‘nda da 

değiĢikliğe gidilip yeknesaklık sağlanması yerinde olurdu. BK m. 73‘te üst süre Ģu 

Ģekilde ifade edilmiĢtir; “Rücu istemi, … her halde tazminatın tamamen 

ödendiği tarihten baĢlayarak on yılın geçmesiyle zamanaĢımına uğrar”. TBK 

m. 72‘de zarar görenin tazminat alacağı bakımından üst süre fiilin iĢlendiği tarihten 

itibaren iĢlemeye baĢladığı halde, TBK m. 73‘te rücu bakımından üst süre 

tazminatın tamamen ödendiği tarihten itibaren baĢlamaktadır. Üst sürenin 

tazminatın ödendiği tarihten itibaren baĢlaması, rücuun, fiilin iĢlendiği tarihten çok 

sonra gerçekleĢmesine imkân tanımaktadır. ġöyle ki, zarar görenin sorumlulardan 

biri aleyhine açtığı tazminat davası uzun sürede sonuçlanabilir ve hatta akabindeki 

icra safhası da uzun bir zaman alabilir. Böyle bir durumda rücu davasının haksız 
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fiilin iĢlenmesinden 20, 30 yıl veya daha uzun bir süre sonra da, zamanaĢımı süresi 

geçmeden açılması mümkündür. Birlikte sorumluluk, sorumluların durumunu, tek 

baĢlarına sorumlu olsalardı içinde bulunacakları durumdan bu derece ağır bir 

duruma sokmamalıdır. Bu bakımdan zarar görenin açacağı tazminat davası için 

öngörülen üst süre ile ceza zamanaĢımına iliĢkin sürenin aynen rücu hakkı 

bakımından da geçerli olması uygun bir çözüm olabilirdi. Nitekim Tasarı‘nın ilk 

halinde hem zarar görenin açacağı tazminat davası hem de rücu davası için üst süre 

fiilin iĢlendiği tarihten baĢlayarak 20 yıldı. Fakat daha sonra Adalet 

Komisyonu‘nda TBK m. 72‘deki üst süre 10 yıl olarak kabul edilmiĢ ve buna bağlı 

olarak rücudaki üst süre de 10 yıla düĢürülmüĢ, ama sürenin iĢlemeye baĢladığı an 

değiĢtirilerek tazminatın tamamen ödendiği tarih haline getirilmiĢtir. 

III. BĠLDĠRĠM KÜLFETĠ 

TBK m. 73/f. 2 hükmü, sorumlulara bir külfet (Obliegenheit) yüklemiĢ-

tir. Zarar gören, sorumlulardan birine baĢvurduğunda, o sorumlu, durumu diğer 

sorumlulara bildirmek zorundadır. “Aksi takdirde zamanaĢımı, bu bildirimin 

dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte iĢlemeye baĢlar”. Burada 

iĢlemeye baĢlayacak olan süre, 2 yıllık zamanaĢımı süresidir. Kendisinden taz-

minatın ödenmesi istenen kimse, bildirimde bulunmadığı takdirde, bildirimde 

bulunabileceği tarihten itibaren iki yıl içinde zarar görene tazminatı ödemeli ve 

rücu davası açmalıdır. Aksi takdirde rücu edilen sorumlu zamanaĢımı def‘inde 

bulunabilir. Bildirim, davanın ihbarı tarzında da gerçekleĢebilir. 

Bu hükmün getirilme sebebi Ģudur; Diğer sorumlular yıllar sonra rücu 

davası ile karĢılaĢabileceklerdir. Diğer sorumluların bunu Ģimdiden bilmele-

rinde fayda vardır. Bu sayede önceden haklarını korumak için tedbirler alabilir, 

delilleri saklayabilirler. Yerinde bir hükümdür. 
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I. TÜRK BORÇLAR KANUNU‟NUN GEÇĠCĠ ÖDEMELER 

HAKKINDA GETĠRDĠĞĠ DÜZENLEME VE GEREKÇESĠ 

Geçici ödemeler baĢlığını taĢıyan ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu‘nda yer 

almayan TBK‘nun 76 ncı maddesi, ―Zarar gören, iddiasının haklılığını göste-

ren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde 

hâkim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar 

verebilir. 

Davalının yaptığı geçici ödemeler, hükmedilen tazminata mahsup edilir; 

tazminata hükmedilmezse hâkim, davacının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi 

ile birlikte geri vermesine karar verir.” Ģeklinde bir düzenleme getirmiĢtir. Bu 

düzenleme ile Türk Borçlar Hukuku‘na geçici ödemeler (Verläufige 

Zahlungen) kavramı kazandırılmıĢ oldu
1
. 

TBK m. 76‘nın gerekçesine baktığımızda bu yeni düzenlemeyle, meselâ, 

hiçbir sosyal güvenceden yararlanamayacak durumda bulunmakla birlikte, so-

mut olayda uğradığı zararın giderilmesi için acilen parasal bir desteğe ihtiyaç 

duyan ve tazminat yükümlüsünün, uğradığı zarardan sorumluluğunu hâkime 

sunduğu inandırıcı kanıtlarla ortaya koyan zarar görenlerin korunmasının 

amaçlandığı anlaĢılmaktadır. TBK m. 76/I‘e göre, zarar görenin iddiasının 

haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumunun da 

gerektirmesi halinde, hâkime, talep üzerine tazminat yükümlüsünün zarar gö-

rene geçici ödeme yapmasına karar verme yetkisi tanınmıĢtır. Madde gerekçe-

sinde bu düzenlemeyle, geçici ödeme kararıyla kesin hüküm sonucunun, eda 

amaçlı bir ihtiyati tedbir aracılığıyla elde edilmesi amaçlanmadığı belirtilmiĢtir. 

TBK m. 76/II‘de ise, aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca zarar görene yapı-

lan geçici ödemelerin nihaî kararda hükmedilmiĢ olan tazminata mahsup edile-

ceği; zarar görenin açtığı davanın reddine karar verilmesi durumunda ise hâkim 

                                                 
*
 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı. 

1
 Ġsviçre‘de ĠBK‘ya eklenmek istenen 56h maddesi tek fıkradan oluĢmakta iken TBK 

m. 76 iki fıkradan oluĢmaktadır. TBK m.76‘nın birinci fıkrası 56h hükmünün tekrarı 
niteliğindedir. Ancak TBK m. 76‘nin ikinci fıkrası Ġsviçre Tasarısı‘nda mevcut 
değildir.  
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tarafından, aynı davada, davacının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi ile bir-

likte geri vermesine hükmedileceği düzenlenmektedir. 

Adalet komisyonunda bu hüküm çoğunluk tarafından kabul edilmiĢ fakat 

komisyon üyeleri tarafından çeĢitli eleĢtiriler de dile getirilmiĢtir
2
. Bu eleĢtirile-

rin baĢlıcaları Ģunlardır: 

— Hüküm, tazminat ve yargılama hukukunun gerekleri ile bağdaĢma-

maktadır. 

— Geçici ödemenin miktar bakımından ölçütleri yasada yer almamakta-

dır. Takdir hakkı sınırlarını zorlayacak keyfilik alanı üretilmiĢ olmaktadır
3
. 

— Tazminatın tahsilini imkânsız kılacak borçlu tavırlarına karĢı ihtiyati 

tedbir yolu açıktır
4
. 

— Hüküm, hâkimi ihsas-ı reye zorlamaktadır
5
. 

— Davanın reddi ve davacının geçici ödemeleri geri verememesi, 

subjektif ifa imkânsızlığı, hâlinde kanun bir çözüm (koruma normu) öngörme-

mektedir. Bu durumda ancak devletin sorumluluğu ikame edilebilir. Kanun ve 

hükümle ihdas olunan zararın sorumlusu, bu tasarrufların nihai faili olan devlet 

olmak gerekir (Yargı veya yasa, sorumsuzun sırtına hiçbir yükü yükleyemez). 

                                                 
2
  Bkz. Meclis Adalet Komisyonu, 19.01.2009 tarihli raporu. 

3
  EriĢir‘e göre, bu hükmün keyfilik oluĢturacağı eleĢtirisi yerinde değildir. Hakim 

somut olayın durumunu baz alacak ve geçici ödemeye karar verirken en azından 
somut bir kriter olan asgari ücretten hareket edebilecektir. Bunun yanında davacı 
bakımından ortaya çıkan zaruret halinin acilen bertaraf edilmesine yönelik somut 
olayın durumu da nazara alınarak geçici ödemeye karar verilecektir. Hâkim en fazla 
bu zaruret durumunun bertaraf edilmesine yetecek kadar geçici ödemeye karar 
verecektir, ERĠġĠR, Evrim, Ġhtiyati Tedbir Türleri, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 
Ġzmir 2010 (Ġhtiyati Tedbir Türleri), s. 354, 359. 

4
  EriĢir‘e göre, TBK m. 76‘ya getirilen ―Tazminatın tahsilini imkânsız kılacak borçlu 

tavırlarına karĢı ihtiyati tedbir yolu açıktır‖ eleĢtirisindeki ihtiyati tedbir ile kanun 
koyucunun kastettiği ihtiyati hacizdir. Ġhtiyati haciz teminat sağlama fonksiyonu icra 
eden dar kapsamlı geçici bir koruma sağlamaktadır. Halbuki TBK m. 76 ile getirilen 
düzenlemenin amacı, zaruret haline düĢmüĢ olan davacıyı korumaktır, ERĠġĠR, 
Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 359. 

5
  EriĢir‘e göre geçici hukuki koruma kararı asıl hukuki koruma bakımından kesin 

hüküm teĢkil etmez. Doğal olarak hakim davanın neticesi bakımından herhangi bir 
ihsas-ı reyde bulunmaz, ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 359, 113 vd.; Diğer 
taraftan ifa amaçlı ihtiyati tedbirler bile dava neticesini ne kadar öne çekerse çeksin 
bu durum hakimde bir kanaat uyandırmayacaktır. Bu tür kararlar bile ne emare ne de 
karine olarak değerlendirilebilir, BĠLGE, Necip/ÖNEN, Ergun, Medeni Yargılama 
Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Ankara 1978, s. 368. 
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Aksi durumda yasanın meĢruluk (adalete uygunluk) koĢulu ortadan kalkmakta-

dır
6
. 

— Nafaka ve benzeri geçici veya sürekli ödemelerin borçlularının ala-

caklı ile aile yahut akrabalık hukukundan kaynaklanan bir statü-koruma bağı 

içinde oldukları hatırlanmalıdır. BaĢka deyimle bu durumlar, tazminatta geçici 

ödemeye meĢruiyet zemini oluĢturmaz. 

— Mukayeseli sorumluluk hukuku, bize, bu tür atipik düzenlemenin tek 

örneğini dahi sunmamaktadır
7
. 

— Kabul edilen madde lehine olarak, maddenin bir reform niteliğinde 

olduğu, aile hukukundaki tedbir nafakası gibi hukukumuzda bazen geçici öde-

meye dair hükümlere yer verildiği, madde hükmünde geçici ödemenin yapıla-

bilmesinin inandırıcı deliller sunulması ve zarar görenin ekonomik durumunun 

bu ödemeyi gerekli kılması gibi koĢullara bağlandığı ve bu kapsamda yapılacak 

ödemelerin de cüz‘i miktarlar olacağı ifade edilmiĢtir. 

                                                 
6
  Yargılama sonucunda hâkimin tazminata yer olmadığına dair kararı alınan bu 

tedbirin eski haline getirilmesi eda amaçlı geçici tedbirler için daima büyük bir risk 
taĢır. Ancak Ģunu da unutmamak gerekir ki, zarar gören zarar veren fiil neticesinde 
düĢtüğü durum ve alacağını elde edemediği özellikle vücut bütünlüğüne verilebilecek 
zarar da önemli oranda riskli bir durum oluĢturur. Hâkim bu iki risk arasında bir 
denge kurup olayın somut verilerinden hareket etmelidir. Ortaya çıkan bu iki önemli 
riskin bertaraf edilmesinde hâkime büyük bir görev düĢmektedir. Ortaya çıkan bu 
risklerden hangisini seçeceğine hâkim karar verecektir. Kanun koyucu bu durumu 
düzenlememiĢtir. Somut olayın durumuna göre takdir hakkını tamamen hâkime 
bırakmıĢtır, ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 360 vd. 

7
  Alman hukukunda da geçici ödemelere iliĢkin açık bir hüküm yer almamaktadır. 

Fakat Ģunu belirtmek gerekir ki, doktrin ve uygulamada para alacaklarında ihtiyati 
tedbirlere büyük önem verilmiĢ ve gerek BGB‘da gerek ZPO‘de açık bir düzenleme 
olmamasına rağmen, uygulamada geniĢ yer tutmuĢtur, ERĠġĠR, s. 250-251; Alman 
Hukuku‘nda para alacaklarına yönelik olarak ihtiyati tedbir yolu ile geçici olarak 
gerçekleĢtirilmesi esasında BGB‘nin nafakaya iliĢkin hükümlerinden doğmuĢtur. 
Buna göre, evlilik dıĢı dünyaya gelen çocuk lehine doğduğu andan itibaren 3 aylık 
süreyle ihtiyati tedbir vasıtasıyla nafakaya hükmedilmektedir. Bu nedenle para 
alacaklarına iliĢkin eda tedbirleri bu hüküm baz alınarak geliĢtirilmiĢtir. Böylelikle 
Alman Hukuku‘nda tüm para alacakları geçici bir tedbir yolu ile icra 
edilebilmektedir. Ancak Ģunu belirtmek gerekir ki, bu tür bir yöntemle geçici bir 
ödemeye hükmedilebilmesi için bu ödeme ile bertaraf edilebilecek bir zaruret halinin 
bulunması gerekmektedir. Bu zaruret halinin bertaraf edilmesi ancak söz konusu 
geçici ödemenin yapılması durumunda mümkün olmalıdır. KiĢinin geçimini temin 
edememesi veya tedavi masraflarını karĢılayamaması zaruret haline örnek 
gösterilebilir. Bu zaruret hali yaklaĢık ispat derecesinde kanıtlanmalıdır. Para 
alacaklarında eda tedbiri Alman Hukuku‘nda özellikle iĢçinin ücret alacağının geçici 
olarak ifa edilmesinde uygulamada yoğun biçimde kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz., ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 348 vd. 
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II. ĠSVĠÇRE SORUMLULUK HUKUKUNUN REVĠZYONU VE 

BĠRLEġTĠRĠLMESĠ ÖNTASARISININ GEÇĠCĠ ÖDEMELER 

HAKKINDA GETĠRDĠĞĠ DÜZENLEME VE GEREKÇESĠ 

TBK m. 76, Ġsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtiril-

mesi Öntasarısı‘nın 53. maddesiyle Ġsviçre Borçlar Kanunu‘na eklenmek iste-

nen 56h maddesinden esinlenilerek kaleme alınmıĢtır
8
. Bu hükme göre, zarar 

gören kiĢi davasının haklılığını ispatladığı ve ekonomik durumunun da gerekli 

kılması halinde, zarar görenin talebi üzerine mahkeme nihai kararın verilmesini 

beklemeksizin davalının geçici ödeme yapmasına karar verebilir
9
. 

Bilindiği üzere haksız fiile maruz kalan kiĢi, ortaya çıkan zararını tazmin 

etmek için tazminat davası açtığında, bu davanın sonuçlanması uzun bir süre 

alabilmektedir. Hâkim nihai kararını verebilmek için delillerin tamamlanmasını 

beklemekte hatta birkaç defa bilirkiĢi görüĢüne baĢvurabilmektedir. Buna bağlı 

olarak haksız fiilden zarar gören kiĢi zararının giderilmesini çok uzun süre 

beklemek zorunda kalmaktadır. Bu bekleyiĢ haksız fiilden dolayı mağdur olanı 

bir kez daha mağdur etmektedir
10

. 

Ġsviçre kanun koyucusu alacaklının yukarıda belirttiğimiz durumlardaki 

mağduriyetini gidermek için bazı düzenlemeler yapmıĢtır. Mesela Ġsviçre Me-

deni Kanunu‘nun 281/II ve 283. maddeleri, Zarar Görenler Yardım Ka-

nunu‘nun 15. maddesi, Sosyal Sigortalar Hukuku‘nun Genel Hükümlerine ĠliĢ-

kin Federal Kanun Tasarısı‘nın 77. maddesi, Atom Enerjisi Sorumluluk Ka-

nunu‘nun 28. maddesi
11

. 

Ġsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesi Öntasarısı 

ile getirilen ve geçici ödemelere iliĢkin olan 56h hükmüne göre, hâkim somut 

olayın koĢullarını nazara alarak zarardan sorumlu olan kiĢinin ya da zarar vere-

                                                 
8
  Federal Hükümet, bu öntasarının 2003-2007 yasama döneminde gündeme 

alınmaması kararını almıĢtır. Bu revizyon projesi tekrar gündeme alınması 
durumunda ayrıntılı çalıĢılması gerekecektir. Bu proje Ģu an itibariyle beklemededir. 
Haksız fiil sorumluluk hukuku sahasındaki uluslararası geliĢmeler ön tasarının bir 
kısmını etkisizleĢtirmiĢ bulunmaktadır, IMMERHAUSER, Martin, ―Zur Rezeption 
der deutschen Schuldrechtsreform in der Schweiz‖, im Recht, 24 Jahrgang, Recht 
2006, Heft 1, 1/06, s. 15, dn. 114, 115, 116 (KAPLAN, Ġbrahim, ―Borçlar Kanunu 
Tasarısı Hakkındaki GörüĢlerim‖, THD, Eylül 2008, Sayı: 25, s. 23 dn. 1‘den 
naklen). 

9
 WIDMER, Pierre/WESSNER, Pierre, Revision und Vereinheitlichung des 

Haftpflichtrechts, Erläuternder Bericht, 2004, s. 254 vd. 
10

 WIDMER/WESSNER, s. 254-255; KILIÇOĞLU, Ahmet M., Haksız Fiilde 
Müteselsil Sorumluluk ve Geçici Ödemeler, Symposium anlässlich des 80. 
Jahrestages des Inkrafttretens des Türkischen Zivilgesetzbuch, Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğe GiriĢinin 80. yılı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, 
Ankara 2006, s. 175. 

11
  WIDMER/WESSNER, s. 254; KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 175. 
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nin sigortacısının geçici ödemede bulunmasına karar verebilecektir. Ancak hâ-

kimin böyle bir karar verebilmesi için bazı koĢulların gerçekleĢmesi gerekir. 

Buna göre, davacı öncelikle davasının haklılığını ispat etmelidir. Buna ek ola-

rak mali durumunun geçici ödemeyi gerekli kılacak durumda olduğunu kanıt-

lamalıdır. Davacı bunların yanında gerek özel gerekse sosyal güvenlik kurum-

larından bir yardım almadığını ispat etmelidir. Hâkim bu koĢulların oluĢup 

oluĢmadığını titizlikle incelemesi gerekir, aksi halde haksız fiili iĢleyenin de 

mağdur edilme riski oldukça fazladır. Geçici ödemeye iliĢkin karar geçici bir 

karar olup, eğer geçici ödemenin miktarı nihai tazminat miktarından fazla ise 

bunun sebepsiz zenginleĢme hükümlerine göre iade edilmesi gerekir
12

. 

Ġsviçre‘de Sorumluluk hukukuna iliĢkin değiĢiklik yapmak için 1991 yı-

lında teĢkil edilen komisyon, geçici ödemelere iliĢkin yukarıdaki hükmü teklif 

etmiĢ bu teklifte sadece vücut bütünlüğünün ihlaline bağlı zarar ve tazminat 

davalarında değil davacının aczi halinde de örneğin, muhtemel iflas tehlikesi 

durumunda da bu hükmün uygulanması kabul edilmiĢtir. Ancak bu teklif 2000 

yılı taslağından çıkarılmıĢtır. Geçici ödemelere iliĢkin ilgili hükmün kabul 

edilmeme gerekçesi ise, zarar veren kiĢilerin pek çoğunun sorumluluk sigorta-

sına tabi sigortalı olması Ģeklinde izah edilmiĢtir
13

. 

III. HAKSIZ FĠĠLLERDE GEÇĠCĠ ÖDEMELER 

A. Tanım 

Geçici ödeme, haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan zararın giderilmesi 

maksadıyla açılan tazminat davası esnasında zarar görenin iddiasının haklılığını 

ortaya koyan inandırıcı deliller sunması ve zarar görenin ekonomik durumunun 

da gereli kılması halinde ise üzerine hükmedilen ve yargılama sonunda hükme-

dilecek tazminata mahsuben yapılan ödemedir
14

. 

                                                 
12

  WIDMER/WESSNER, s. 255; KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 175; Kaplan‘a 
göre, Ġsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesi Öntasarısı 
Ġsviçre‘de hiçbir etki yaratmamıĢ, ne eleĢtirilmiĢ ne de övülmüĢtür. Bu tasarıdaki 
haksız fiillere iliĢkin yeni düzenlemeler hukuki sorumluluk sistemini bozmakta ve 
sorumluluk hukuku ilkelerini zedelemektedir. Bu nedenle de (TBK m. 76‘nın da 
içinde bulunduğu) bu hükümlerin Kanun‘a alınması yerinde olmamıĢtır, KAPLAN, 
s. 23-24; EriĢir‘e göre ise bu hükmün devrim niteliğinde bir düzenlemedir, ERĠġĠR, 
Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 357. 

13
  RUETSCHI, Davit, Geldleistung als versorgliche Massnahme, Basel, Genf, 
München 2002, s. 171 vd. (ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 357, dn. 182‘den 
naklen). 

14
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 173; Yargılama yolu ile uyuĢmazlığın çözümü 
uzun zaman alabileceği gibi nadiren kısa bir zaman içinde de neticeye ulaĢılabilir. 
Zarar, doğal olarak ağır ve sürekli geliĢen ve artan bir yapıya sahip olabilir ve bu 
durumda onun takdir edilmesi hiç de kolay değildir. Zarar gören, bazı durumlarda 
zarardan sorumlu olan kiĢinin bunu karĢılaması için uzun süre beklemesi gerekebilir. 
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B. Hukuki Niteliği 

Geçici ödemelerin hukuki niteliği konusunda fikir birliği mevcut değil-

dir. Doktrinde geçici ödemelerin hukuki niteliğine iliĢkin öne sürülen görüĢler 

dört baĢlık altında toplanabilir: 

1) Geçici ödemeleri Ġhtiyati Tedbirin Özel Bir Türü Sayan GörüĢ 

Hukuk sistemimizde alacaklı olduğunu iddia eden kimse, alacağı için 

dava açmıĢsa yargılama devam ederken ve borçluya gerekli savunma olanakları 

sunulmadan, ortaya atılan iddiaların haklılığı ispat edilmeden davalının bir 

ödemede bulunması kural olarak mümkün değildir. Borçlunun borcunu yerine 

getirmesi ancak mahkûmiyet kararının verilmesi ile mümkün hale gelmekte ve 

icra kabiliyeti kazanmaktadır. Hatta borçlunun kanun yollarına müracaat etmesi 

bile mahkeme hükmünün icrasını engellememektedir. Fakat davalı, hükmü 

temyiz ettiğini ispat etmek kaydıyla hüküm altına alınan para borcunu depo 

ederek veya teminat göstererek karar kesinleĢinceye kadar paranın davacıya 

ödenmesini engelleyebilmektedir
15

. Bununla bağlantılı olarak, hiç kimse yargı 

kararı olmadan peĢinen borçlu ilan edilip, her ne ad altında olursa olsun bir 

ifaya zorlanamaz ve bu ilke kiĢiler bakımından oldukça önemli bir güvence-

dir
16

. 

Geçici ödemeyi ihtiyati tedbirin özel bir türü sayan görüĢe göre, TBK m. 

76/I ile getirilen düzenleme HMK m. 389 ve devamında düzenlenen ihtiyati 

tedbirin özel bir türü olarak kabul edilmelidir
17

. Fakat Ģunu belirtmek gerekir 

ki, HMK‘daki genel tedbir hükümlerinden farklı olarak TBK m. 76‘ya istina-

den mahkemenin hükmedeceği geçici ödemenin koĢullarının değiĢikliğe uğra-

ması halinde geçici ödemenin iadesine, diğer bir ifadeyle tedbir kararının kaldı-

rılabileceğine iliĢkin düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Ģunu belirtmek gere-

kir ki, geçici ödeme özel bir tedbir hükmüdür ve davacının haklılığını gösteren 

olgular veya deliller ortadan kalkar ise hâkim yeni bir tedbir kararı alarak 

geçici ödemenin iadesine karar verebilir
18

. 

                                                                                                                       
Bu süre zarfında mağdur herhangi bir sosyal yardım veya özel bir yardım almıyorsa 
daha da dramatik sonuçlarla karĢılaĢabilir, WIDMER/WESSNER, s. 244. 

15
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 173, 177; Kılıçoğlu‘na göre, para alacaklarında 
karar temyiz edilmek ve teminat göstermek koĢuluyla hükmün icrasının durdurulması 
mümkündür. Bu nedenle kural olarak karar aĢamasına gelmiĢ bir davada geçici 
ödemeye karar verilmemesi gerekir. Ancak hükmün icrasının durdurulabileceği 
ihtimali karĢısında hakim yine de geçici ödemeye karar verebilir, KILIÇOĞLU, 
Geçici Ödemeler, s. 177.  

16
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 173. 

17
 Dolayısıyla geçici ödeme kararının icrası baĢka bir ihtiyati tedbir kararı ile 
engellenemeyecektir. KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 179. 

18
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 179. 
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TBK m. 76‘nın gerekçesinde bu düzenlemeyle, geçici ödeme kararıyla 

kesin hüküm sonucunun, “eda amaçlı bir ihtiyati tedbir” aracılığıyla elde 

edilmesi amaçlanmadığı belirtilmiĢtir. Gerekçedeki bu ifade ilk baĢta çeĢitli 

tereddütlere yol açsa da eda amaçlı ihtiyati tedbirin esas davanın neticesini öne 

çekme etkisi karĢısında isabetli olduğu söylenebilir. Bu görüĢün kabulü duru-

munda, hâkim geçici ödemeye karar verirken davacının yargılama sonunda 

haksız çıkabileceği düĢüncesini hiçbir zaman aklından çıkarmayacak ve nihai 

karar verir gibi geçici ödemeye karar vermeyecektir. Özellikle kanıtların inan-

dırıcılığı, haklılığın kuvvetle muhtemel olması ve ekonomik zaruretin gün yü-

züne çıkmıĢ bulunması durumunda kısmi geçici bir ödemeye karar vermelidir. 

Yoksa nihai kararda verilecek muhtemel tazminat miktarına eĢit veya ona çok 

yakın bir miktarda geçici bir ödemeye karar vermeyecektir. 

Geçici ödeme kararıyla kesin hüküm neticesinin eda amaçlı ihtiyati bir 

tedbir aracılığıyla elde edilmesinin amaçlanmadığını ortaya koyan TBK m. 

76‘nın gerekçesi, çeĢitli belirsizlikleri de beraberinde getirmiĢtir. Kanun ko-

yucu burada geçici icra neticesine eda tedbiri aracılığıyla ulaĢmanın mümkün 

olmadığını, burada farklı bir hukuki kurumun bulunduğunu vurgulamak iste-

miĢtir. Ancak TBK m. 76 ile hangi hukuki kurumun düzenlendiği de belirtil-

memiĢtir. Eğer, geçici ödeme eda amacı taĢımıyorsa ödenen paranın hangi hu-

kuki kurumun bir sonucu olarak ödendiğinin açıklanması gerekirdi. Kanun ko-

yucu bunu da açıkça belirtmesi karmaĢayı önleme bakımından isabetli olurdu
19

. 

Türk Hukuk sisteminde para alacaklarına iliĢkin geçici koruma tedbirleri 

denildiğinde ilk etapta akla gelen ihtiyati hacizdir. Ancak gecikmesinde önemli 

bir tehlike bulunduğu ve önemli bir zararın oluĢacak olması durumunda 

HMUK m. 103‘e göre gerekli tedbir kararı verilebilir. Bu tedbir kararı ihtiyati 

tedbirdir. O halde para alacaklarında, Ģartları oluĢmuĢsa ihtiyati tedbir kararı 

alınabilir
20

. Kural olarak bir miktar paranın geçici olarak ödenmesine tedbir 

yolu ile karar verilemez. Ancak kanunlarda esası çözecek biçimde tedbir kararı 

verilebileceği belirtiliyorsa taraflardan birinin ekonomik olarak mahvına sebep 

olmamak koĢulu ile hakim bu tür bir tedbir kararı verebilir
21

. 

TBK m. 76‘nın kabul edilmesiyle birlikte özellikle para alacakları bakı-

mından nafaka alacakları haricinde uygulama alanı kısıtlı olan eda tedbirlerinin 

uygulamada yaygınlık kazanması sağlanmıĢ olacaktır
22

. EriĢir‘e göre TBK m. 

                                                 
19

  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 358. 
20

 ÖZEKES, Muhammet/ERĠġĠR, Evrim, ―Konusu Para Alacağı Olan Geçici 
Hukuki Korumaların KarĢılaĢtırılması ve Değerlendirilmesi‖, MĠHDER, 2006/3, s. 
1244-1245. 

21
  KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. IV, 6. Baskı, Ġstanbul 2001, s. 4294, 
4314. Aksi görüĢ için bkz. YILMAZ, Ejder, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C. I, 
Ankara 2001, s. 845-846. 

22
  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 357. 
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76 ile getirilen geçici ödemeler bir ihtiyati tedbir niteliğindedir. Ayrıca bu bir 

maddi hukuk kurumu değil, Usul hukuku kurumu hüviyetine sahiptir. Hü-

kümde ihtiyati tedbir kavramı yerine geçici ödemeler kavramı tercih edilmiĢtir. 

Kanun koyucu bu ifadenin yerine ―para alacağının ihtiyati tedbir yolu ile ge-

çici olarak tahsili” ifadesini kullanması yerinde olurdu. Ayrıca geçici ödemeler 

eğer bu bir ihtiyati tedbir ise madde metninde sadece davalı ve davacı ifadeleri 

yetersiz kalmaktadır. Çünkü ihtiyati tedbir davadan önce talep edilebileceği 

gibi davadan sonra da talep edilebilir (HUMK m. 101)
23

. 

HMK‘nda HUMK m. 103‘ün yerini alacak biçimde genel bir hüküm 

mevcut değildir. Ancak HMK m. 389/I‘e göre, ―Mevcut durumda meydana 

gelebilecek bir değiĢme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorla-

Ģacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle 

bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endiĢe edilmesi hâlle-

rinde, uyuĢmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.”Ģeklindeki 

düzenleme ile para alacakları için de ihtiyati tedbir kararı alınabilmesinin önü 

açılmıĢ gözükmektedir. 

EriĢir‘e göre, TBK m. 76 ile beraber tüm tazminat alacaklarının geçici 

olarak icrası kanuni olarak düzenlenmiĢtir. Yazara göre, HUMK m. 103 para 

alacakları bakımından eda amaçlı tedbirin yolunu açıyor olsa da TBK m. 76 ile 

birlikte uygulamadaki tereddütleri gidermesi açısından bu hüküm oldukça ya-

rarlı olmuĢtur. Bu hükmün yaygınlık kazanmasıyla daha etkin bir hukuki ko-

ruma sağlanmıĢ olacaktır. Ancak madde gerekçesinde bu hükmün geçici ödeme 

kararının kesin hüküm sonucunu eda amaçlı bir ihtiyati tedbir aracılığıyla elde 

edilmesinin amaçlanmadığı belirtilerek çeĢitli tereddütlere sebep olunmuĢtur. 

Ancak Ģunu belirtmek gerekir ki, eda tedbirleri geçici bir hukuki koruma temin 

etmesi itibariyle kesin hükmün elde edilmesini sağlamaz. Aynı zamanda hü-

kümde ortaya konulan geçici ödeme, geçici bir hukuki koruma vasıtasıyla elde 

edilmiyorsa bu yeni düzenlemenin hukuki niteliği kanun koyucu tarafından 

belirtilmeliydi
24

. 

                                                 
23

  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 361-362; Kanaatimizce TBK m. 76‘da sadece 
davacı ifadesinin yer alması veya geçici ödemeler kavramının kullanılması, kanun 
koyucunun en baĢta bu geçici korumadan ihtiyati tedbiri kastetmediği 
anlaĢılmaktadır. Yoksa kanun burada ihtiyati tedbirin bir türünü düzenlemek 
isteseydi EriĢir‘in belirttiği ifadelere yer verirdi. Demek ki kanun koyucu bu 
maddedeki geçici hukuki koruma ile ihtiyati tedbirden baĢka bir kurumu 
düzenlemiĢtir. 

24
  ERĠġĠR, s. 250; ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 361; Kanaatimizce, TBK m. 
76‘da geçici ödeme için davacıdan bir teminat göstermesinin talep edilmesi gerektiği 
belirtilmemektedir. Bu durum ihtiyati tedbir ile TBK m. 76‘da ortaya konan geçici 
ödemeler arasındaki önemli bir farkı ortaya koymaktadır. Ancak bu fark geçici 
ödemelerin ihtiyati tedbir olmadığını kanıtlamaya yetmemekte daha baĢka farkların 
da ortaya konulması gerekmektedir. Çünkü kural olarak ihtiyati tedbir için talep 
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2. Ön/Geçici Tazminat GörüĢ 

Tazminat davalarında dava sürerken zarar görenin iddialarının haklı ol-

duğunu gösteren inandırıcı deliller varsa ve davacının ekonomik durumu da 

bunu gerekli kılıyorsa talep üzerine hâkim davacı lehine geçici ödemeye karar 

verebilecektir. Eğer yargılama sonunda davacı haklı çıkarsa burada hükmedilen 

ön/geçici tazminat nihai tazminata dönüĢecektir. Eğer davacı haksız çıkarsa 

aldığı bu ön/geçici tazminatın kanuni faiziyle beraber geri ödemesine karar 

verilecektir
25

. 

Bu görüĢe göre, 818 Sayılı BK‘nda böyle bir hüküm mevcut olmadığı 

için haklılığı kuvvetle muhtemel olan davacı uzun süren yargılamanın netice-

sini beklemek zorunda kalmakta ve bu durum bazen ek zararlara neden olmakta 

hatta bazen ekonomik yıkımlara neden olmaktaydı
26

. 

Kanaatimizce bu görüĢün gerek yargılama hukukunun gerekse sorumlu-

luk hukukunun gerekleriyle bağdaĢtırılması güçtür. Açıklamalarımıza zarar ve 

tazminatın belirlenmesiyle baĢlamak yerinde olacaktır. ġöyle ki, zarar malvar-

lığındaki azalmayı ifade ettiği halde, tazminat ortaya çıkan zararın, bundan so-

rumlu olana ne ölçüde yüklenebileceğini ifade etmektedir. Gerek Ġsviçre ge-

rekse Türk Hukuku‘nda zararın belirlenmesiyle tazminatın tespiti aĢamaları 

birbirinden ayırt edilmiĢtir. Buna göre ĠBK ve TBK m. 42 zararın belirlenme-

sini, 43 ve 44. maddeler ise, tazminatın tayini ve tazminattan indirimi düzenle-

mektedir. Buna göre tazminata karar verebilmek için öncelikle zararın belir-

lenmesi gerekir. Ġkinci aĢamada ise tazminat belirlenir. Tazminatın, ortaya çı-

kan zarar ile eĢit olması gerekmez. Zaten tazminatın üst sınırını zararın miktarı 

oluĢturur
27

. Dolayısıyla zarar tam olarak belirlenmeden tazminatın belirlenmesi 

                                                                                                                       
edenin teminat göstermesi zorunlu iken bu kural mutlak değildir. HMK m. 391/1‘in 
―Ġhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karĢı tarafın ve üçüncü kiĢilerin bu 
yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karĢılık teminat göstermek zorundadır. 
Talep, resmî belgeye, baĢkaca kesin bir delile dayanıyor yahut durum ve koĢullar 
gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek Ģartıyla teminat alınmamasına 
da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kimsenin teminat göstermesi 
gerekmez.” Ģeklindeki düzenlemesi bu kurala istisna getirmekte, olay ve durumun 
koĢulları gerektiriyorsa ve talep eden adli yardımdan faydalanıyorsa teminata gerek 
olmadığı kuralı benimsenmektedir. Zaten TBK m. 76 ekonomik olarak güç durumda 
olanların zarar nedeniyle daha da mağdur olmalarını önleme amacı güden bir 
düzenlemedir. Dolayısıyla zaten onlar da teminat gösterecek kiĢiler kategorisinde 
değerlendirilmemektedir. O halde geçici ödemelerde teminat unsurunun aranmaması 
geçici ödeme ve ihtiyati tedbir ayırımı için yeterli değildir. 

25
  ÖZ, Turgut, Yeni Borçlar Kanunu‘nun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve Yenilikler, 
Ġstanbul 2011, s. 12. 

26
  ÖZ, s. 12. 

27
 OFTINGER, Karl, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 4. Auflage, Zürich 
1975, s. 261-262; TANDOĞAN, Mes‘uliyet Hukuku, s. 261; TĠFTĠK, s. 30-31. 
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aĢamasına geçilemez hâlbuki zarar tam olarak belirlenmese bile geçici öde-

meye karar verilebilir. Çünkü zararın tam olarak belirlenmesi veya tespit edil-

mesi geçici ödeme talebinin bir koĢulu değildir. 

Borçlunun davranıĢları nedeniyle alacaklının maruz kaldığı zararların gi-

derilmesine zararın tazmini denir
28

. Tazminatın belirlenmesi ise, zararın 

karĢılanması için gerekli olan edimin yapısını ve kapsamını tespit etmektir
29

. 

Zararın tazmin edilmesini talep hakkı, zarar veren fiilden sorumluluğun bir 

sonucu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Hâlbuki geçici ödemeye karar verilebil-

mesi için davacının zarara sebep olan fiilden sorumlu olup olmadığı belli değil-

dir. Eğer ön/geçici tazminat görüĢü kabul edilirse, muhtemel bir tazminatın 

geçici olarak ifası talep edilebilecektir. Diğer taraftan TBK m. 76‘da düzenle-

nen geçici ödemeler geniĢ anlamda geçici bir koruma tedbiridir. Tazminata 

birde geçici koruma hüviyeti kazandırmak tazminatın amacıyla da bağdaĢma-

yacaktır. Zira tazminatın doktrinde ortaya atılan baĢlıca dört amacı vardır. Bu 

amaçların içerisinde geçici koruma sağlama bulunmamaktadır. 

Sorumluluk hukukunda tazminatın amacı, bir kiĢinin uğradığı zararın, 

zarardan sorumlu olan tarafından tamamen ya da kısmen telafi edilmesi Ģek-

linde ifade edilmiĢtir
30

. Modern Hukuk doktrininde tazminatın amacına yönelik 

olarak çeĢitli teoriler ortaya atılmıĢtır. Bu teorileri baĢlıklar halinde Ģu Ģekilde 

sınıflandırabiliriz: 1) Zararın karĢılanması amacı 2) Hakkın devam ettirilmesi 

amacı 3) Cezalandırma amacı 4) Önleme amacı
31

. 

Henüz yargılama bitmeden, davalının zarardan sorumlu olup olmadığı 

kesinleĢmeden, davalının tazminat borçlusu ilan edilmek suretiyle tazminata 

geçici olarak mahkûm edilmesi ne yargılama ne de sorumluluk hukukunun 

esasları ile bağdaĢır. Bu görüĢ muhtemel tazminat sorumlusunun sırtına tazmi-

nat borcunu yüklemeye zemin hazırlar niteliktedir. Daha sonra da üzerinde ay-

rıntısıyla duracağımız üzere geçici ödemelerin uygulama alanı sınırlıdır. So-

rumluluk hukukundaki tüm tazminat davalarında uygulama alanı bulunma-

maktadır. Örneğin manevi tazminat davalarında uygulanmaz. Sebepsiz zengin-

                                                 
28

   WEISS, s. 291.  
29

   NOMER, Haluk N., Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddî Tazminatın Belirlenmesi, 
Ġstanbul 1996, s. 33. 

30
  Ayrıntılı bilgi için bkz. LANGE, Hermann/SCHIEMANN, Gotfried, Schadensersatz, 
Handbuch des Schuldrechts in Einzeldarstellungen, 3., neubearbeitete Auflage, Tübingen 
2003, s. 9 vd.; LÜCHINGER, Niklaus, Schadensersatz im Vertragsrecht, Freiburg 1999, 
s. 15; OFTINGER, Karl/STARK, Emil, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 5. 
Auflage, Zürich 1995, s. 98, dn. 113; NOMER, s. 33; TEKĠNAY/ 
AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 581. 

31
  HONSELL, Heinrich, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4., neubearbeitete, Zürich/ 
Genf/Basel, 2005, s. 13 vd.; NOMER, s. 33; TĠFTĠK, s. 61-62; TOPUZ, Murat, Ġsviçre 
ve Türk Borçlar Hukuku Ġle KarĢılaĢtırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî 
Zarar Ve Bu Zararın Belirlenmesi, Ġstanbul 2010, s. 228 vd. 
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leĢme davalarında uygulanıp uygulanmayacağı oldukça tartıĢmalıdır. Eğer 

TBK m. 76‘da düzenlenen geçici ödemelere tazminattır dersek tüm tazminat 

davalarında geçici ödeme yapılması talep edilebilir. Hâlbuki 76. maddenin ya-

pısı buna uygun değildir. Bu görüĢün kabulü halinde 76 maddedeki Ģartları ger-

çekleĢtiren her tazminat davasının davacısı ön tazminat talep edebilecektir. 

Böylece yargılamanın sonucu açıkça öne çekilmektedir. Hâlbuki hukuk siste-

mimizde yargı kararı olmadan borçlu olduğu gerekçesiyle hiç kimse ifaya zor-

lanamaz. 

3. Nafakanın Hukuki Niteliği Ġle Paralellik Kuran GörüĢ 

Kural olarak kimse yargı kararı olmadan borçlu olduğu gerekçesiyle 

ifaya zorlanamaz. Ancak gerek Ġsviçre gerekse Türk Hukuklarında bu kurala 

önemli bazı istisnalar getirilmiĢtir. Bu istisnaların en önemlisi çocukların na-

faka alacaklarına iliĢkindir. 

Geçici önlemler baĢlığını taĢıyan TMK m. 332‘ye
32

 göre, “Nafaka 

davası açılınca hâkim, davacının istemi üzerine dava süresince gerekli olan 

önlemleri alır. 

Soybağı tespit edilirse, davalının, uygun nafaka miktarını depo etmesine 

veya geçici olarak ödemesine karar verilebilir.” 

TMK m. 333‘e
33

 göre ise ―Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve 

hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları 

için uygun bir nafakaya karar verebilir.” 

Kanun koyucu nafakanın talep edilmesi durumunda hâkim yargılama sü-

resinde gerekli önlemler alabilecektir. Ancak bu önlemleri hâkim re‘sen değil 

davacının bu konuda talepte bulunması durumunda gerçekleĢtirecektir. Hâki-

min hangi geçici önlemi alacağı kanunda belirtilmemiĢ bu konunun takdiri hâ-

kime bırakılmıĢtır. Ancak TMK m. 332/II de kanun koyucu alınacak önlemin 

ne olduğunu ortaya koymuĢ ve soybağı tespit edilirse, davalının, uygun nafaka 

miktarını depo etmesine veya geçici olarak ödemesine karar verebileceği dü-

zenlenmiĢtir. Ancak bu geçici önleme karar verilmesinin ancak çocuğun 

soybağının tespit edilmiĢ olmasına bağlamıĢtır. Diğer taraftan babalık dava-

sında aynı zamanda nafaka talebinde bulunuluyor ise davalının baba olma ola-

sılığı kuvvetli bulunduğu takdirde babalığa hükmetmeden önce çocuğun ihti-

yaçları için uygun bir nafakaya TMK m. 333 gereği hükmedebilecektir. Bu da 

geçici bir önlem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Burada da nafakaya karar veri-

lebilmesi bir koĢula bağlanmıĢ ve babalık olasılığının kuvvetli olması aranmıĢ-

tır. Burada nafakanın ödenebilmesi için ikinci koĢul babalık davasıyla birlikte 

                                                 
32

  Bkz. ĠMK m. 281. 
33

  Bkz. ĠMK m. 282. 
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bu talebin ileri sürülmesidir. Hükmedilecek nafaka miktarı çocuğun ihtiyaçla-

rını karĢılamaya uygun olmalıdır
34

. 

Kılıçoğlu‘nun da haklı olarak belirttiği gibi, bu hükümler çocuk ile baba 

arasında soybağı iliĢkisinin kurulması Ģartına bağlı olarak geçici bazı ödemeleri 

düzenlemektedir. Bilindiği üzere nafaka bir kimsenin geçimi için gerekli olan 

bir ödemedir. Bunun yanında TMK m. 332‘de nafakanın bağlanmasının koĢulu 

baba ile çocuğun soybağının kurulması olduğuna göre, babanın çocuğuna ba-

kım yükümlülüğü zaten doğmuĢ demektir. TMK m. 333‘deki geçici ödemenin 

koĢulu ise babalık ihtimalinin kuvvetli olmasıdır. Bu olasılık günümüz tekno-

lojik imkânlarıyla neredeyse kesine yakın bir biçimde tayin edilebilmektedir. 

Gerek TMK m. 332‘de gerekse TMK m. 333‘deki düzenlemeler çocukların 

korunmasıyla ilgili emredici hükümlerdir. Buna bağlı olarak nafakaya hükme-

dilebilmesi için çocuğun talepte bulunmasına bile gerek yoktur
35

. 

Ġsviçre Tasarısı‘nda 56h hükmü düzenlenirken ve bu hükmün konuluĢ 

amacı açıklanırken benzer düzenlemelere yer veren özel kanunlar ve hükümler 

emsal gösterilmiĢtir. Bunların baĢında da ĠMK m. 281 ve 282 gelmektedir. 

Kılıçoğlu‘nun da haklı olarak belirttiği gibi, çocuk lehine nafaka ile ilgili hü-

kümler haksız fiil tazminat davaları için benzer bir düzenleme yapılmasının 

gerekçesi olamayacaktır. TMK m. 332 ve 333 çerçevesinde çocuk lehine nafa-

kaya hükmedilmesi için soybağının kurulması yeterli olup bundan sonraki aĢa-

malar tamamen nafaka değerinin belirlenmesine iliĢkin teknik konulardır. Bu 

nedenle ilgili hükümler uyarınca nafaka ödenmesi yerinde bir düzenlemedir. 

Ancak bu düzenleme ve gerekçesi haksız fiillerde tazminat davaları bakımın-

dan geniĢletilemez
36

. 

EriĢir‘e göre, TMK m. 332 ve 333‘deki düzenlemeler nitelik olarak ihti-

yati tedbir niteliğinde bir geçici hukuki korumadır. Nafakanın depo edilmesi 

teminat amaçlı ihtiyati tedbir iken, geçici olarak ödeme ifa amaçlı ihtiyati ted-

birdir
37

. 

                                                 
34

  Ayrıntılı bilgi için bkz. AKINTÜRK, Turgut, Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, 
Cilt II, YenilenmiĢ 10. bası, Ġstanbul 2006, s. 417-418; ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku, 
5. Bası, Ankara 2004, s. 624-625; TMK m. 332/I ile TBK m. 332/II arasındaki temel 
fark ilkinde talep üzerine ikincisinde tespit üzerine karar verilebileceğidir, ÖZTAN, 
s. 624. 

35
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 174; Nafakaya hükmedilmesi için hâkimden 
talepte bulunmanın gerektiği yönünde bkz. AKINTÜRK, s. 417-418. 

36
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 181-182; Ayrıca bkz. ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir 
Türleri, s. 360. 

37
  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 232-233.  



Murat TOPUZ - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız Fiilden 

Doğan Borç ĠliĢkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (TBK m. 76) 

 

259 

4. Ön Ödeme GörüĢü 

Bu görüĢe göre, mahkemenin ödenmesine karar verdiği geçici ödemeler 

bir avans niteliği taĢır. Yapılan ödeme yargılama sonunda hükmedilecek tazmi-

nata mahsuben yapılan bir ön ödemedir. Eğer yargılama sonunda tazminata yer 

olmadığına karar verilirse bu ön ödeme kanuni faiziyle beraber iade edilecektir. 

Hatemi‘ye göre, TBK m. 76, ekonomik durumu tazminat davaları için 

cazip olan kiĢilere karĢı dayanaksız tazminat davalarının açılmasının teĢvik 

edecek niteliktedir. TBK m. 76/II‘de davalı tazminata mahkûm edilmediği du-

rumlarda geçici ödemenin geri verilmesine karar verileceği belirtilmekte ise de 

mahkeme kararları nedeniyle ortaya çıkan zararlar nedeniyle devletin sorum-

luluğu teoride kalmaktadır. Bu nedenle bu düzenleme birçok sakıncayı berabe-

rinde getirmektedir. Bu tür bir ön ödemeyi bizzat sosyal devletin yapması gere-

kir. Tazminata hükmedildiği durumlarda faizi ile davalıdan, eğer tazminata 

gerek görülmez ise faiziyle davacıdan talep edilmesi yerinde olacaktır
38

. 

Widmer/Wessner‘e göre, geçici ödeme, haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan 

zararın giderilmesi maksadıyla açılan tazminat davası esnasında hükmedilen ve 

yargılama sonunda hükmedilecek tazminata mahsuben yapılan ödemedir
39

. 

Ġsviçre kanun koyucusu bazı durumlarda mağduru korumak için ön ödeme ni-

teliğinde bazı düzenlemeler yapmıĢtır. Mesela Ġsviçre Medeni Kanunu‘nun 

281/II ve 283. maddeleri, Zarar Görenler Yardım Kanunu‘nun 15. maddesi, 

Sosyal Sigortalar Hukuku‘nun Genel Hükümlerine ĠliĢkin Federal Kanun Tasa-

rısı‘nın 77. maddesi, Atom Enerjisi Sorumluluk Kanunu‘nun 28. maddesi
40

. 

Ġsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve BirleĢtirilmesi Öntasarısı 

ile getirilen ve geçici ödemelere iliĢkin olan 56h hükmüne göre, hâkim somut 

olayın koĢullarını nazara alarak zarardan sorumlu olan kiĢinin ya da zarar vere-

nin sigortacısının bazı koĢulların gerçekleĢmesi durumunda ön ödemede bu-

lunmasına karar verebilecektir. Ön ödemeye iliĢkin karar geçici bir karar olup, 

eğer geçici ödemenin miktarı nihai tazminat miktarından fazla ise bunun sebep-

siz zenginleĢme hükümlerine göre iade edilmesi gerekir. Mahkemenin geçici 

ödemeye karar verilebilmesi için zarar görenin ekonomik durumunun bu ön 

ödemeyi gerekli kılması gerekir. Hâkim, ön ödemenin Ģeklini, değerini belir-

lerken farklı durumları nazara alacaktır
41

. 

                                                 
38

  HATEMĠ, Hüseyin, Borçlar Hukuku‘nun Genel Ġlkeleri Açısından Türk Borçlar 
Kanunu Tasarısı‘nın Borç ĠliĢkileri (Borç Kaynakları) Bölümünün Değerlendirilmesi, 
Özer Seliçi‘ye Armağan, Ankara 2006, s. 229. 

39
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 173.  

40
  WIDMER/WESSNER, s. 254. 

41
  WIDMER/WESSNER, s. 255. 
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5. Değerlendirme ve Kanaatimiz 

a. Geçici Ödemeler Geçici Bir Hukuki Koruma Sağlar 

TBK m. 76‘nın baĢlığından da anlaĢıldığı gibi hâkimin vereceği geçici 

ödeme kararı nihai bir karar niteliği taĢımaz. TBK m. 76 yargılama sonucunu 

beklendiğinde, ortaya çıkabilecek ve belki de daha sonra telafisi mümkün ol-

mayan daha dramatik sonuçların önlenmesini amaçlayan bir düzenlemedir. 

Ancak Ģunu unutmamak gerekir ki, geçici ödeme nihai karar verilene kadar 

geçici olma hüviyetine sahiptir. Nihai karar verilene kadar geçici bir koruma 

sağlar. Bu geçici hukuki korumanın amacı, nihai karar verildiğinde elde edil-

mesi çok zorlaĢacak hatta imkânsız hale gelecek menfaat kayıplarının önceden 

alınan geçici bir karar ile önlenmesidir. 

Geçici ödeme yapılmasına yönelik kararın muvakkat olduğunu Ģuradan 

anlıyoruz ki, karar verildikten sonra davacının haklılığını ortaya koyan olgula-

rın zayıflaması veya ortadan kalkması, geçici mahiyetteki kararın yargılama 

sona ermeden ortadan kaldırılmasına neden olabilir. Ayrıca yargılama sonunda 

tazminata yer olmadığına karar verilirse ödenen Ģeyin iadesi gerekmektedir. 

Davacı, taleplerine ancak kendi lehine verilen kararın kesinleĢmesiyle ulaĢma 

imkânını yakalar. Geçici ödeme ise bu nihai kararla birlikte kesin ödeme halini 

alır
42

. 

b. Hâkim Geçici Ödemeye Orantılılık İlkesini ve Tarafların Menfaat 

Dengesini Nazara Alarak Karar Vermek Zorundadır 

Bir dava açıldığında hukuk düzeni sadece hakkının ihlal edildiğini ileri 

sürüp bunun giderilmesini talep edeni değil davalı olan ve hak ihlalinde bulun-

duğu ithamıyla karĢı karĢıya bulunan kiĢiyi de korumalıdır. Hem davacı hem de 

davalı geçici hukuki korumalar bakımından biri diğerine tercih edilemeyecek 

konumdadırlar. Davacının acil bir duruma binaen haklarının korunması gerek-

mekte diğer taraftan yargılama neticesinde haksız çıkma riski de bulunmakta-

dır. Bu nedenle geçici ödemeler bakımından hem davacının hem de davalının 

menfaatleri dengeli bir biçimde korunmalıdır. 

Hâkim geçici ödemeye karar verirken bunun nihai bir karar olmadığını 

düĢünmeli ve yargılama sonuna davacının da haksız çıkabileceği ihtimalini göz 

önüne alarak karar vermelidir. Diğer taraftan haklılığı konusunda inandırıcı 

deliller sunan davacının da menfaatlerini gözetmelidir. Netice olarak hâkim bir 

tarafa davacının menfaatlerini koyacak diğer tarafa davacının haksız çıkma 

riski ve buna bağlı davalının muhtemel menfaat kayıplarını alacak ve bunları 

adalet terazisinde tartıp kararını verecektir. Verilen karar kimin menfaatleri 

daha tercihe Ģayan ise onun lehine olacaktır. Ancak bu tercihe Ģayanlık, verilen 

                                                 
42

  Geçici hukuki korumaların geçiciliği ve doktrindeki yaklaĢımlar hakkında geniĢ 
bilgi için bkz. ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 98 vd. 
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geçici ödemenin dengeli olması neticesini değiĢtirmeyecektir. Tarafların biri 

lehine diğeri aleyhine menfaat dengesinin bozulmamasına özen gösterilecektir. 

Bu bakımdan geçici ödeme ne az ne çok olmalı aynı zamanda acil olarak para-

sal ihtiyacı olan davacının bu ihtiyacını da gidermeye yetmelidir. 

c. Geçici Ödemlerin Gecikmeye Bağlı Olarak Zarar Görenin Etkin Bir 

Biçimde Korunması İmkânının Kalmaması Riskini Bertaraf Etmek İçin 

Kabul Edilmiştir 

Hukuk düzeni, bir menfaat ihlali meydana geldiğinde, menfaatleri ihlal 

edilen kiĢinin açacağı dava ile ihlal edilen menfaati koruma veya ortaya çıkan 

hukuka aykırı durumu telafi etmeyi amaç edinir. Bu amacı gerçekleĢtirmek 

bazen tam anlamıyla mümkün olurken bazen mümkün olmaz. Özellikle Türk 

hukukunda yargılamaların çok uzun sürmesi, etkin hukuki koruma sağlamayı 

büyük ölçüde güçleĢtirmektedir. Haklı olana hakkının teslim edilmesinde geci-

kilmesi hakkı çoğu zaman anlamsızlaĢtırmakta hatta ortadan kalkmasına neden 

olmaktadır. Temel amaç adaleti temin ise, buna engel olan olguların da bertaraf 

edilmesi gerekir. 

Yargılama sonucunu beklemek hakkın elde edilmesi bir tarafa o hakkın 

kaybına neden olacak veya zararı gidermek bir tarafa zararın daha da artmasına 

neden olacaksa, kanun koyucu bazı Ģartların gerçekleĢmesi durumunda dava 

sonucunu beklemeden geçici bir koruma sağlayabilir. Geçici ödemeler de etkin 

hukuki koruma amacını gerçekleĢtirmeye engel olma durumu taĢıyan yargılama 

sonucunu bekleme ve buna bağlı olarak gerçekleĢen zaman kaybının risklerini 

bertaraf etmek için ihdas edilmiĢtir. Geçici ödemeler bir anlamda dava sonucu-

nun garanti altına alınması fonksiyonunu icra etmekte ve bu açıdan önemli bir 

boĢluğu gidermektedir. Yargılama sonucu beklendiğinde bekleme sürecinde 

zararın daha da artacak olması veya yeni zararların ortaya çıkacak olması ihti-

mali geçici ödemeyi gerekli kılmaktadır. 

d. Geçici Ödemeler İfa Amaçlı İhtiyati Tedbir Midir? 

Ġhtiyati tedbirin amacını esas almak suretiyle yapılan sınıflandırmaya 

göre ihtiyati tedbirler, teminat amaçlı, düzenleme amaçlı ve ifa amaçlı olarak 

üç kategoriye ayrılmaktadır
43

. 

Ġfa amaçlı ihtiyati tedbirlerde hukuki korumayı gerekli kılan durum, ted-

bir talep eden kiĢinin yargılamanın sonunu beklediğinde telafisi mümkün ol-

mayan bir zarara maruz kalacak olmasıdır. Ġfa amaçlı ihtiyati tedbir bu 

tehlikeyi bertaraf etme amacına yönelir. Ġfa amaçlı ihtiyati tedbirlerde maddi 

hukuk bakımından ortaya çıkan bir talebin hüküm altına alınması söz konusu 

olmamakta, telafisi sonradan imkânsızlaĢacak zararlara karĢı menfaatlerin 

                                                 
43

  Ayrıntılı Bilgi için bkz. YILMAZ, C. I, s. 170; PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, 
s. 652-653; ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 304 vd. 
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korunması amaç edinilmektedir. Burada talep sahibi maddi hukuk bakımından 

ortaya konulan taleplerini inandırıcı delillerle ortaya koyarak hakkının geçici 

olarak yerine getirilmesini talep etmektedir
44

. Böylece lehine ifa amaçlı ihtiyati 

tedbir kararı verilen kiĢi yargılama sonunda haklılığı ortaya çıkarsa, dava so-

nucu daha kolay elde etmiĢ olacaktır. Dolayısıyla ifa amaçlı ihtiyati tedbir bir 

anlamda hakkın konusunun geçici olarak icrası sonucunu doğurur
45

. ġarta ve 

vadeye bağlanmıĢ alacaklar bakımından ve henüz muaccel olmamıĢ borçlar için 

ifa amaçlı ihtiyati tedbir kararı verilemeyecektir
46

. 

Genel olarak ihtiyati tedbirlere tehlike yaratacak durumlar ve bu tehlike 

nedeniyle ortaya çıkma ihtimali bulunan zararlar nedeniyle baĢvurulur. Bu teh-

like ve bunun neticesi olarak ortaya çıkma ihtimali olan zarar, daha çok yargı-

lamanın uzun sürmesinin sonucudur. Buna bağlı olarak yargılama sonucunu 

beklemeden bu tehlikelerin bertaraf edilmesi için ihtiyati tedbir yolu ile bir ön-

lem alınmaktadır
47

. 

Ġhtiyati tedbir kararı verilirken tarafların menfaatleri dengeli bir biçimde 

gözetilmelidir. Özellikle ifa amaçlı ihtiyati tedbirlerde buna daha büyük özen 

gösterilmelidir. Davacı ve davalı bakımından ortaya çıkacak rizikolar adaletli 

biçimde dağıtılmalıdır. Hâkim öyle bir karar vermelidir ki, netice her iki taraf 

açısından da yargılama sonuna kadar tahammül edilebilir olmalıdır
48

. Ancak 

                                                 
44

  Ġfa amaçlı ihtiyati tedbir ihtiyati hacizden farklıdır. Ġhtiyati haciz sadece para 
alacakları bakımından geçerli iken, ifa amaçlı ihtiyati tedbir sadece para alacakları ile 
sınırlı değildir. Bir iĢin yapılması, yapılmaması veya verilmesi gibi durumlar da buna 
dahildir. Ġfa amaçlı ihtiyati tedbirde hak asıl davadan evvel geçici olarak yerine 
getirilir. Ġhtiyati hacizde ise sadece tehlike arz eden takip yolunun teminat altına 
alınması söz konusudur, PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 664; Bir kimse 
dava devam ederken ortaya çıkan zararları telafi etmek için acil olarak parasal bir 
desteğe ihtiyaç duyarsa buradaki ihtiyaç ihtiyati haciz ile giderilemez. ERĠġĠR, 
Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 206-207. Kanaatimizce ifa amaçlı ihtiyati tedbirin sadece 
para borçları ile sınırlı olmaması yapma veya yapmama borçlarını da kapsaması 
geçici ödemelerden önemli bir farkını ortaya koymaktadır. Zira geçici ödemeler 
sadece bir miktar paranın ödenmesine yönelik tazminat davalarında uygulama alanı 
bulmaktadır. Bu yönüyle geçici ödemelerin uygulama alanı ifa amaçlı ihtiyati 
tedbirden daha dardır. 

45
  Ayrıntılı Bilgi için bkz. ALANGOYA, Yavuz/YILDIRIM, Kamil/DEREN-
YILDIRIM, Nevhis, Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı Değerlendirme ve 
Öneriler, Ġstanbul 2006, s. 201; DEREN-YILDIRIM, Nevhis, Haksız Rekabet 
Hukuku Ġle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Ġhtiyati Tedbirler, 2. Baskı, Ġstanbul 
2002, s. 59-60; ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 114 vd. 

46
  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 165. 

47
  Ayrıntılı bilgi için bkz. PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, 
Muhammet, Medeni Usul Hukuk, Ankara 2009, s. 652; ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir 
Türleri, s. 124 vd. 

48
  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 130. 
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Ģunu belirtmek gerekir ki, özellikle ihtiyati tedbir kararı davalı bakımından 

daha olumsuz neticeler doğurmaktadır. Bu nedenle HMK m. 399 aleyhine hak-

sız ihtiyati tedbir kararı verilen kimseler lehine tazminat imkânı getirmiĢtir
49

. 

Bu hüküm rizikonun dağılımında önemli bir iĢlev görecektir. TBK m. 76‘da bu 

rizikonun dağılımı için tazminata hükmedilmezse hâkim, davacının aldığı ge-

çici ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesi imkânını getirmiĢ ancak 

tazminattan bahsedilmemiĢtir. Eğer geçici ödemeler ifa amaçlı ihtiyati tedbir 

olarak nitelenirse kanuni faiz ile karĢılanamayan zararlar için tazminat davası 

açılabilmesinin kabul edilmesi gerekir. Ancak TBK m. 76 buna zemin hazırlar 

mahiyette bir düzenleme içermemektedir. Bu ancak genel hükümler çerçeve-

sinde talep edilebilecektir. 

Alacaklının alacağını davanın sonunu beklemeden elde edebilmesi ve 

gerçekten bunun için bir tehlike veya zaruretin bulunması durumunda, çeĢitli 

menfaat çatıĢmaları kaçınılmaz olur. Bir tarafta alacak derhal ifa edilmez ise 

daha sonra telafisi mümkün olmayan bir durum ortaya çıkacak, diğer tarafta 

hâkimin tam kanaate ulaĢmamıĢ olmasına rağmen hakkın icrasına yönelik ge-

çici mahiyette bir karar verilmesinin doğuracağı tehlike vardır. Hâkim alacaklı-

nın ortaya koyduğu delilleri inandırıcı bulur ve menfaatlerinin korunması ge-

rektiğine karar verirse, adeta yargılama sonuçlanmıĢ gibi geçici bir hukuki ko-

ruma sağlar mahiyette karar verecektir. Bu durumda verilen karar yargılama 

bitmeden nihai karar etkisi doğuracaktır. Bu bir anlamda asıl dava sonucunun 

öne çekilmesi anlamına gelir. Bu tür bir tedbir kararı ile davacı çoğu zaman 

yargılama neticelenmeden hatta bazı hallerde henüz dava açılmadan talebini 

elde edecektir. Çünkü bu kararla birlikte her ne kadar ödeme geçici olsa da 

borçlu borcunu ifa etmek zorunda kalacaktır. ĠĢte ifa amacıyla ihtiyati tedbir 

kararı dava sonucunu öne almakta ve dava sonucuna yönelik etkiler meydana 

getirmektedir
50

. 

Eğer geçici bir hukuki koruma amacıyla ifa amaçlı ihtiyati tedbire hük-

medilirse Ģuna dikkat edilmesi gerekir: Tedbir kararı her zaman asıl dava sonu-

cundan daha az tatmin edici olmalıdır. Yani tedbir kararı ile elde edilen men-

faat temini asıl davanın sonucundan geride kalmalıdır. Tedbir kararının icrası 

                                                 
49

  HMK m. 399: “(1)Lehine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf, ihtiyati tedbir talebinde 
bulunduğu anda haksız olduğu anlaĢılır yahut tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya 
da itiraz üzerine kaldırılır ise haksız ihtiyati tedbir nedeniyle uğranılan zararı 
tazminle yükümlüdür. 

 (2) Haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası, esas hakkındaki davanın 
karara bağlandığı mahkemede açılır. 

 (3) Tazminat davası açma hakkı, hükmün kesinleĢmesinden veya ihtiyati tedbir 
kararının kalkmasından itibaren, bir yıl geçmesiyle zamanaĢımına uğrar.” 

50
  ÜSTÜNDAĞ, Saim, Ġhtiyati Tedbirler, Ġstanbul 1981, s. 15; ERĠġĠR, Ġhtiyati 
Tedbir Türleri, s. 326-327. 
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alacaklıyı tamamen tatmin edici mahiyette olmamalıdır. Tedbir kararı netice-

sinde varılan nokta ile asıl karar ile varılan nokta aynı ise, asıl neticenin ala-

caklıya vereceği bir Ģey kalmamıĢ demektir. Böylece geçici tedbirin yerini asıl 

dava neticesine bırakmasına da ihtiyaç kalmayacaktır. Bu nedenle ifa amaçlı 

ihtiyati tedbire izin verildiği durumlarda asıl dava sonucu öne çekilecek ve asıl 

hukuki koruma ile ifa amaçlı ihtiyati tedbir yani bir anlamda geçici hukuki ko-

ruma arasında bir fark olmayacaktır
51

. 

Ġfa amaçlı ihtiyati tedbir kararı öyle verilmelidir ki, ne talep edilen hakka 

yönelik asıl dava sonucunu tamamen öne çekmeli ne de o talebin nihai icrasını 

gerçekleĢtirmelidir
52

. Ġsviçre hukukuna bakıldığında istisnai olarak ifa amaçlı 

ihtiyati tedbirlere izin verilmekle beraber, para alacaklarının geçici icrasına 

yönelik tedbir kararlarına izin verilmemektedir. Bunun için ihtiyati haciz yolu-

nun kullanılması ön görülmektedir. Böylelikle para alacaklarına yönelik olarak 

ifa amaçlı ihtiyati tedbir kabul edilmemiĢ, ihtiyati haciz kabul edilmiĢtir. Ancak 

Ġsviçre Federal Usul Tasarısı m. 256/e, para alacaklarında ihtiyati tedbirleri 

nafaka alacaklarında olduğu gibi kanunda özel olarak düzenlenmiĢ olma halle-

rine münhasır kılmıĢtır. Bu nedenle para alacaklarının geçici icrası ancak ka-

nunda özel bir düzenleme varsa mümkündür. Aksi halde para alacakları için ifa 

amaçlı ihtiyati tedbire karar verilemeyecektir
53

. Gerek Ġsviçre gerekse Al-

manya‘da para alacaklarının ifa amaçlı ihtiyati tedbir ile geçici olarak icra 

edilmesi doktrinde çoğunluk tarafından reddedilmektedir. Buna istisna olarak 

sadece nafaka alacakları, durumun çok acil olmasına binaen kabul edilmekte-

dir. Hatta para alacakları bakımından ifa amaçlı ihtiyati tedbir kararları, Ġsviçre 

Federal Mahkemesi tarafından zımni ihtiyati haciz kararı olarak değerlendiril-

mektedir
54

. 

Türk hukukunda asıl davanın neticesini öne çeker nitelikte tedbir kararı 

verilmesine ağırlıklı görüĢ olarak karĢı çıkılmaktadır. Diğer bir ifadeyle verilen 

tedbir kararı ile davanın esasını çözüme kavuĢturucu mahiyette tedbir kararları 

kabul edilmemektedir. Bu görüĢ baskın görüĢtür. Bu nedenle HUMK m. 103‘te 

hâkime tanınan takdir alanı davanın esasını çözer mahiyette tedbir kararı ala-

mayacağı prensibi ile sınırlandırılmıĢ bulunmaktadır
55

. Hâkimin davanın esa-

sını çözer mahiyette tedbir kararı alamayacağı ilkesinin ana nedeni, tedbir ka-

                                                 
51

  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 329; ALANGOYA/YILIDIRIM/DEREN-
YILDIRIM, s. 201. 

52
  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 330. 

53
  ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 333-334. 

54
  Ayrıntılı bilgi için bkz. DEREN-YILDIRIM, s. 91-92. 

55
  PEKCANITEZ, Hakan, Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri, 
Milletlerarası Tahkim   Semineri, Ankara 2003, 133; KURU, C. IV, s. 4312 vd.; 
ÖZEKES, Muhammet, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Ġhtiyati Tedbir, DEÜHFD, 
2002/2, s. 11. 
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rarlarının geçiciliğidir. Davayı esastan çözmek için tam ispat aranmaktadır. 

YaklaĢık ispat ile dava esastan çözülemez. Aksi halde telafisi imkânsız zararlar 

ortaya çıkacaktır. Tüm bu gerekçelere dayanarak yargılama sona ermeden esas 

hüküm verilmeden geçici bir hukuki koruma olan ihtiyati tedbir kararı ile bir 

miktar paranın geçici olarak birine verilmesine karar verilemeyeceği baskın 

görüĢ olarak kabul edilmektedir
56

. 

Ancak ifa amaçlı ihtiyati tedbiri veya para alacakları bakımından ifa 

amaçlı ihtiyati tedbiri haklı kılan durumlar da mevcuttur. Örneğin, teminat 

amaçlı tedbir kiĢinin menfaatlerini koruma bakımından yetersiz kaldığı du-

rumlarda ifa amaçlı ihtiyati tedbire hükmedilebilecektir. Ayrıca etkin hukuki 

koruma sağlama amacı karĢısında yargılamanın sonucunu beklemek kiĢiler 

bakımından katlanılması mümkün olmayan zararların ortaya çıkması sonucunu 

doğurabilir. Ġfa amaçlı ihtiyati tedbirin önünün kapatılmasının tedbir talep eden 

kiĢiyi sürükleyeceği ağır sonuçlar da önemli bir risk faktörüdür. Bu tür tedbirle-

rin önünü kapatmak etkin hukuki korumanın da gerçekleĢtirilmesine engel ola-

caktır
57

. 

fa amaçlı ihtiyati tedbir kararının verilebileceğine iliĢkin olarak gerek 

HUMK gerekse HMK bakımından bir engel bulunmamakla birlikte diğer bazı 

kanunlarda da buna izin verildiği gözükmektedir
58

. Ancak ifa amaçlı ihtiyati 

tedbir, özelliği gereği oluĢturduğu tehlike nedeniyle her zaman değil, istisnai 

hallerde uygulanmalıdır. Bu nedenle ifa amaçlı ihtiyati tedbiri geçici hukuki 

korumalar içinde istisnai bir tedbir olarak nitelemek gerekir
59

. TBK m. 76‘da 

düzenlenen geçici ödemeler ise istisnai bir nitelik taĢımaz. KoĢulları gerçekleĢ-

tiği sürece talep edilebilir. 

HMK‘nun genel gerekçesinde ―…asıl hukuki korumanın zaman alması 

veya ayrıntılı bir incelemeyi gerekli kılması sebebiyle günümüzdeki hukuki ko-

rumalar daha da önem kazanmıĢtır. Hatta denilebilir ki, asıl yargılama veya 

davadan önce, geçici korumalar adeta bir ön yargılama halini almıĢ-

tır…günümüzde klasik ve temel geçici hukuki koruma türü olan ihtiyati tedbir 

                                                 
56

  KURU, C. IV, s. 4294; YILMAZ, C. I, s. 845-846; PEKCANITEZ, s. 133; 
ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 333-334. 

57
  ÜSTÜNDAĞ, s. 12; DEREN-YILDIRIM, s. 10-11. 

58
  Ayrıntılı bilgi için bkz. YILMAZ, C. I, s. 723; ÜSTÜNDAĞ, Yargılama, s. 586;; 
DEREN-YILDIRIM, s. 85; ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 339 vd. Örneğin 
TTK m. 63, 140, 382, Mar. KHK m. 76, 77, Pat. KHK m.151, 152, End. Tas. KHK 
m. 63, 64, FSEK m. 77, TĠSGLK m. 46/2; EriĢir‘e göre, ifa amaçlı tedbirlerin sadece 
özel olarak düzenlenen hallere münhasır olduğu görüĢü yerinde bir görüĢ değildir. 
Maddi hukuk normlarında mevcut olan ifa amaçlı tedbirler ilgili normların 
öngördüğü koĢullar dairesinde hükmedilecektir. Bunun dıĢındakilere HUMK m. 103 
(HMK m. 389) uygulanması gerekir, ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 342. 

59
 ÜSTÜNDAĞ, s. 11 ve dn. 3. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

266 

dıĢında, bir çok yeni geçici hukuki koruma türü benimsenmiĢtir. Asıl dava veya 

konusuna iliĢkin ihtiyati tedbirler yanında, para alacaklarına iliĢkin takibin 

sonucunun güvence altına alınabilmesi için, ihtiyati haciz, delillerin korunması 

için delil tespiti bilinen geçici hukuki koruma türleridir. Ancak, özel kanun-

larda bu geçici hukuki koruma türlerinin içinde yer almayan farklı geçici hu-

kuki korumalara da yer verilmiĢtir. Örneğin aile hukukuna iliĢkin birçok geçici 

hukuki koruma, önleyici tedbir, koruma önlemleri ve aile iliĢkilerinin geçici 

düzenlenmesi gibi farklı geçici hukuki korumalar mevcuttur. Bu geçici koru-

malar, bazı yönleriyle ihtiyati tedbire benzemekle birlikte, ihtiyati tedbirlerden 

daha farklı ve geniĢ bir alana sahiptir. Bu sebeple, genel bir geçici hukuki ko-

ruma baĢlığı altında temel olarak ihtiyati tedbir düzenlenmekle birlikte, diğer 

hukuki korumalara da değinilmiĢtir….Ayrıca uygulamamızda önemli bir sorun 

da geçici hukuki korumaların birbirine karıĢtırılması ve gereği gibi uygulan-

mamasıdır. Örneğin, para alacakları için kural olarak ihtiyati haciz istenmesi 

gerekirken ihtiyati tedbir talep edilmesi, delil tespiti yerine bir dava türü olan 

tespit davası açılması, bunun en sık rastlanan örnekleridir.” Bu gerekçeden 

hareketle HMK dıĢında kalan geçici hukuki korumaların aslında ihtiyati tedbire 

benzemekle birlikte teknik anlamda bir ihtiyati tedbir olmadığı, bu geçici hu-

kuki korumaların farklı olduğu ve uygulama alanlarının da daha geniĢ olduğu 

sonucuna ulaĢılabilir. Buna örnek olarak da aile hukukundaki geçici hukuki 

korumalar örnek gösterilmiĢtir. 

Kanaatimizce TBK m. 76 ile getirilen geçici ödemeler de bu kategoride 

değerlendirilmeli ve her ne kadar geçici bir hukuki koruma olsa da ifa amaçlı 

ihtiyati tedbire benziyor olsa da teknik anlamda bir ihtiyati tedbir olmadığı so-

nucuna varılmalıdır. Geçici ödemeler tıpkı ihtiyati tedbirler gibi geçici hukuki 

koruma olduğu ve geçici hukuki korumalar HMK‘da düzenlendiği için TBK m. 

76‘nın uygulanmasında HMK‘nun geçici hukuki korumalar baĢlığını taĢıyan 

onuncu kısmında yer alan hükümlerden faydalanılacaktır. 

TBK m. 76‘nın getirdiği düzenlemenin ihtiyati tedbirlerden bazı farklı 

yönleri olduğu söylenebilir. Örneğin TBK m. 76‘da geçici ödeme talep edile-

bilmesi için davacının ekonomik durumunun bu ödemeyi gerekli kılması Ģartı 

aranmaktadır. Bu Ģart geçici ödemenin sadece maddi tazminat davalarında uy-

gulanacağı manevi tazminat taleplerinde uygulanamayacağı fikrini vermekte-

dir. Hâlbuki ihtiyati tedbirler de hem ekonomik durumun gerekli kılması bakı-

mından hem de manevi tazminat davaları bakımından böyle bir sınırlandırma 

göze çarpmamaktadır. Diğer taraftan TBK m. 76 geçici ödemenin talep edile-

bilmesi için davalı ve davacıdan bahsetmekte ve bu talebin dava açıldıktan 

sonra talep edilebileceğini düzenlemektedir. Hâlbuki ihtiyati tedbir talebi yar-

gılama esnasında talep edilebileceği gibi, dava açmadan önce de talep edilebi-

lir. Ayrıca Ģunu belirtmek gerekir ki, HMK‘daki genel tedbir hükümlerinden 

farklı olarak TBK m. 76‘ya istinaden mahkemenin hükmedeceği geçici ödeme-

nin koĢullarının değiĢikliğe uğraması halinde geçici ödemenin iadesine, diğer 
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bir ifadeyle tedbir kararının kaldırılabileceğine iliĢkin düzenleme TBK m. 

76‘da bulunmamaktadır. Bunun yanında durum ve koĢulların değiĢmesi nede-

niyle geçici ödeme kararının değiĢtirilebileceğine iliĢkin bir hükümde TBK m. 

76 da yer almamaktadır. Hâlbuki HMK m. 396 bu durumları açıkça düzenle-

miĢtir. Ancak Ģunu belirtmek gerekir ki, HMK‘nın bu tür hükümleri geçici 

ödemeler bakımından kıyasen uygulanabilir. 

TBK m. 76/II düzenlemesinde tazminata hükmedilmez ise yapılan geçici 

ödemeler yasal faiziyle birlikte iade edilmesine yönelik hâkimin bir karar ver-

mesi gerektiğini düzenlemektedir. Hâlbuki ihtiyati tedbirlere iliĢkin hüküm-

lerde bu tür bir düzenleme yoktur. Ancak HMK m. 399‘a göre, lehine ihtiyati 

tedbir kararı verilen taraf, ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu anda haksız ol-

duğu anlaĢılır yahut tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya da itiraz üzerine kal-

dırılır ise haksız ihtiyati tedbir nedeniyle uğranılan zararı tazminle yükümlü 

olacaktır. Bunun yanında haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat da-

vası, esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkemede açılacak ve tazmi-

nat davası açma hakkı, hükmün kesinleĢmesinden veya ihtiyati tedbir kararının 

kalkmasından itibaren, bir yıl geçmesiyle zamanaĢımına uğrayacaktır. Bu dü-

zenleme de TBK m. 76‘nın kapsamından çıkarılamamaktadır. Ayrıca HMK m. 

392 de ihtiyati tedbirde teminat gösterilmesine iliĢkin düzenlemeler TBK m. 76 

da yer almamaktadır
60

. Bu yönüyle de ihtiyati tedbir ile geçici ödemeler farklı-

laĢmaktadır. 

Türk hukukunda para alacaklarına yönelik ihtiyati tedbir kararına tıpkı 

Almanya ve Ġsviçre‘de olduğu gibi mesafeli yaklaĢılmaktadır. Bunun nedenle-

rini yukarıda açıklamıĢ bulunmaktayız. HMK nazara alındığında ifa amaçlı 

ihtiyati tedbirleri kabul etmekle birlikte para alacakları bakımından ifa amaçlı 

somut bir düzenlemeye de yer vermemiĢtir. HMK‘da somut olarak yer almayan 

böylesine önemli ve kapsamlı bir düzenlemenin TBK ile getirildiğini ve TBK 

m. 76‘nın para alacaklarına iliĢkin ifa amaçlı ihtiyati tedbir olduğu görüĢüne 

katılmamaktayız. Bu düzenlemenin para alacaklarına iliĢkin ifa amaçlı ihtiyati 

tedbir olduğu görüĢünün kabulü halinde, uygulamada en çok karĢılaĢılan maddi 

tazminat davalarında, davalı tarafın geniĢ ölçüde suiistimale uğraması söz ko-

nusu olacaktır. Diğer taraftan yargılama henüz bitmeden tazminat davalarında 

                                                 
60

  HMK m. 392: “(1) Ġhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karĢı tarafın ve 
üçüncü kiĢilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karĢılık teminat 
göstermek zorundadır. Talep, resmî belgeye, baĢkaca kesin bir delile dayanıyor 
yahut durum ve koĢullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek 
Ģartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan 
kimsenin teminat göstermesi gerekmez. 

 (2) Asıl davaya iliĢkin hükmün kesinleĢmesinden veya ihtiyati tedbir kararının 
kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davasının açılmaması üzerine teminat 
iade edilir.” 
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geçici ödeme talep edilecektir. Bu yargılamada etkin hukuki korumaya büyük 

zarar verebilecek ve bir kargaĢayı da beraberinde getirebilecektir. Yargılama 

sonucu beklenmeden davacı sürekli olarak tatmin edilmeye çalıĢılacaktır. An-

cak Ģunu belirtelim ki uygulaması sınırlı tutulmazsa benzer riskler TBK m. 

76‘da daima var olacaktır. 

Kanaatimizce TBK m. 76 ile getirilen geçici ödemeler, Borçlar Huku-

kuna özgü, haksız fiilden doğan tazminat davalarında zarar görenin haklılığını 

inandırıcı kanıtlarla ortaya koyduğu ve ekonomik durumunun da gerekli kıl-

ması halinde istem üzerine ödenmesine karar verilen geçici hukuki koruma 

niteliğini haiz bir ön ödemedir. Geçici ödemeler para borçlarına yönelik ifa 

amaçlı bir ihtiyati tedbir değildir. 

C. Geçici Ödemelerin ġartları 

1. Haksız Fiil Nedeniyle Bir Borcun Mevcut Olması 

TBK m. 76, haksız fiillerden doğan borçlara iliĢkin yargılamalarda Ģart-

ları varsa geçici ödemeye karar verilebileceğini düzenlemiĢtir. O halde geçici 

ödeme talebi için haksız fiilden kaynaklanan bir borç olmalıdır. 

Burada akla gelen ilk soru, gerek sözleĢmelerden gerekse sebepsiz zen-

ginleĢmeden doğan borçlara iliĢkin yargılamalarda geçici ödeme imkânının 

mevcut olup olmadığıdır. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 

baĢlığını taĢıyan TBK m. 114/II‘ye göre, ―Haksız fiil sorumluluğuna iliĢkin 

hükümler, kıyas yoluyla sözleĢmeye aykırılık hâllerine de uygulanır.” Bu 

hüküm gereğince TBK m. 76 kıyasen sözleĢmelere de uygulanacak ve geçici 

ödeme talebi mümkün olacaktır
61

. 

Kılıçoğlu‘na göre, TBK m. 76, haksız fiil nedeniyle zarara maruz kalan 

kimsenin gördüğü zarar nedeniyle ekonomik bakımdan güç duruma düĢmemesi 

için düzenlenmiĢtir. Bu düzenleme oldukça insancıl bir amaca hizmet etmekte-

dir. Buna göre, yargılamaların uzaması ve bunun zarar göreni ekonomik ba-

kımdan güç duruma düĢürmemesi için kabul edilen geçici ödeme imkânı, hak-

sız fiillerden doğan borçlarda uygulandığı gibi sözleĢmeye aykırılık hallerinde 

de uygulama alanı bulacaktır. Yazara göre Bu oldukça mantıklı bir çıkarımdır. 

Aynı çıkarımı sebepsiz zenginleĢme için de belirtilebilir. Borcun temel olarak 

                                                 
61

 KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 176-177, 181; ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbirler 
Türleri, s. 357-358; ERĠġĠR, Evrim, ―Para Alacaklarında Ġhtiyati Tedbirler‖, -
11.10.2006 Tarihli Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu Tasarısı 
Bakımından DüĢündürdükleri-, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. 1, Ankara 
2009, s. 250; Örneğin yapılan sözleĢmeye aykırılık nedeniyle davacının iflas tehdidi 
ile karĢı karĢıya kalması bir zaruret halinin varlığı kabul edilebilir. Bu nedenle 
ödenecek tazminat ile bu tehlike veya muhtemel zararlar giderilebiliyorsa geçici 
ödemeye karar verilebilir. 
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üç kaynağı mevcuttur. Geçici ödeme imkânı sadece haksız fiillerde değil aynı 

zamanda sözleĢmelerde ve sebepsiz zenginleĢmelerde de uygulanması gerek-

mektedir
62

. 

Kanaatimizce sebepsiz zenginleĢmelerde geçici ödemelerin talep edilme-

sine engel bulunmamaktadır. Haksız fiil ile sebepsiz zenginleĢmenin birçok 

farkı bulunmakla birlikte en temel ortak noktaları her iki borç kaynağının da 

hukuki bir iĢleme değil doğrudan kanuna dayanmasıdır. O halde kanundan do-

ğan borç kaynağı olarak geçici ödemeleri haksız fiillerde uygularken bir diğer 

kanunda doğan borç kaynağı olan sebepsiz zenginleĢmelerde kabul etmemek 

bir adalesizlik ve çeliĢki meydana getirecektir. Geçici ödemelerin özellikle ifa 

sonucu sebepsiz zenginleĢmelerde önemli bir uygulama alanına sahip olacağını 

düĢünmekteyiz. Sebepsiz zenginleĢmede davacı haklılığını gösteren güçlü ka-

nıtlar ortaya koyduğu ve ekonomik durumu da gerekli kıldığı takdirde geçici 

ödeme talep edilebilecektir. Sebepsiz zenginleĢen iade borcunu yerine getirme-

diği takdirde veya yargılamanın neticesi beklendiği takdirde davacı telafisi güç 

zararlara maruz kalacaksa geçici ödeme isteyebilecektir. 

Koçhisarlıoğlu/EriĢgin‘e göre, TBK m. 76, olası bir borcu borcun kay-

nakları arasına sokmuĢtur. Böylelikle yeni bir borç kaynağı ortaya çıkmıĢ ol-

maktadır. Dolayısıyla olası bir borcun, borcun kaynağı olarak ortaya çıkması ne 

kadar doğrudur bunun da tartıĢılması gerekir
63

. 

2. Zarar Görenin Ġddiasının Haklılığını Ortaya Koyan Ġnandırıcı 

Deliller Sunması 

Zarar gören burada bir haksız fiilin varlığını Ģartlarını ispat etmelidir. 

Diğer bir ifadeyle, zarar gören haksız bir eylemin bulunduğunu, bundan dolayı 

zarar gördüğünü ve zarar verenin bu zarardan sorumlu olduğunu ispatlamalı-

dır
64

. 

Zarar gören kiĢi inandırıcı delilleri yargılama sürerken getirmelidir. Za-

ten karar aĢamasına gelinmiĢse geçici ödemeye karar verilmemeli ve davanın 

kabulüne karar vererek nihai hüküm açıklanmalıdır. Kılıçoğlu‘na göre, ―Geçici 

ödeme yargılama devam ederken alınan özel bir tedbir hükmüdür”
65

. 

                                                 
62

  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 181. 
63

 KOÇHĠSARLIOĞLU, Cengiz/ERĠġGĠN, Özlem, ―Yeni Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı‘nda Haksız Fiiller‖, Prof. Dr. Rona SEROZAN‘a Armağan, Ġstanbul, 2011, 
s. 1271. TBK m. 76‘ya göre, davacı inandırıcı kanıtlar getirerek iddialarının haklılığı 
konusunda hâkimi ikna ederse, nihai karar verilmeden önce olası tazminat borcunun 
bir kısmını geçici ödeme adı altında alma imkânına sahip olacaktır. Bu durum 
muhtemel bir tazminat alacağının ifası anlamına gelir. Çünkü nihai kararda tazminata 
yer olmadığına da hükmedilebilir.  

64
  WIDMER/WESSNER, s. 255; KILIÇOĞLU, s. 177. 

65
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 177. 
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Zarar gören iddialarının haklılığı mevzuunda ileride aksi ispat edileme-

yecek nitelikte deliller sunması gerekir. Hâkim bu durumu titizlikle değerlen-

dirmeli ve haklılığı ortaya koymada zayıf kalan delillere dayanarak geçici öde-

meye karar vermemelidir. Çünkü yapılan ödeme daha sonra zarar görenden geri 

alınamayabilir. Bu durumda davalı bizzat mahkeme tarafından zarara uğratıl-

mıĢ olur. Bu zararın daha sonra telafisi de güç olacaktır
66

. 

Kanaatimizce TBK m. 76‘nın ortaya çıkaracağı, yapılan geçici ödemenin 

davacıdan geri alınamama riskini devlet bertaraf etmelidir. Çünkü davalı bizzat 

mahkeme eliyle daha sonra geri alma ihtimali çok zayıf olan bir ödemeyi yap-

maya mahkûm edilmektedir. Buna göre, dava sonucunda tazminata yer olmadı-

ğına karar verildiğinde geçici ödeme davacıdan alınamıyorsa -ki bu hüküm 

ekonomik durumu zayıf olanları korumak için öngörülmüĢtür- devlet davalıya 

kanuni faiziyle birlikte geçici ödemeyi üstlenmelidir. Yargılamanın uzun sür-

mesi ve buna bağlı mağduriyetlerin giderilmesi amacına yönelen bu düzenleme 

bunun yükünü davalının omuzların yüklememelidir. Geçici ödemenin iade 

edilmemesinden devlet sorumlu olmalıdır. 

TBK m. 76‘da belirtilen ―iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı ka-

nıtlar sunduğu” ifadesi ile iddianın haklılığını gerçeğe yakın bir biçimde göste-

ren kanıtlar sunulması kastedilmektedir. Bu düzenleme ile geçici ödemeye esas 

teĢkil eden maddi hukuk istemi ve kanıt ölçütü düzenlenmiĢ bulunmaktadır. 

Ancak HMK‘nın geçici hukuki korumalara iliĢkin düzenlemelerinde
67

 inandı-

rıcı kanıt kavramı değil ―yaklaĢık ispat‖ kavramına yer verilmiĢtir. Bu anlamda 

TBK ile HMK arasında kavramsal farklılıklara sebep olunmuĢtur. Bu durum 

henüz ispat ölçülerinin tam olarak netleĢmediği hukuk sistemimizde karmaĢaya 

sebep olabilecektir
68

. Kanaatimizce TBK m. 76‘daki geçici ödeme için aranan 

koĢullardan biri olan ispat ölçüsü konusunda HMK‘nın ifade biçimi tercih 

edilmeliydi. Çünkü geçici ödemeler haksız fiillerden doğan borç iliĢkileri ayı-

rımı içinde, yargılama konu baĢlığı altında düzenlenmektedir. Diğer taraftan 

HMK hem yeni hem de genel kanun hüviyetine sahiptir. Ancak Ģunu belirtmek 

gerekir ki, iddianın haklılığını gösteren inandırıcı kanıt ölçüsü ile yaklaĢık ispat 

ölçüsü aynı Ģeyi ifade etmekte ve bize aynı ölçüyü vermektedir. Bu bakımdan 

HMK m. 390‘ın gerekçesi bize bu ispat ölçüsü bakımından yol göstericidir. 

HMK m. 390‘ın hükümet gerekçesinde yaklaĢık ispat Ģöyle değerlendi-

rilmektedir: Geçici hukuki koruma yargılamasını, asıl hukuki korumadan ayı-

ran en önemli özelliklerden biri de ispat ölçüsüdür. Kanunda açıkça öngörül-

mediği durumlarda ya da iĢin niteliği gerekli kılmıyorsa, normal bir yargıla-

                                                 
66

  WIDMER/WESSNER, s. 255; KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 177-178. 
67

  HMK m. 390/3‘e göre, ―Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati 
tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin 
haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır.” 

68
 ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 362-363. 
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mada yaklaĢık ispat ölçüsü değil tam ispat ölçüsü geçerlidir. Çünkü hâkim 

mevcut ispat ve delil kuralları çerçevesinde, tarafların iddia ettiği bir vakıa 

hakkında tam bir kanıya ulaĢmadan onu doğru kabul edemez. Mesela bir alacak 

davası söz konusu olunca taraflardan biri bir sözleĢmeye dayanıyor ise hâkim o 

sözleĢmenin mevcudiyeti konusunda tam bir kanaate varmalıdır. O halde zayıf 

ya da kuvvetli bir ihtimalin varlığı karar vermek için yeterli olmayacaktır. 

SözleĢmenin varlığı konusunda tam bir kanaate ulaĢılamaz ise bunu ispatlaması 

gereken kiĢi aleyhine karar vermek icap eder. Fakat bazı hallerde kanun koyucu 

doğrudan düzenleme yaparak veya iĢin niteliği ve olayın özelliği gereği hâkime 

bu durumu izah ederek ispat ölçüsünü düĢük tutma imkânı sağlamıĢtır. Bu tür 

durumlarda artık tam kanaat değil kuvvetle muhtemel veya yaklaĢık kanaat 

ölçüsü geçerli olur. Bu durum doktrinde yaklaĢık ispat ölçüsü olarak ifade 

edilmektedir. Fakat Ģunu belirtmek gerekir ki, yaklaĢık ispat ölçüsünün benim-

senmesi ispatın aranmayacağı anlamına gelmemektedir. Taraflardan birisi 

mahkeme önünde iddiaları için ne kadar inandırıcı kanıtlar getirirse getirsin bu 

bir iddiadan öteye geçmez. Ġddia edilen vakıanın doğruluğunun kabul edilebil-

mesi, vakıayı ispatlamakla yükümlü tarafın kanunun öngördüğü delil sistemi 

içerisine ve yine kanunun öngördüğü ispat ölçüsü çerçevesinde ispatlamasına 

bağlıdır. Tam ispat ölçüsünün arandığı hallerde bu ölçü tereddüde mahal ver-

meyecek biçimde ortaya konması gerekirken, yaklaĢık ispat ölçüsünde hâkim o 

iddianın ağırlıklı ihtimal olarak doğru olduğuna inanmakla birlikte, zayıf bir 

ihtimal bile olsa aksinin imkân dâhilinde olduğu ihtimalini de dikkate 

almalıdır. Bu nedenle geçici hukuki koruma durumunda yani ihtiyati tedbire 

karar verirken veya ihtiyati hacze karar verirken talepte bulunandan teminat 

alınmaktadır. Çünkü geçici koruma talep edenin haksız çıkma ihtimali de 

vardır. Geçici korumalarda karĢı taraf tam olarak dinlenememesi ve tüm deliller 

tam olarak ayrıntılı bir biçimde incelenebilmesi için zaman bulunmaması 

nedeniyle yaklaĢık ispat yeterli görülmüĢtür. Doktrinde kabul gören yaklaĢık 

ispat bu Ģekilde kanuna alınmıĢtır. Böylece ihtiyati tedbirlerde tam ispat 

ölçütünün değil yaklaĢık ispat ölçütünün benimsendiği ancak basit bir iddianın 

da yeterli olmadığı vurgulanmıĢtır
69

. 

YaklaĢık ispat ölçüsünde hâkimin yapacağı inceleme ve değerlendirme 

sınırlı değildir. Diğer bir ifadeyle hâkimin bazı olguları nazara almayacağı veya 

delilleri değerlendirirken hızlı hareket edeceği anlamına gelmez. Burada zikre-

dilen ispat ölçüsü inceleme ve değerlendirmenin kapsamına iliĢkin değildir. 

Sadece hâkimde oluĢacak kanaatin derecesine iliĢkindir
70

. Mesela haksız fiilden 

kaynaklanan bir tazminat davasında, ifa amaçlı bir ihtiyati tedbir talebi söz ko-

nusu ise, hâkim öncelikle burada bir haksız fiilin olup olmadığını, haksız fiilin 
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  Bkz. Hükümet Gerekçesi m. 390. 
70

  ATALAY, Oğuz, Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların Ġspatı, Ġzmir 2001, s. 38. 
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unsurlarının gerçekleĢip gerçekleĢmediğini inceleyecektir. Ġspat ölçüsünün tam 

ispat değil de yaklaĢık ispat olması ve ölçünün düĢürülmesi haksız fiil unsurla-

rının bazılarının nazara alınmaması anlamına gelmez
71

. 

3. Zarar Görenin Ekonomik Durumunun Geçici Ödemeyi Gerekli 

Kılması 

Mahkemenin geçici ödemeye karar verilebilmesi için zarar görenin eko-

nomik durumunun bu geçici ödemeyi gerekli kılması gerek Ġsviçre Ön Tasarısı 

gerekse TBK tarafından diğer bir koĢul olarak öngörülmüĢtür
72

. 

Kılıçoğlu‘na göre, hâkimin geçici ödemeye karar verebilmesi için zarar 

görenin hâlihazırdaki ekonomik durumunu nazara alması gerekir. Yani haksız 

fiil neticesinde düĢtüğü ekonomik durum nazara alınmalıdır. Zira TBK m. 

76‘nın amacı, davacıyı zenginleĢtirmek için bir araç olarak kullanılması değil-

dir. Yazara göre haksız fiil olmasaydı davacı ekonomik açıdan kötü duruma 

düĢmeyecek idiyse, zarar görenin ekonomik durumu geçici ödemeyi gerekli 

kılıyor demektir
73

. Davacı geçici ödemenin ekonomik bir gereklilik olduğunu 

aynı zamanda özel veya sosyal güvenlik kurumundan yardım almadığını da 

ispatlaması gerekir
74

. 

Kanaatimizce de, geçici ödemeye karar verilebilmesi için zarar görenin 

haksız fiilden sonraki ekonomik durumunun nazara alınması gerekir. Ancak 

hâkim davacının ekonomik durumunun kötüleĢtiğini tespit edebilmesi için 

onun haksız fiilden önceki ekonomik durumunu araĢtırması gerekir. Çünkü 

önceki durum tam olarak tespit edilmeden ekonomik kötüleĢme tam olarak tes-

pit edilemeyecektir. Diğer taraftan TBK‘nın lafzına bakıldığında zarar görenin 

―ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde‖ ifadesi kullanılıyor. Haksız fiil 

neticesinde oluĢan bir ekonomik kötüleĢmeden bahsedilmiyor. Haksız fiil neti-

cesinde kiĢinin ekonomik durumu bu fiil nedeniyle kötüleĢebilir. Ancak madde 

gerekçesinde, bu yeni düzenlemeyle, örneğin, hiçbir sosyal güvenceden yarar-

lanamayacak durumda bulunmakla birlikte, somut olayda uğradığı zararın gide-

rilmesi için acilen parasal bir desteğe ihtiyaç duyan ve tazminat yükümlüsünün, 

uğradığı zarardan sorumluluğunu hâkime sunduğu inandırıcı kanıtlarla ortaya 
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  PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 656; ÖZEKES, Muhammet, Medeni 
Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003, s. 216; ERĠġĠR, Ġhtiyati 
Tedbir Türleri, s. 166-167. 

72
  WIDMER/WESSNER, s. 255. 

73
  Yazar bu görüĢünü Ģu örnekle açıklamaktadır: Trafik kazası neticesinde çalıĢma 
gücünü kaybeden veya çalıĢma gücü büyük oranda azalmıĢ olan kimse haksız fiil 
nedeniyle ekonomik açıdan güç duruma düĢmüĢtür. Buradan hareketle davacının 
haksız fiilden önce ekonomik olarak güç duruma olması geçici ödeme için gerekçe 
olamayacaktır, KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 178. 

74
  WIDMER/WESSNER, s. 255; KILIÇOĞLU, s. 178. 
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koyan zarar görenlerin korunmasının amaçlandığı anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 

haksız fiil neticesinde ekonomik durumunda hiçbir değiĢiklik olmasa bile, zarar 

gören geçici ödeme talebinde bulunabilir. Mahkemenin de bu yönde karar ver-

mesine bir engel yoktur. Yeter ki, zararın acilen giderilmesi gereksin ve gerek 

iddiaların haklılığı ve bu aciliyeti ortaya koyan güçlü deliller ortaya konulabil-

sin. Örneğin, hiçbir sosyal güvencesi olmayan iĢsiz bir kimsenin trafik kazası 

geçirmesi ve acilen tedavi olması gerektiğini düĢünelim. Burada zarar görenin 

haksız fiilden önceki ekonomik durumu ile haksız fiilden sonraki ekonomik 

durumu arasında bir fark bulunmamaktadır. Ancak zarar görenin acilen tedavi 

olması gerekmektedir. Bu nedenle de acilen parasal bir desteğe ihtiyacı vardır. 

Eğer zarar görenin haksız fiilden önceki ekonomik durumunu nazara almaz 

isek ve haksız fiilden sonraki ekonomik durumun mutlaka kötüleĢmesini geçici 

ödeme için bir koĢul olarak görürsek, bu örnekteki davacıya geçici ödemede 

bulunulmaması gerekir. Çünkü davacının haksız fiilden önceki ekonomik du-

rumu ile sonraki durumu arasında fark bulunmamaktadır. Bu durum hem hük-

mün amacıyla bağdaĢmaz hem de hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurarak mağ-

duru daha da mağdur eder. Ayrıca nihai karar verilene kadar zararın artmasına 

da sebep olur ve davalının da tazminat yükümlülüğünü ağırlaĢtırır. 

Kanunda geçen ―ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde‖ ifadesinden 

davacının ekonomik durumu kastedilmekte ve davalının ekonomik durumu 

geçici ödemelerde nazara alınmamıĢ gözükmektedir. Ancak TBK m. 52/II‘de 

ki, ―Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödedi-

ğinde yoksulluğa düĢecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı 

indirebilir.‖ Ģeklindeki düzenleme nazara aldığında hâkimin hükmedeceği taz-

minat davalıyı da zaruret haline düĢürmemesi gerekir. Kanaatimizce, davacı 

tarafından geçici ödemenin koĢulları gerçekleĢmiĢ olsa bile hâkim TBK m. 

52/II‘deki koĢulların varlığını nazara alarak geçici ödeme miktarını ona göre 

tayin etmelidir. TBK m. 52 ile TBK m. 76 birlikte değerlendirildiğinde, TBK 

m. 76‘da davalının ekonomik durumunun da nazara alınacağına iliĢkin bir ifa-

denin bulunmaması bir eksiklik sayılmayacaktır. Çünkü hâkim geçici ödemeye 

karar verirken TBK m. 52‘yi de göz önünde tutacaktır. Ancak Ģunu belirtelim 

ki, hâkimin geçici ödemeyi belirlerken tazminatın belirlenmesine iliĢkin hü-

kümlerden faydalanması geçici ödemenin bir tazminat olduğunu kanıtlamaz. 

Hâkim sadece nihai olarak hükmedeceği tazminat için hareket edeceği ölçütleri 

burada da uygulayabilir. Buna kanuni bir engel bulunmamaktadır. O halde ge-

çici ödemenin miktarı tayin edilirken hâkim, dava sonucunu öne çekecek mahi-

yette geçici ödemeye karar vermemeli, geçici ödeme miktarı hakkaniyete uy-

gun olmalı, davacıyı yeteri derecede tatmin edici ve acilen giderilmesi gereken 

zararı bertaraf edici mahiyette olmalı, yargılama sonunda tazminata yer olma-

dığına karar verilebileceği ihtimali nazara alındığında davalının da menfaatleri 

korunmalıdır. Geçici ödeme davalıyı mağdur etmeyecek düzeyde olmalı ve tam 

bir menfaatler dengesi gözetilmelidir. 
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Hükümde geçen ekonomik durumdan kastedilen, kanaatimizce 

ekonomik olarak bir zaruret halinin
75

 oluĢup oluĢmadığıdır
76

. Ekonomik 

durumda bir zaruret halinin oluĢması dahi tek baĢına yeterli olmayıp bu zaruret 

halinin acilen ortadan kaldırılması gerekir
77

. Ayrıca ekonomik olarak zaruret 

haline düĢen davacı geçici ödeme talebini koĢullar oluĢunca ileri sürmesi 

gerekir. Geçici ödeme talebinin bilerek geciktirilmesi olayın durumuna göre 

ekonomik zaruretin tam anlamıyla oluĢmadığı konusunda hâkimi bir kere daha 

düĢünmeye sevk etmelidir
78

. 

                                                 
75

  Widmer/Wessner‘e göre, davacı zararın neticelerini bertaraf edemeyecek bir 
durumda olmalıdır. Ayrıca bunu açıkça ispat edecek deliller sunmalıdır, 
WIDMER/WESSNER, s. 255. Kanaatimizce yukarıda da belirttiğimiz gibi, zarar 
görenin zararın sonuçlarını bertaraf edecek ekonomik durumunun bunmaması onun 
ekonomik zaruret içinde olduğunu gösterir. Yoksa ekonomik imkânlara sahip olan 
kiĢi zararın sonuçlarını bertaraf etmek için geçici ödemeyi beklemez. Bekler ve 
baĢkaca zararların çıkmasına ya da mevcut zararın artmasına neden olursa birlikte 
kusur iddiası ile karĢılaĢabilir. 

76
  EriĢir de zaruret hali kavramının tedbir sebebinin somutlaĢması bakımından 
Kanun‘da yer alması gerektiğini ve eda tedbirinin istisnai karakterine daha uygun 
olduğunu belirtmiĢtir. Zaruret hali hâkimin iĢini kolaylaĢtıracak ve daha somut bir 
kavramdır, aksi halde bu hüküm esas amacının dıĢında kullanılmaya müsait hale 
gelecektir, ERĠġĠR, s. 251.  

77
  Örneğin, zarar görenin geçimini sağlayamayacak duruma düĢmesi, ekonomik 
istikbalini büyük oranda veya tamamen yitirmesi, beden bütünlüğünün ihlalinden 
dolayı kendi tedavi giderlerini karĢılayamayacak duruma düĢmesi, sözleĢmeye aykırı 
bir davranıĢ nedeniyle kaçırılan ekonomik fırsatlar nedeniyle iflasın eĢiğine gelme. 

  Ġhtiyati tedbirler de genelde tehlikeli bir durumun engellenmesi amacıyla verilir. 
Ancak tehlike bulunması tek baĢına yeterli görülmemekte o tehlikenin veya zararın 
acil olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tehlikeli bir durum ve bunun 
acilen bertaraf edilmesi birbirini tamamlayan unsurlardır. Bu nedenle gerek HUMK 
m. 103 gerekse HMK m. 389 bu duruma iĢaret etmektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 169-170. 

  HMK m. 389/1, ihtiyati tedbirin koĢullarını belirtirken gecikmesinde sakınca olan 
hallere yani gecikmenin çeĢitli tehlikelere mahal vereceği durumlara da gönderme 
yapmıĢ hatta gecikme nedeniyle ciddi bir zararın doğma olasılığını da ortaya 
koymuĢtur. Buna göre: “(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değiĢme 
nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaĢacağından ya da tamamen 
imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir 
zararın doğacağından endiĢe edilmesi hâllerinde, uyuĢmazlık konusu hakkında 
ihtiyati tedbir kararı verilebilir” hükmü getirilmiĢtir. 

78
  TBK m. 76‘da ortaya konulan ―ekonomik durumun gerekliliği‖ bizlere somut bir 
ölçü vermemektedir. Dolayısıyla bu belirsiz ifade, hükmün asıl amacından 
saptırılmasına zemin hazırlayabilir ve amaç dıĢı kullanımlara sebebiyet verilebilir. 
Alman Hukuku‘nda da bu tür geçici koruma tedbirlerinde daha somut bir kavram 
olan zaruret hali tercih edilmekte ve bu ifadenin eda tedbirleri için daha uygun 
olduğu belirtilmektedir. ERĠġĠR, Ġhtiyati Tedbir Türleri, s. 362.  
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Widmer/Wesner‘e göre, davacı ekonomik durumunun bu geçici ödemeyi 

haklı gösterdiğini ispatlaması gerekir. Bunu çeĢitli Ģekillerde yapabilir. Örneğin 

özel veya sosyal bir güvenlik kuruluĢundan yardım almadığını, zararın sonuçla-

rını bertaraf edebilmek için bir gelir veya malvarlığına sahip olmadığını ispat 

etmelidir. Hakim, geçici ödemenin Ģeklini, değerini belirlerken farklı durumları 

nazara alacaktır. Örneğin, zarar görenin zarar veren fiil nedeniyle ticari olarak 

bir piyasası kaybı yaĢayıp yaĢamadığı, bir haksız rekabet mağduru olup olma-

dığı, zarar veren davranıĢın etkilerinin devam edip etmediği gibi. Buna ek ola-

rak hâkim zarar verenin ekonomik durumu ve yargılama esnasındaki tutum ve 

davranıĢlarını da nazara almalıdır
79

. 

Konuya iliĢkin olarak tartıĢılması gereken bir diğer konu ise gelecekte 

oluĢacak ekonomik zaruretler için geçici ödeme talebinde bulunulup bulunula-

mayacağıdır. Kanaatimizce ekonomik zaruretin somut olarak ortaya çıkması 

gerekir. Gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel zaruret için geçici ödemelere karar 

verilmemelidir. Eğer müstakbel ekonomik zaruretler için geçici ödemeye karar 

verilirse, tazminata yer olmadığına yönelik nihai karardan sonra geçici ödeme-

lerin iadesine yönelik davacıya nazaran dezavantajlı olan davalıyı daha da de-

zavantajlı bir konuma itilmiĢ olur. Bu durum davalıyı davacı karĢısında mah-

keme eliyle mağdur duruma düĢürür
80

. 

                                                 
79

  WIDMER/WESSNER, s. 255. 
80

  Burada tartıĢılması gereken bir diğer konu da geçici ödemelerin sadece mevcut 
zararlar bakımından rahatlıkla uygulama alanı bulur iken, müstakbel ve muhtemel 
zararlar bakımından uygulama alanının nasıl olacağıdır. Buna göre bu zarar türlerini 
hatırlatılması yerinde olacaktır. Zararın belirlendiği tarihe kadar gerçekleĢmiĢ 
bulunan zarara mevcut zarar denir. Zararın belirlendiği tarihe kadar henüz 
gerçekleĢmemiĢ olan, fakat baĢka bir unsurun eklenmesine gerek olmadan olayın 
normal akıĢına göre gerçekleĢmesi beklenen zarara, müstakbel (gelecekteki) zarar 
denir, OĞUZMAN M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 
Gözden GeçirilmiĢ Altıncı Basıdan Yedinci Tıpkı Bası, Ġstanbul 2009, s. 518; 
BÜYÜKSAĞĠġ, Erdem, Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Maddî Zarar Kavramı, 
Ġstanbul 2007, s. 89; TOPUZ, s. 108-109; Müstakbel zarar gelecekte gerçekleĢecek 
bir kârdan mahrum olma Ģeklinde de karĢımıza çıkabilir. Müstakbel zararın miktarını 
belirlemek oldukça güçtür. Bu sebeple hâkim somut olayın durumu ve hayatın 
normal akıĢına göre bu miktarı takdir edecektir, PERINI, 13 vd.; HONSELL, 
Heinrich/VOGT, Nedim Peter/WIEGAND, Wolfgang, Basler Kommentar, 
Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR., 4. Auflage, Basel 2007, Art. 42, N. 2; 
OĞUZMAN/ÖZ, s. 518 ve s. 518, dn. 95; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-
CHEN, s. 145 vd. TOPUZ, s. 108; Mevcut zarardan bahsedebilmek için zararın 
belirlenmesine iliĢkin olguların farazî nitelikte olmaması gerekir. Bunun yanında 
gelecekteki zararı kapsamı çoğu zaman somut olarak ortaya konamayacaktır. 
Gelecekteki zararın miktarının belirlenmesi, bir iĢi ve kazancı olan kiĢiler açısından 
zor olmamakla beraber, zarar görenin malvarlığında henüz bir kayba sebebiyet 
vermeyen durumların, hâkim tarafından belirlenmesi oldukça güçtür. Zararın 
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Her ne kadar hükümde zarar görenin iddiasının haklılığını gösteren inan-

dırıcı kanıtlar sunmasının gerekliliğinden bahsedilse de kanaatimizce ekonomik 

zaruret bakımından da aynı ölçüde inandırıcı kanıtlar getirilmesi gerekir. Zarar 

gören, iddiaları için inandırıcı kanıtlar getirmesinin yanında aynı inandırıcılığı 

ekonomik zaruret bakımından da sağlamalı ve hâkimi her iki durum bakımın-

dan da ikna etmelidir. Bunun yanında bu zaruret durumu ortadan kaldırılmaz 

ise daha da güç duruma düĢüleceği telafisi imkânsız veya çok güç zararların 

doğabileceği ortaya konulmalıdır. Çünkü her zaruret hali derhal giderilmeye 

ihtiyaç göstermeyebilir. 

4. Mahkemeden Geçici Ödeme Ġsteminde Bulunulması 

TBK m. 76‘ya göre, hâkimin geçici ödemeye karar verebilmesi için bu-

nun mutlaka yargılamada talep edilmesi gerekir. Hâkim geçici ödeme için ge-

rekli koĢulların oluĢtuğunu dava dosyasından anlasa bile re‘sen geçici ödemeye 

karar veremeyecektir. 

Burada tartıĢılması gereken bir konu mevcuttur. ġöyle ki, davacıya ya-

pılan geçici ödeme zararı bertaraf etmeye yetmediyse veya yapılan talep redde-

dildiyse yargılama devam ederken yeniden geçici ödeme talep edilebilir mi? Bu 

soruya olumlu yanıt vermek gerekir. Yargılama süresinde geçici ödemeye bir-

den fazla karar verilebilir. Diğer taraftan davacının geçici ödeme talebi yeterli 

kanaat oluĢmadığı gerekçesiyle reddedilmiĢse yargılamanın devam eden aĢa-

malarında da talep edilebilir. Hâkimde davacının haklılığı konusunda bu sefer 

yeterli kanaat oluĢursa geçici ödemeye karar verilebilir. 

                                                                                                                       
miktarının belirlenmesinin ve özellikle de ispatının mümkün olmadığı durumlarda 
hâkim, BK m. 42 ve 43‘e göre tespiti kendisi yapacaktır. Bu konuda genel bir 
hesaplama yöntemi bulunmadığından, hâkim her somut olayın koĢullarını ayrı ayrı 
nazara alacaktır. Hâkim soyut olgulardan hareket ederek ve takdir yetkisini 
kullanmak suretiyle somut neticelere varmaya çalıĢacaktır, BÜYÜKSAĞĠġ, s. 88-
93; TOPUZ, s. 108-109; Kanaatimizce mevcut zararlar bakımından geçici ödeme 
yapılabileceği konusunda tereddüt edilmemelidir. Ancak müstakbel zararlar 
bakımından ve bu tür zararların belirlenmesinde yaĢanan zorluklar nazara alınırsa 
hakimin daha titiz davranması gerekir. Zira somut biçimde ortaya çıkmamıĢ veya 
kapsamı belirlenememiĢ bir zararın veya bundan doğacak muhtemel risklerin geçici 
ödeme ile bertaraf edilmesi davalı bakımından büyük risk taĢımaktadır.  

  Muhtemel zarar, henüz gerçekleĢmemiĢ, ilave bir riskin eklenmesiyle gelecekte 
gerçekleĢme ihtimali olan zararlardır. Örneğin yaralandığı için ağır bir ameliyat 
geçiren bir kiĢinin ölmesi riskine bağlı olarak ortaya çıkma ihtimali bulunan zararlar 
muhtemel zararlardır. Risk gerçekleĢmedikçe muhtemel zararın tazmini de söz 
konusu olmayacaktır, OĞUZMAN/ÖZ, s. 518; Kanaatimizce muhtemel zarar 
bakımından, zarar riski somut olarak ortaya çıkmadıkça geçici ödemeye karar 
verilmemelidir.  
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TartıĢılması gereken bir diğer konu da, davalı yargılama esnasında dava-

cıya geçici ödeme yapmayı teklif edebilir mi? Bu soruya da olumlu yanıt ve-

rilmelidir. Yeter ki geçici ödeme teklifi mahkeme tarafından kabul edilsin. Da-

valının geçici ödeme yapmak istemesi çeĢitli nedenlere dayanabilir. Örneğin, 

haksız fiil neticesinde ortaya çıkan zararın kapsamı sürekli geniĢliyorsa, yargı-

lama sonunda hükmedilme ihtimali olan tazminat miktarı da artacaktır. Davalı 

hem zararın artmasının önüne geçmek hem de muhtemel tazminatın kapsamını 

daraltmak için geçici ödemede bulunmayı teklif edebilir. Örneğin bir yayaya 

çarparak yaralanmasına sebep olan kiĢi, kendisine karĢı açılan tazminat dava-

sında devam eden tedavi masraflarının bir kısmını geçici ödeme ile üstlenebil-

melidir. Davalı geçici ödemede bulunmaz ise tedavi masrafları artacaksa, yar-

gılamanın sonu beklenirse çalıĢma gücünün kaybı oranı artacaksa, ekonomik 

bir zarurette baĢ göstermiĢse geçici ödemeye izin verilmelidir. Hâkim re‘sen 

geçici ödemeye karar veremeyeceği için, özellikle acilen bertaraf edilmezse 

daha büyük zararların ortaya çıkma olasılığının bulunduğu hallerde davalının 

teklifi üzerine hâkim geçici ödemeye karar verebilir. Geçici ödeme kurumu 

davalının da menfaatinin bulunduğu durumlarda sadece davacının takdirine 

bırakılmamalıdır. TBK m. 76, Ġsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve 

BirleĢtirilmesi Öntasarısı‘nın 53. maddesiyle Ġsviçre Borçlar Kanunu‘na ek-

lenmek istenen 56h maddesinde, zarar gören kiĢi davasının haklılığını ispat-

larsa ve ekonomik durumunun da gerekli kılması halinde, zarar görenin talebi 

üzerine mahkeme nihai kararın verilmesini beklemeksizin davalının geçici 

ödeme yapmasına karar verebilir Ģeklindedir. Hâlbuki TBK m. 76‘da geçici 

ödeme için bir istemde bulunulması gerektiğinden bahsedilmiĢ, ancak bu tür bir 

istem için zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sun-

ması ve ekonomik durumu da gerektirmesi koĢulları aranmıĢtır. KoĢullar oluĢ-

muĢsa hâkim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına 

karar verebilir denmiĢtir. TBK m. 76‘nın lafzından bu istemi mutlaka davacının 

yapacağı çıkmamaktadır. Eğer bu talep sadece davacıya tanınmak istenseydi 

madde metnine ―zarar görenin istemi üzerine‖ veya ―davacının istemi üzerine‖ 

ifadesi kullanılırdı. 

Kanaatimizce TBK m. 76‘nın geçici ödeme talep edilebilmesi için davacı 

bakımından iki koĢulun gerçekleĢmesini aramaktadır. Birincisi, iddiasının hak-

lılığını ispatlaması ikincisi, ekonomik durumunun da bu ödemeyi gerekli kılı-

yor olmasını ispatlaması. Geçici ödemeyi talep edecek kiĢi bakımından kanun 

açık bir düzenleme getirmemiĢtir. Ancak istemin davacıya tanınan bir hak ol-

duğu TBK m. 76‘dan çıkan en doğal sonuç olmakla birlikte, davacı iddialarının 

haklılığını ortaya koymuĢ ve ekonomik durumu da geçici ödemeyi gerekli kılı-

yorsa ve buna rağmen geçici ödeme istemiyorsa, davalı kendi menfaati için 

geçici ödeme teklif edebilir. Çünkü bu hüküm yargılamanın uzun sürmesine 

bağlı olarak ortaya çıkacak ve daha sonra telafisi mümkün olmayan veya çok 

güç olan zararları önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan TBK m. 76 karĢı-
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sında davacı ve davalı eĢit durumdadır. Çünkü yargılama sonunu beklemek 

davalı bakımından da telafisi güç sonuçlara sebep olabilir. Yargılama devam 

ederken davalının yapacağı bir miktar geçici ödeme yargılama sonunda ortaya 

çıkacak zarar ve tazminat miktarını önemli ölçüde azaltabilecektir. Hükmün 

doğal sonucu olarak yapılan geçici ödeme, davacı haklı çıkarsa tazminata mah-

sup edilecektir. Tazminata yer olmadığına karar verilirse kanuni faiziyle bir-

likte iade edilecektir
81

. 

D. Hükmün Uygulama Alanı ve Sonuçları 

TBK m. 76, haksız fiilden sorumluluğa iliĢkin davaların çok uzun sür-

düğü ve bu durumun mağduru daha da mağdur ettiği düĢüncesiyle ihdas edil-

miĢtir
82

. Burcuoğlu‘na göre, TBK m. 76, haksız fiil neticesinde bedensel bir 

zarara uğrayıp fakat tedavi olma gücüne sahip olmayanları korumayı amaçla-

maktadır. Bunun yanında TBK m. 52‘de düzenlenen birlikte kusur, zarar göre-

nin zararı artırmama yükümlülüğü karĢısında, kendini tedavi ettiremeyen 

kiĢilerin ekonomik yoksunluk sebebiyle zararın artmasına yol açmaları da 

önlenmiĢ olmaktadır. Bu hüküm TBK‘nun en önemli yeniliklerinden biridir
83

. 

Olayın durumuna göre hâkim, eğer Ģartları oluĢmuĢsa geçici ödemeye 

hükmedecektir. Bu ödemenin miktarını hâkim takdir edecektir. Hâkim gerek 

Ģartları değerlendirirken gerekse ödeme miktarını takdir ederken oldukça titiz 

davranmalıdır. Davacının ekonomik durumu geçici ödemeyi zorunlu kılsa bile 

davacının iddialarının haklılığını ortaya koyan güçlü deliller yoksa hâkim ge-

çici ödeme talebini reddetmelidir. Ġddiaların inandırıcılığı konusunda kuĢkuya 

düĢerse geçici ödeme talebini kabul etmemeli veya ödemenin miktarını mini-

mum düzeyde tutmalıdır
84

. 

                                                 
81

 Kanaatimizce davalının geçici ödemede bulunma teklif etmesi davayı kabul ettiği 
anlamına gelmez. Yargılamadaki tarafların her birinin yargılamanın uzamasına bağlı 
ve kendisi bakımından oluĢacak riskleri bertaraf etme hakkı olmalıdır. 

82
  HELVACI, Ġlhan, ―Hukuka Aykırı Eylemlerden Sorumluluğa ĠliĢkin Hükümler‖, 
Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 4, Ağustos 2005, s. 108. 

83
 BURCUOĞLU, Haluk, ―Borçlar Kanunu Tasarısı‘nın Haksız Eylem Sorumluluğu 
ve Kira Ġle Ġlgili Düzenlemesiyle Getirilen Yenilikler‖, Ġsviçre Medeni Kanunu ve 
Borçlar Kanunu‘nun AlınıĢının 80. Yılı, 80 Jahre Schweizerisches ZGB Und OR in 
der Turkei, Symposium vom 28 April 2006, Ġstanbul 2007, s. 90-91. Kanaatimizce de 
bu hüküm zararın daha da artmasını engelleme bakımından hem zarar vereni hem de 
mağduru koruyucu etkiye sahiptir. Mağdur, ekonomik zorluk nedeniyle haksız fiilin 
ek zararlara sebep olacak sonuçlarını bertaraf edebilme imkânına kavuĢmakta, zarar 
veren ise zararın daha da artması riskinden kurtularak daha fazla tazminat ödemekten 
kurtulmaktadır. Diğer taraftan mağdurun TBK gereği zararın artması bakımından 
birlikte kusur iddiasıyla karĢı karĢıya kalıp daha da mağdur olmasının önüne 
geçilmektedir.  

84
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 178. 
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Hâkim ödemenin miktarını tayin ederken, bunun nihai karar neticesinde 

vereceği tazminat miktarından fazla veya ona eĢit ya da ona çok yakın olmama-

sına dikkat etmelidir. Aksi halde bir tedbir kararı hüviyetine sahip olan geçici 

ödeme kararı ile esas hakkında verilmesi gereken kararı vermiĢ olur
85

. 

Yavuz‘a göre, TBK m. 76, her ne kadar yargılamanın uzun sürmesinin 

doğuracağı sakıncaları giderme amacına yönelse de bu hüküm yargılamayı 

daha da zorlaĢtıracaktır
86

. 

Hâkimin hükmettiği tazminat miktarı geçici ödemelerden fazla ise bu-

rada sorun çıkmayacak, TBK m. 76/II uyarınca geçici ödeme ile hükmedilen 

tazminat miktarına mahsup edilecektir. Hükümde eğer geçici ödeme miktarı 

hükmedilen tazminat miktarından az ise nasıl bir çözüm tarzı benimseneceği 

belirtilmemiĢtir. Kılıçoğlu‘na göre, davacının esas tazminata nispeten fazla olan 

geçici ödeme miktarı davalıya iade edilmelidir. Bu nedenle TBK m. 76/II‘deki 

―tazminata hükmedilmezse‖ ifadesi ile birlikte ―daha düĢük bir tazminata hük-

medilirse” ifadesinin eklenmesi gerekirdi
87

. 

Eğer dava tamamen reddedilirse yani tazminata yer olmadığına karar ve-

rilirse davacının aldığı geçici ödeme miktarı haksız bir ödeme niteliğini alır. 

Ġsviçre Tasarısı madde gerekçesinde ortaya çıkan bu tür sorunların sebepsiz 

zenginleĢme hükümlerine göre çözüleceği belirtilmiĢtir
88

. 

Kılıçoğlu‘na göre, TBK m. 76 sebepsiz zenginleĢme hükümleri ile ilgili 

genel hükümlerle yetinmemiĢ ve özel bir sebepsiz zenginleĢme hükmü kabul 

ederek, davacının aldığı geçici ödemeleri kanuni faiziyle birlikte geri verece-

ğini belirtmiĢtir
89

. 

TBK m. 76 ekonomik olarak güçsüz olan kimseleri koruma amacıyla ge-

tirilen bir hüküm olduğu için, davacının haksız olarak veya esas tazminat mik-

tarından fazla miktarda geçici ödeme aldığı durumda ne tür çözümün benimse-

neceği TBK m. 76‘da düzenlenmemiĢtir
90

. Bu durum davalının iade edilmesi 

gereken alacağını büyük oranda tehlikeye atmaktadır. HMK m. 392 genel ihti-

yati tedbirle ilgili teminat öngörülmüĢ ancak TBK m. 76‘da böyle bir teminat 

                                                 
85

  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 179. 
86

  YAVUZ, Nihat, ―Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‖ Hakkında Genel Değerlendirme 
ve Öneriler, THD, Nisan 2008, Sayı: 20, s. 53; Güngör‘e göre, geçici ödemeler 
baĢlığını taĢıyan bu hüküm hakkaniyete uygun bir düzenlemedir. Ancak nihai hükmü 
etkilemeyecek geçici ödemenin temel kriterlerinin gerekçede gösterilmesi gerekirdi. 
GÜNGÖR, Hayriye Gonca, ―Borçlar Kanunu Tasarısıyla Getirilen Yeni Kurumlar 
ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu Hükümlerinde Yapılan DeğiĢiklikler-Düzeltmeler‖, 
Manisa Barosu Dergisi, Ekim 2005, Yıl 24, Sayı: 95, s. 15. 

87
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 180. 

88
  WIDMER/WESSNER, s. 256. 

89
  KILIÇOĞLU, s. 180. 

90
  KOÇHĠSARLIOĞLU/ERĠġGĠN, s. 1271. 
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gösterilmesi gerektiğinden bahsedilmemiĢtir
91

. Netice olarak TBK m. 76, asıl 

olarak ekonomik bakımdan güç durumda olan davacıyı korumak için öngörülen 

geçici ödeme kurumu haksız çıkan davacının aldığı bu ödemeyi iadesi garanti 

altına alınmamıĢtır. Haksız davacı karĢısında davalı bu anlamda korumasız bı-

rakılmıĢtır
92

. 

                                                 
91

  KILIÇOĞLU, s. 180. 
92

  KOÇHĠSARLIOĞLU/ERĠġGĠN, s. 1270-1271; KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, 
s. 183;TBK m. 76‘ya getirilen bir diğer eleĢtiri de yargılama devam ederken 
davacının zararın ortaya çıkmasında kusurunun anlaĢılması üzerene geçici ödemenin 
iadesinin çok zorlaĢması ve bilhassa trafik kazalarında Cumhuriyet savcısının kazaya 
karıĢan araç üzerine tedbir koyma yetkisi bulunduğundan TBK m. 76‘ya gerek 
olmadığı yönündedir. Bu yetki KTK m. 85/2‘de düzenleme alanı bulmuĢtur. Buna 
göre, ―Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiĢ ise, kazaya karıĢan 
aracın baĢkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisini önlemek amacıyla 
olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın tescilli olduğu tescil kuruluĢuna 
trafik kaydı üzerine Ģerh düĢülmesi için talimat verilir. Kaza anı ile Cumhuriyet 
Savcılığınca trafik kaydı üzerine Ģerh düĢülmesi arasında geçen süreler içinde kötü 
niyetle yapılan araç tescilleri hükümsüz sayılır. ġerhin konulduğu tarihten itibaren 
bir ay içerisinde, Ģerhin kaldırıldığına veya devamına iliĢkin mahkeme kararı ibraz 
edilmediği takdirde bu Ģerh hükümsüz sayılır.” Ayrıntılı bilgi için bkz. 
KILIÇOĞLU, Ahmet, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, s. 16-17 
(www.law.ankara.edu.tr/dosyalar/BKS.doc)(25.05.2011); EriĢir‟e göre, verilen bir 
tedbir kararı nedeniyle ortaya çıkan durumun eski durumuna getirilmesi doğal olarak 
her zaman mümkün olmayabilir ve bu bir risktir. Konusu bir Ģeyin verilmesi ve 
yapılmasına iliĢkin olan eda tedbirlerinde ise bu risk daima mevcuttur. Ancak bu risk 
sadece bu hükümden doğan bir risk değil, Medeni Kanunumuzda kendine dayanak 
bulan nafaka ödemelerinde de aynı risk mevcuttur. TBK m. 76‘nın getirdiği 
düzenleme neticesinde yapılan geçici ödemenin, sonradan tazminata yer olmadığına 
karar verilmesi halinde iade edilememe riski sadece davalı bakımından yani tazminat 
borçlusu açısından yapılan bir değerlendirme ve endiĢenin sonucudur. Halbuki bu tür 
geçici tedbirler sadece borçluyu değil alacaklıyı da nazara almalı ve her ikisi 
arasındaki menfaat dengesini korumalıdır. Sadece tazminat borçlusu bakımından 
ortaya çıkacak bir risk dolayısı ile hükme gerek olmadığı savunulamayacaktır. Diğer 
taraftan KTK m. 85/2‘nin Cumhuriyet savcısına verdiği kazaya karıĢan araç veya 
araçlar üzerinde tasarrufa engel olmak için trafik kaydı üzerine Ģerh konulmasını 
talep yetkisi TBK m. 76‘nın gereksiz bir düzenleme olduğunu tek baĢına 
kanıtlamaktan yoksundur. Savcının bu tür bir talebi, TBK m. 76‘da düzenlenen 
geçici ödeme tedbirinin yerini tutabilecek nitelikte bir düzenleme olmadığı gibi onun 
amaçladığı ve sağlayacağı hukuki korumayı da tam anlamıyla 
gerçekleĢtiremeyecektir. TBK m. 76 öncelikle ekonomik bakımdan zayıf olanları 
korumayı amaçlamaktadır. Hâlbuki savcının Ģerhi talebi kiĢinin tasarruflarını 
kısıtlamaya yönelmektedir. ġerh ile birlikte alacaklı kısmen dahi olsa alacağına 
kavuĢup mağduriyetini de giderememektedir. Ayrıca geçici ödemeler gerek sadece 
KTK çerçevesinde ortaya çıkan tazminatları değil diğer tazminat davalarını da 
kapsamakta ve çok daha geniĢ koruma alanı tesis etmektedir, ERĠġĠR, Ġhtiyati 
Tedbir Türleri, s. 360-361. 

http://www.law.ankara.edu.tr/dosyalar/BKS.doc
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Koçhisarlıoğlu ve EriĢgin‘e göre, TBK m. 76‘daki düzenleme sosyal gü-

venlik iĢlevini doğrudan doğruya zarar gören kiĢi ve davalıya yüklemektedir. 

Bu nedenle sorunlu bir düzenlemedir. Hukuk sistemimizde hiç kimse henüz 

sorumlu olmadığı, borcu olmayan bir Ģeyi ifa etmekle yükümlü tutulamaz. 

TBK 76/II‘de eğer tazminata hükmedilmez ise davacının aldığı geçici ödemeyi 

kanuni faiziyle birlikte davalıya geri ödeyeceği belirtilmektedir. Bundan çıkan 

sonuç, davalının tazminat borcunun kesinleĢmediğidir. Bunun yanına geçici 

ödemelere sadece haksız fiilden doğan tazminat davalarında izin verilmesi di-

ğer davalarda ise benzer açık bir hükmün bulunmaması, bu tür bir önleme baĢ-

vurulmaması hukuk bütünlüğünü olumsuz etkilemektedir
93

. 

Hatemi‟ye göre, TBK m. 76‘nın ne Ģekilde uygulanacağı kanun henüz 

yürürlüğe girmediği için belli değildir. Ancak inandırıcı kanıtların varlığı konu-

sunda iyi bir tespit yapılamadığı durumlarda ekonomik durumu elveriĢli olma-

yan ve geçici ödemeye hak kazanan davacının aldığı bu ödemeyi nasıl geri 

ödeyeceği belli değildir. Buna göre bu hükmün getirilmesinin amacı nazara 

alındığında sosyal bir devletin gereği olarak, yeterli derecede adli yardım dü-

zenlemelerine ek olarak zarar gören kiĢiye devletin sosyal bir devlet olarak 

ödemede bulunması daha sonra yapılan bu ödemelerin tazminata mahsup edil-

mesi ve tazminata hükmedilmediği takdirde yine devletin sosyal bir devlet ola-

rak takside bağladığı geçici ödemeyi zarar görenden geri alması gerekir
94

. 

Ortaya çıkan bir diğer sorun ise, geçici ödemenin kanuni faiz ile birlikte 

hüküm altına alınıp alınmayacağıdır. Diğer bir ifadeyle, davacı haksız fiilin 

gerçekleĢtiği tarihten itibaren geçici ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre 

için kanuni faiz talep edebilecek midir? Diğer bir sorun ise davalının geçici 

ödemenin asıl alacaktan indirildiği tarihe kadar ki kanuni faizi talep edip ede-

meyeceğidir
95

. 

Kanaatimizce geçici ödeme bir tazminat değildir. Bu nedenle davacı ge-

çici ödemeyi talep ederken dava sonucunun tesis edilmesini isteyemeyecektir. 

Buna bağlı olarak davacı yargılama sonucunu beklediği takdirde zarar daha da 

artacaksa ve gecikmeye bağlı olarak telafisi güç zararlar doğacaksa bunları 

bertaraf edecek miktardaki geçici ödemeyi talep etmelidir. Mahkeme geçici 

ödemeye ek olarak birde haksız fiilden bu tarafa iĢleyen kanuni faizin ödenme-

sine karar vermeyecektir. Diğer taraftan nihai karar verilirken, ödenen geçici 

ödeme asıl tazminat alacağına mahsup edilecektir. Burada davalının ödemeyi 

yaptığı andan itibaren kanuni faiz talep edip edemeyeceği konusunda ikili bir 

ayırım yapılmalıdır. Birincisi, davalı tazminata mahkûm edilmiĢse yaptığı ge-

                                                 
93

  KOÇHĠSARLIOĞLU/ERĠġGĠN, s. 1270-1271. 
94

  HATEMĠ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Yeni 
Borçlar Kanunu Göz Önünde TutulmuĢ, Ġstanbul 2011, s. 162. 

95
  KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 179. 
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çici ödeme bir ön ödeme olduğu için asıl tazminat borcunu azaltmıĢtır. Dolayı-

sıyla davalı mahsup aĢamasında birde kanuni faizi talep edememelidir. Ancak 

yapılan geçici ödeme asıl tazminat miktarından fazlaysa fazla ödeme haksız 

ödeme niteliğinde olacağı için kanuni faiziyle birlikte iade edilmesine karar 

verilebilir. Ġkincisi, tazminata yer olmadığına karar verilirse geçici ödemenin 

yapılmasından itibaren iĢleyecek kanuni faizin talep edilmesine bir engel bu-

lunmamaktadır. Burada kanuni faizi hesaplanırken davacıya yapılan ödeme 

tarihi esas alınmalıdır. 

Kılıçoğlu‘na göre, tazminat alacağına temerrüt faizinin ödenmemesi veya 

temerrüdün Ģartlarının bulunmaması halinde geçici ödemeye ödeme tarihinden 

itibaren temerrüt faizi yürütülmesi ve bunun tazminat alacağından indirilmesine 

iliĢkin düzenlemenin hükümde yer alması gerekirdi. Yazar bunu Ģu örnekle 

açıklamaktadır: Davacı temerrüt faizi talep etmemiĢ ve kendisine esas tazmi-

nattan daha yüksek miktarda geçici ödeme yapılmıĢtır. Esas tazminata hükme-

dilirken ödenen geçici ödeme miktarına hüküm anına kadar iĢlemiĢ bulunan 

temerrüt faizinin davalı lehine esas tazminattan indirilmesi gerekir
96

. 

Burada tartıĢılması gereken bir diğer konu da, aynen tazminin talep edil-

diği durumlarda geçici olarak eski hale getirme talebi mümkün müdür? Kanaa-

timizce TBK m. 76 sadece nakden tazminin geçerli olduğu durumları kapsaya-

cak biçimde düzenlenmiĢtir. 

Tazminata irat Ģeklinde hükmedilmiĢ ise yapılan geçici ödemelerin nasıl 

mahsup edileceği de belirsizdir. Kanaatimizce hâkim durumun gereklerine göre 

toptan mahsuba karar verebileceği gibi uygun oranda iratlara mahsup edilme-

sine de karar verebilir. 

Widmer/Wesner‟e göre hükme genel olarak bakıldığında zarardan so-

rumlu kiĢi bakımından yapılan ödemenin oldukça dezavantajlı bir durum oluĢ-

turduğu gözükebilir. Ancak hükmün ifadelerinden mahkemenin nihai kararı 

öne çekecek biçimde karar verebilmesine hiçbir durumda izin verilmemiĢtir. 

Ġstisnai bazı durumlarda zararın değerini aĢan bir geçici ödemeye karar verilmiĢ 

olabilir. Bu durumda yapılan bu ödeme sebepsiz zenginleĢme hükümlerine göre 

davalı tarafından geri alınacaktır. Ancak burada esas sorun zarar gören kiĢiye 

aynı zamanda bir sosyal güvenlik ödemesi yapılmıĢsa ortaya çıkacaktır. Öde-

meyi yapan bu durumda zarar görene halef olacaktır. Bu durumda zarar gören 

ister sigortacıdan isterse mahkeme kararıyla zarar verenden ödeme talep edebi-

lir. Ancak bu tür durumlarda davalı iki defa ödeme riski ile karĢı karĢıya bıra-

kılmamalıdır. Hükmün sağlıklı iĢleyebilmesi için sorumluluk hukuku ve sosyal 

güvenlik hukuku iyi bir Ģekilde koordine olarak bu sakıncayı bertaraf edebilir-

ler
97

. 

                                                 
96

 KILIÇOĞLU, Geçici Ödemeler, s. 182. 
97

 WIDMER/WESSNER, s. 256. 



Murat TOPUZ - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız Fiilden 

Doğan Borç ĠliĢkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (TBK m. 76) 

 

283 

KAYNAKÇA 

 

AKINTÜRK, Turgut, Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, Cilt II, Ye-

nilenmiĢ 10. bası, Ġstanbul 2006. 

ALANGOYA, Yavuz/YILDIRIM, Kamil/DEREN-YILDIRIM, 

Nevhis, Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler, Ġs-

tanbul 2006. 

ATALAY, Oğuz, Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların Ġspatı, Ġz-

mir 2001. 

BĠLGE, Necip/ÖNEN, Ergun, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 3. 

Baskı, Ankara 1978. 

BURCUOĞLU, Haluk, ―Borçlar Kanunu Tasarısı‘nın Haksız Eylem 

Sorumluluğu Ve Kira Ġle Ġlgili Düzenlemesiyle Getirilen Yenilikler‖, Ġsviçre 

Medeni kanunu ve Borçlar Kanunu‘nun AlınıĢının 80. Yılı, 80 Jahre 

Schweizerisches ZGB Und OR in der Turkei, Symposium vom 28 April 2006, 

Ġstanbul 2007. 

BÜYÜKSAĞĠġ, Erdem, Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Maddî 

Zarar Kavramı, Ġstanbul 2007. 

DEREN-YILDIRIM, Nevhis, Haksız Rekabet Hukuku Ġle Fikri ve Sı-

nai Mülkiyet Hukukunda Ġhtiyati Tedbirler, 2. Baskı, Ġstanbul 2002. 

ERĠġĠR, Evrim, ―Para Alacaklarında Ġhtiyati Tedbirler‖, -11.10.2006 

Tarihli Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Hukuk Usulü Muhake-

meleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu Tasarısı Ba-

kımından DüĢündürdükleri-, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. 1, Ankara 

2009 

ERĠġĠR, Evrim: Ġhtiyati Tedbir Türleri, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 

Ġzmir 2010 (Ġhtiyati Tedbir Türleri). 

GÜNGÖR, Hayriye Gonca, ―Borçlar Kanunu Tasarısıyla Getirilen 

Yeni Kurumlar ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu Hükümlerinde Yapılan DeğiĢik-

likler-Düzeltmeler‖, Manisa Barosu Dergisi, Ekim 2005, Yıl 24, Sayı: 95. 

HATEMĠ, Hüseyin, Borçlar Hukuku‘nun Genel Ġlkeleri Açısından Türk 

Borçlar Kanunu Tasarısı‘nın Borç ĠliĢkileri (Borç Kaynakları) Bölümünün De-

ğerlendirilmesi, Özer Seliçi‘ye Armağan, Ankara 2006. 

HATEMĠ, Hüseyin/ GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bö-

lüm, Yeni Borçlar Kanunu Göz Önünde TutulmuĢ, Ġstanbul 2011. 

HELVACI, Ġlhan, ―Hukuka Aykırı Eylemlerden Sorumluluğa ĠliĢkin 

Hükümler‖, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 4, Ağustos 2005. 

HONSELL, Heinrich: Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4., 

neubearbeitete, Zürich/Genf/Basel, 2005. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

284 

HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter / WIEGAND, Wolfgang, 

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 4. Auflage, Basel 

2007. 

IMMERHAUSER, Martin, ―Zur Rezeption der deutschen 

Schuldrechtsreform in der Schweiz‖, im Recht, 24 Jahrgang, Recht 2006, Heft 

1, 1/06. 

KAPLAN, Ġbrahim, ―Borçlar Kanunu Tasarısı Hakkındaki GörüĢle-

rim‖, THD, Sayı: 25, Eylül 2008. 

KILIÇOĞLU, Ahmet M., “Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk ve 

Geçici Ödemeler‖, Symposium anlässlich des 80. Jahrestages des Inkrafttretens 

des Türkischen Zivilgesetzbuch, Türk Medeni Kanununun Yürürlüğe GiriĢinin 

80. yılı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara 2006 (Geçici Öde-

meler). 

KILIÇOĞLU, M. Ahmet, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 

(www.law.ankara.edu.tr/dosyalar/BKS.doc). 

KOÇHĠSARLIOĞLU, Cengiz/ERĠġGĠN, Özlem, ―Yeni Türk Borçlar 

Kanunu Tasarısı‘nda Haksız Fiiller‖, Prof. Dr. Rona SEROZAN‘a Armağan, 

Ġstanbul, 2011. 

KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. IV, 6. Baskı, Ġstanbul 

2001. 

LANGE, Hermann/SCHIEMANN, Gotfried, Schadensersatz, 

Handbuch des Schuldrechts in Einzeldarstellungen, 3., neubearbeitete Auflage, 

Tübingen 2003. 

LÜCHINGER, Niklaus, Schadensersatz im Vertragsrecht, Freiburg 

1999. 

NOMER, Haluk N., Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddî Tazminatın 

Belirlenmesi, Ġstanbul 1996. 

OFTINGER, Karl, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 4. 

Auflage, Zürich 1975. 

OFTINGER, Karl/STARK, Emil, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 

Band I, 5. Auflage, Zürich 1995. 

OĞUZMAN M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hü-

kümler, Gözden GeçirilmiĢ Altıncı Basıdan Yedinci Tıpkı Bası, Ġstanbul 2009. 

ÖZ, M. Turgut, Yeni Borçlar Kanunu‘nun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢik-

likler ve Yenilikler, Ġstanbul 2011. 

ÖZEKES, Muhammet, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Ġhtiyati 

Tedbir, DEÜHFD, 2002/2. 

ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme 

Hakkı, Ankara 2003. 

http://www.law.ankara.edu.tr/dosyalar/BKS.doc


Murat TOPUZ - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız Fiilden 

Doğan Borç ĠliĢkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (TBK m. 76) 

 

285 

ÖZEKES, Muhammet/ERĠġĠR, Evrim, ―Konusu Para Alacağı Olan 

Geçici Hukuki Korumaların KarĢılaĢtırılması ve Değerlendirilmesi‖, MĠHDER, 

2006/3. 

ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku, 5. Bası, Ankara 2004. 

PEKCANITEZ, Hakan, Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Ko-

ruma Önlemleri, Milletlerarası Tahkim Semineri, Ankara 2003. 

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet, 

Medeni Usul Hukuk, Ankara 2009. 

PERINI, Flavio, Richterliches Ermessen bei der Schadensberechnung, 

Unter besonderer Berücksichtigung von Art. 42 Abs. 2 OR, Zürich 1994. 

RUETSCHI, Davit, Geldleistun als versorgliche Massnehme, Basel, 

Genf, Münschen 2002. 

SCHNYDER, A. K./PORTMANN, W./MÜLLER-CHEN, M., 

Ausservertragliches Haftflichtrecht, Zürich/Basel/Genf 2008. 

TANDOĞAN, Haluk, Türk Mes‘uliyet Hukuku, Ankara 1961. 

TEKĠNAY S. Sulhi /AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Ha-

luk/ALTOP Atilla,  

Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ġstanbul 1993. 

TĠFTĠK, Mustafa, Akit DıĢı Sorumlulukta Maddî Tazminatın Kapsamı, 

Ankara 1994. 

TOPUZ, Murat, Ġsviçre Ve Türk Borçlar Hukuku Ġle KarĢılaĢtırmalı 

Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar Ve Bu Zararın Belirlenmesi, 

Ġstanbul 2010. 

ÜSTÜNDAĞ, Saim, Ġhtiyati Tedbirler, Ġstanbul 1981. 

WEISS, Egon, Institutionen des Römischen Privatrechts, 2. Auflage, 

Basel 1949. 

WIDMER, Pierre/WESSNER, Pierre, Revision und Vereinheitlichung 

des Haftpflichtrechts, Erläuternder Bericht, 2004. 

YAVUZ, Nihat, ―Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‖ Hakkında Genel De-

ğerlendirme ve Öneriler, THD, Sayı: 20, Nisan 2008. 

YILMAZ, Ejder: Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C. I, Ankara 2001. 

 





Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu‟nun Değerlendirme KonuĢması 

Murat Bey kardeĢime meslektaĢlarım adına teĢekkür ediyorum. Zamanı-

nızı fazla almayacağım süratle kendi düĢüncelerimi sizinle paylaĢacağım. So-

nuncusundan baĢlamak istiyorum. Değerli Murat kardeĢimizin geçici ödeme-

lerle ilgili yorumlarını ve düzenlemeyi ortaya koydu ilgiyle dinledik. EleĢtiriler 

konunun anlaĢılmasını sağlayabilir. Geçici ödeme ile ilgili düzenleme kanaa-

time göre bu Ģekilde kalırsa 1 Temmuz 2012 den itibaren yargıda bir engizis-

yona dönüĢecektir. Geçici ödeme yargısız bir infaza dönüĢecektir. Nedenlerini 

kısaca açıklayayım: 

Ġhtiyati tedbirle geçici ödeme arasındaki farkı değerli Murat kardeĢim 

ifade etti. Geçici ödeme ile ilgili hükümlerde teminat öngörülmemiĢ. Uygula-

mada bir tazminat ya da alacak davası açan avukat meslektaĢlarım bilir. Ġhtiyati 

tedbirle ilgili olarak 101. maddedeki koĢullar gerçekleĢtiği halde yargı bu tür 

talepleri red etmektedir: Hangi gerekçe ile: ― Esas hükümle verilecek bir karar 

ihtiyati tedbirle hüküm altına alınamaz‖. Ġhtiyati tedbirle ilgili uygulama böyle 

iken geçici ödeme ile ilgili düzenleme yargıca böyle bir gerekçeyle talebi red 

etme olanağını vermemektedir. Bu yönüyle geçici ödeme ile ilgili hükümler 

ihtiyati tedbir bir yana ihtiyati haczi de aĢan bir düzenleme getirmektedir. ĠĠK 

m. 357 ve HUMK m. 101 varken, bu olanaklar varken, yargılama uzuyor dü-

Ģüncesiyle geçici ödeme ile ilgili hükümlerle 1 Temmuz 2012 den itibaren bir-

çok haksız fiil tazminat davasının davalısı geçici ödemeye mahkûm edilebile-

cek, dava sonunda kusursuz olduğu ortaya çıktığında yaptığı bu ödeme nede-

niyle mağdur edilecektir. 

Geçici ödemenin isabetli bir düzenleme olduğunu savunanlar bunun en 

önemli gerekçesi olarak ―haksız fiil tazminat davalarının‖ çok uzadığını ileri 

sürmektedirler. Türk Hukukunda yargılamaların uzadığı doğru. Ama acaba 

bunun sorumlusu kimdir? Haksız fiil tazminatında davalı olan taraf mıdır? 

Yoksa Devlet‘in kendisi midir? 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinde adil yargılama hakkının unsurlar-

dan birisi yargılamanın makul süre içinde yapılmasıdır. Bu nedenle Türkiye 

Cumhuriyeti, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkûm edilmekte-

dir. Yargılama uzuyorsa bunun sebebini ―Devlet‘in yargının sorunlarına olan 

duyarsızlığında‖ aramak gerekir. Bunun çözümü haksız fiil tazminat sorumlusu 

ve davalının ―yargılama uzadığı için sonucu belli olmayan tazminat davasında 

davacıya geçici olarak bir ödemede bulunmaya mahkum edilmesi‖ değildir. 

Devlet vatandaĢına yargılamanın uzamasının sorumluluğunu yükleyemez ve 

faturasını vatandaĢa çıkartamaz. Devlet sosyal bir hukuk devleti ise ―haksız fiil 

tazminat davaları uzuyorsa, bu sorunların çözümleninceye kadar bu konuda bir 

fon oluĢtursun özellikle insan zararlarında, bedensel zararlarında masum vatan-

daĢına bir ödeme yapsın, davacı haklı çıkarsa davalıdan alsın, haksız çıkarsa 
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davacıdan alsın‖. Murat kardeĢim çok güzel bir Ģekilde özetledi. Ben baĢından 

beri bu konudaki düzenlemeye bu ve benzeri gerekçelerle karĢı çıktım. 

Burada ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz ile geçici ödemenin farkına deği-

nelim: 

Ġhtiyati tedbir ve ihtiyati hacizde mal borçlunun mülkiyetindedir sadece 

tasarruf yetkisinden yoksun kılınmaktadır. Malik davacıya peĢinen bir ödemede 

bulunmamaktadır. Davacı davasında haklı çıkarsa, malikin tedbirli ya da 

hacizli malından icra yoluyla alacağını tahsil etmektedir. Geçici ödemede ise 

davalı peĢinen davacıya ödemede bulunmakta, ödediği miktar davanın sonucu 

beklenmeden malvarlığından çıkmaktadır. Davalı davada haksız çıktığında geri 

alma Ģansınız yok denecek kadar azdır. Neden mi? Maddede açık bir biçimde, 

ekonomik durumu zayıf olan davacılar için bu olanak tanınmıĢtır. Ekonomik 

durumu zayıf olan davacı davada haksız çıktığında ya da geçici ödemeden daha 

düĢük oranda haklı çıktığında, davalı taraf fakir ve yoksul bu vatandaĢın neyini 

alacaktır? ―Atı alan Üsküdar‘ı geçmiĢ olacaktır‖. 

Değerli meslektaĢım Mehmet Erdem tehlike sorumluluğunu bize çok gü-

zel bir Ģekilde özetledi. Değerli meslektaĢlarım, bu konuda hep aynı kuralı an-

latıyoruz öğrenciyi eğitiyoruz: Türk hukuk sisteminde haksız fiiller alanında 

asıl sorumluluk kusur sorumluluğudur. Kusursuz sorumluluk ancak Kanun‘da 

açıkça öngörülen hallerde gündeme gelebilen istisnai bir sorumluluktur. Yorum 

yoluyla kusursuz sorumluluk yaratılamaz. Türk yasa koruyucusu özel kusursuz 

sorumluluk hallerini yetersiz görüp ―tehlike sorumluluğu‖ adı altında genel bir 

kusursuz sorumluluk hali getirebilir. Ama bunun çerçevesini iyi çizmek zorun-

dadır. Yasadaki 71. madde her tarafa çekilebilecek, kusursuz sorumluluk yara-

tabilecek tehlikeli bir düzenleme olarak kaleme alınmıĢtır. Ölçüleri belli değil-

dir. Ne zaman nerede kiĢinin yakasına tehlike sorumluluğu adı altında yapıĢıla-

cağı belli değildir. Zaman içinde bu belirsizliklerin ortadan kalkmasını sağlaya-

cak öğreti ve yargı kararları geliĢecektir. Ancak bu aĢamaya kadar bu düzen-

leme nedeniyle çok büyük hukuk hataları iĢlenmiĢ olacaktır. Bu konuda en an-

laĢılmaz düzenleme, ―izin verilen tehlikeli faaliyetlerde‖ zarar görenlerin ―fe-

dakârlık yapıp, zararın bir kısmına katlanması‖dır. ġu anda güncel olan 

―TaĢucu-Akkuyu Nükleer Santralini‖ ele alalım. Devlet Akkuyu‘da nükleer 

santrale izin verecek, köylünün ve çiftçinin tarım arazileri, narenciye bahçeleri 

nükleer santral nedeniyle yok olacak, zarar görenler bu düzenleme karĢısında 

―Devlet tarafından izin verilen bir tehlikeli faaliyet söz konusu olduğu‖ için 

zararın bir kısmını sineye çekecektir. Yasanın getirdiği Fedakarlığın DenkleĢti-

rilmesi izin verilmiĢ tehlikeli faaliyette ―zararın bir kısmını sen sineye çek‖ 

mantığını hiçbir adalet düĢüncesiyle bağdaĢtırmak mümkün değildir.. Devlet 

tehlikeli faaliyete izin verdiyse, zararın bir kısmını kendisi sineye çeksin, neden 

bunu vatandaĢa çektirsin? Güzel açıkladı arkadaĢım, devlet ancak faaliyete izin 

verir, zarara izin vermez. Hangi devlet vatandaĢına zarar verecek bir tehlikeli 

faaliyete izin verebilir? Bu nedenle bu düzenlemeyi ve maddenin bu hükmünü 
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anlamak doğru bulmak mümkün değil. Derhal değiĢtirilmesi gereken fıkralar-

dan birisi budur. 

Değerli Serdar Nart arkadaĢım haksız fiillerde zamanaĢımı ile ilgili güzel 

bir sunum yaptı. ZamanaĢımı konusunda deprem gibi olağanüstü hallerde or-

taya çıkan tazminat davalarına göre düzenleme yapmak hatalıdır. Yasaların 

haksızlıkları bu tür olağanüstü durumlar nedeniyle ne sözü ne de özü itibariyle 

farklı yorumlara tabi tutularak giderilemez. Deprem nedeniyle hukuk kuralla-

rını tahrif edemezsiniz. Kalkıp da 60. maddeyi 85 yıllık yorumun dıĢında, ―za-

man aĢımı zarar vuku bulunca ortaya çıkar‖ derseniz yasalara ve hukuka olan 

güveni sarsarsınız. Deprem nedeniyle vicdanınızı rahatsız eden bir zaman aĢımı 

sorunu varsa bir özel yasa çıkarırsınız ve deprem zararlarında zaman aĢımını 

süresinin depremin gerçekleĢtiği tarihten itibaren baĢlatırsınız. Böyle bir yasa 

hükmü olmadıkça yasanın 60. maddesindeki zamanaĢımı süresini deprem za-

rarlarında ―olayın gerçekleĢtiği tarihten itibaren‖ baĢlatamazsınız. BK. md. 

60‘daki uzun zaman aĢımı süresinin haksız fiilin gerçekleĢtiği andan itibaren 

baĢlayacağı öngörülmüĢtür. Zararın doğduğu andan itibaren değil.. 

Değerli Nomer kardeĢimin ele aldığı konu rücu alacakları ve rücu alaca-

ğında zamanaĢımı ile ilgili. 

Türk Borçlar Kanunu sistemimizde rücu iki halde gündeme gelebilir. Rücu 

sözleĢme iliĢkisine dayanabilir. ĠĢçi zarara sebebiyet verdiğinde zararı iĢveren 

tazmin ettiğinde, iĢçiye aradaki hizmet sözleĢmesi nedeniyle rücu edecektir. 

Rücu alacağınız hizmet sözleĢmesine dayanacaktır. Bu konuda sözleĢmelere 

iliĢkin genel zamanaĢımı süresi olan BK. md.125 uygulanacaktır. Rücu iliĢkisi 

bir sözleĢmeye dayanmıyorsa haksız fiil gündeme gelebilir. Değerli Nomer 

kardeĢim güzel ifade etti. Orada ikili bir ayırım yapıyoruz. Birincisi halefiyete 

dayanan rücudur. Halefiyete dayanan rücuda 62. madde gündeme gelmez. Çünkü 

halefiyete dayanan rücuda rücu hakkına sahip kiĢi alacaklının koltuğuna oturur. 

Alacaklı hangi koĢullara sahip ise teminatlar bakımından, zamanaĢımı süresi 

bakımından hangi koĢullara sahip ise rücu hakkına sahip olan kiĢi de aynı haklara 

sahip olacaktır. Borçlar Kanunu madde 109, Ticaret kanun 1301, Borçlar Kanunu 

madde 147 yürürlükteki yasa hep halefiyetten söz etmiĢ. Değerli Nomer 

kardeĢim eski Sosyal Sigortalar Kanunun 26. maddesine değindi. Orada da 

halefiyet var. Halefiyetin olduğu yerlerde zamanaĢımı süresi, rücu eden 

alacaklının asıl alacaklının sahip olduğu zaman aĢımı süresi ile aynıdır. 

SözleĢmeye ve halefiyete dayanmayan rücü söz konusu olduğunda, bir-

den fazla kiĢi ortak kusur ile zarara sebebiyet vermiĢtir. Bir iç iliĢki yok. Bu 

takdirde zaman aĢımı 62. maddeye dayanacaktır. 

Burada son olarak 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nda, rücu konusunda yeni Borçlar 

Kanunu ile getirilen rücuda zamanaĢımı ile bağdaĢmayan düzenlemeye de de-

ğinmek istiyorum. 
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Yeni BK. muz 62. maddesinde genel olarak rücu alacaklarında temel bir 

hüküm olarak zamanaĢımı konusunu çözümlemek istemektedir. Bu hükümle 

rücu konusunda tartıĢmalara, doktrindeki kavgalara, Yargıtay içtihatlarındaki 

farklılıklara son veriyorsunuz. 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

ise sanırım 289. maddesinde bilirkiĢilerin verdikleri zararlardan dolayı devletin 

kusurlu bilirkiĢiye rücu alacağı konusunda zamanaĢımı süresini bir yıl olarak 

kabul etmiĢtir. Yeni BK. md. 62 hükmü ile öngörülen iki yıllık zamanaĢımı 

süresinin burada neden bir yıla indirildiğini neden iki aynı konudaki yasa hük-

münde böyle bir fark yaratıldığını anlamak mümkün değildir. 
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Sunucu: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iĢbirliği ile Türkiye 

Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı katkılarıyla düzenlenen ―6098 Sayılı Türk 

Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi‖ sempozyumunun ikinci gü-

nüne hoĢgeldiniz... 

Sempozyumun birinci oturumuna baĢkanlık etmek üzere Marmara Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Borçlar Kanunu Bilim Ko-

misyonu Üyesi Prof. Dr. Sayın Gökhan ANTALYA‘yı kürsüye davet ediyorum. 

Birinci oturumda tebliğlerini sunmak üzere YaĢar Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanunu Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. 

Sayın ġeref ERTAġ‘ı, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Sayın AyĢe HAVUTÇU‘yu, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Baki Ġlkay ENGĠN‘i, Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Faruk ACAR‘ı, BaĢkent Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanunu Bilim Komisyonu Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Sayın Mürsel BAġGÜL‘ü kürsüye davet ediyorum. 

Oturumun sonunda oturum baĢkanı tebliğlere iliĢkin değerlendirmesini 

sunacaktır/değerlendirmede bulunacaktır. 

 

Prof. Dr. Gökhan Antalya Oturum AçılıĢ KonuĢması 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nin düzenlemiĢ olduğu 6098 sa-

yılı Türk Borçlar Kanunu değerlendirmesinde ikinci gün olan 4 Haziran 2011 

tarihli sempozyum gününe hoĢ geldiniz. 

Bugün birinci oturumda tebliğ sahipleri olan, tebliğ verme sırasıyla Prof. 

Dr. ġeref ErtaĢ, Yrd. Doç. Dr. Mürsel BaĢgül, Prof. Dr. AyĢe Havutçu, Prof. 

Dr. Baki Ġlkay Engin ve Doç.Dr. Faruk Acar‘ın tebliğlerini dinleyeceğiz ve 

oturum sonunda bu tebliğlerin tarafımdan değerlendirmesi yapılacak. 

Sözü konuĢmacılara bırakmadan evvel bir konuda bilgi vermek istiyo-

rum. Sayın Prof. Dr. ġeref ErtaĢ ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Mürsel BaĢgül aynı 

zamanda Türk Borçlar Kanunu Bilim Komisyonu Üyesi‘dir. Kendileri ile bir-

likte TBK Tasarısı Bilim Komisyonunda birlikte çalıĢtık. Değerli arkadaĢlarım 

toplantıya tebliğleriyle katıldıklarından kendilerine bu toplantıda baĢka bir gö-

rev vermedik. 

ġimdi bununla ilgili olmak üzere ilk sözü tebliğ sahibi olan Prof. Dr. ġe-

ref ErtaĢ‘a bırakıyorum. Buyurun Sayın Prof. ErtaĢ. 

Sayın Prof. ErtaĢ hazırlıklarını yaparken ben de Türk Borçlar Ka-

nunu‘nun genel hükümlerinin bir genel bakıĢ açısını yansıtmak istiyorum. Türk 

Borçlar Kanunu‘nun en büyük yaklaĢımı sürelerle ilgili konuĢursak sürelerin 

uzatılmasına iliĢkin genel yaklaĢım. Bu yaklaĢıma paralel olarak zamanaĢımı 

süreleri genelde 1 yıldan 10 yıla, 5 yıllık süreler 10 yıla, 10 yıllık süreler 20 
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yıla çıkarılmak istenmiĢ, ama bazıları tekrar 10 yıla indirilmiĢ bulunmaktadır. 

Nitelik itibarıyla tartıĢmalı olan sürelerin niteliğinin ne olduğu Türk Borçlar 

Kanunu‘nda kesinlikle açıklığa kavuĢturulmuĢtur. Hak düĢürücü süreyse hak 

düĢürücü süre, zamanaĢımı süresiyse zamanaĢımı süresi olduğu mümkün ol-

duğu kadar belirtilmiĢtir. Yine aynı kapsamda mümkün olduğu kadar zamana-

Ģımı süresi değil de niteliği elveriyorsa hak düĢürücü süre olarak düzenlenmesi 

kabul edilmiĢ bulunmaktadır. 

Bu kapsam içinde sayın Prof. ErtaĢ‘a tebliğini sunmak üzere sözü bırakı-

yorum. 



BORÇLARIN ĠFASI ĠLE ĠLGĠLĠ YENĠ BORÇLAR 

KANUNUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Prof. Dr. ġeref ERTAġ

 

 
Yeni Borçlar Kanunun, borçların ifası ile ilgili 83-126.m.leri, en az deği-

Ģiklik yapılan maddelerdir. Faizle ilgili radikal sınırlamalar, yapılmıĢtır. Para 

borçları ile ödeme konusunda eski metindeki hatalar düzeltilmiĢtir. Sorumsuz-

luk sözleĢmesi ile ilgili, maddede önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Borçlunun 

Temerrüdü konusunda, ani edimli borç iliĢkisi ile süreli edimli borç iliĢkileri 

konusunda ayrım yapılmıĢtır. 

Biz ifa konusunun en tartıĢmalı sorunu olan faizi Mürsel BaĢgül incele-

yeceğinden, değerlendirmemizi aĢağıdaki noktalara hasrettik. 

1. Borcun konusu 

Borçlu borcun tamamını ifa etmekle yükümlü olup, kısmi ifaya yetkili 

değildir. Bu kural TBK.94.m.de aynen korunmuĢtur. Ancak TBK.94 .II (BK 68 

II).m. ye göre, borç miktarı çekiĢmeli ise, borçlu sadece ikrar ettiği kısmını ifa 

ile yükümlüdür. Bu ifade, yanıltıcıdır. Sanki borçlu, çekiĢme çıkarmak sure-

tiyle borcun tamamını ifadan kaçınabilecekmiĢ gibi bir ifade taĢımaktadır. Esa-

sen bu düzenleme icra hukuku ile ilgilidir. Borçludan ikrar eylediği miktar, icra 

takibine konu olabilir. Kalan kısım için borçlu icra inkar tazminatı ödeyebile-

ceği gibi, ayrıca temerrüt nedeniyle kalan kısım için sorumluluğu da ağırlaĢa-

caktır. Metindeki bu zafiyet TBK.ile giderilememiĢtir. 

TBK.85 I veya BK.69 I. m. “Bölünemeyen bir borcun birden çok ala-

caklısı varsa, alacaklılardan her biri, borcun alacaklıların tamamınaifasını 

isteyebilir. Borçlu, edimini alacaklıların hepsine birden ifa etmek zorundadır. 

Sizce bu madde bir çeliĢki taĢımıyor mu? Hem her bir alacaklı, borcun 

tamamının ifasını isteyebilecek, hem de borçlu ifayı, alacaklıların tümüne bir-

den yapacak. Eğer ifa alacaklıların hepsine birden yapılması zorunlu ise, ala-

caklılardan birine ifa mümkün değil ise, alacaklıların her birinin diğerinden 

bağımsız ifayı talep edebilmesinin anlamı nedir ?. Alacaklılardan biri yan çi-

zerse, borçlu nasıl ifada bulunacaktır? Diyelimki alacaklılar 200 bağımsız bö-

lümlü bir apartmanın kat malikleri, borçlunun borcu ise 1 ton ağırlığında kalo-

rifer kazanıdır. Borçlunun burada 200 kat malikini toplayıp onlara borcunu 

nasıl ifa edebilir? 

                                                 

 YaĢar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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Alacaklıların hepsi bu durumda temerrüde mi düĢmüĢ olacaktır? Borç-

lunun TBK.107, 111.m.ye göre tevdi yoluna mı gitmesi gerekir? Bence, alacak-

lıların tümüne birden ifada, alacaklıların müĢterek bir yararı yoksa, veya kabul 

için müĢtereken hareket etmesinde bir zorunluluk yoksa , , borçlu her bir ala-

caklıya ifaya yetkili sayılmalıdır. 

2. Para borcunun ifa yeri 

Para borcunun ifa yeri hem TBK.89/1 hem de BK.73/1.m.ye göre borç-

lunun ödeme anındaki yerleĢim yeridir. Bu hüküm bugünün ihtiyaçlarına ne 

ölçüde karĢılık verir. Yargıtayımız, para borçlarının havale yoluyla ödenme-

sinde, havalenin illaki konutta ödemeli yapılmasını Ģart koĢmaktadır. Bugünkü 

ıĢık hızıyla banka sistemi ile online ödemelerin olduğu bir çağda illaki konutta 

ödeme de ısrar doğru mudur ?. Ben alacaklının banka hesabına ödemede bulun-

sam, konutta ödemeli değil diye bu ifa geçerli olmayacak mıdır? 

3. Borçun ifa zamanı 

TBK 81, 92 ve BK.76., 77 m.de vadeye iliĢkin yorum kuralları yer al-

maktadır. TBK.91 II.m.de bu konuda yeni bir yorum kuralı konmuĢtur. Buna 

göre ―Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay belirlenmiĢse, bun-

dan o ayın son günü anlaĢılır. 

Ġfa zamanı ile ilgili diğer bir düzenleme de ifa saatleri ile ilgili olup, 

aĢağıda her iki metin karĢılıklı olarak verilmiĢtir. 

 

III. ĠĢ saatlerinde ifa 

Madde 94- Borç, alıĢılmıĢ iĢ 

saatlerinde ifa ve kabul edilir. 

 

III - ĠĢlere tahsis olunan saatlerde ifa : 

Madde 78 — Borç vade gününde iĢlere tahsis 

olunan saatler zarfında ifa ve alacaklı tarafın-

dan kabul edilmek lâzım gelir. 

Ödeme saati kime göre tayin olunacaktır, alacaklımın iĢ saatine mi borç-

lunun iĢ saatine göre mi? 

TBK.94.m. alıĢılmıĢ iĢ saatlerinden söz ederken BK. ―iĢlere tahsis olu-

nan saatten söz etmektedir. 

Bu ifadelerden, iĢ saatinin alacaklıya göre, tayini sonucu çıkarabiliriz. 

Ancak alacaklının iĢ saatinden ne anlaĢılacaktır. Ülkemizde, bütün meslek 

mensupları için iĢ saatlerini düzenleyen bir yasa yoktur. Bu bakımdan buradaki 

borç ödeme saatini ― alacaklının, vade günündeki çalıĢma saatleri olarak yo-

rumluyoruz. Ancak alacaklının böyle bir iĢ saati yoksa ne olacaktır? Sorun bu 

bakımdan boĢlukta kalmaktadır. 

Ayrıca bu maddeyi sanki iĢ saatleri dıĢında yapılan ifa geçerli olmaz 

Ģeklinde yorumlamamak gerekir. 

TBK.96, BK.80.m.ler borçlunun erken, ifa yetkisini düzenlemektedir. Bu 

maddenin ikinci cümlesi ―Ancak, kanun veya sözleĢme ya da âdet gereği olma-
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dıkça borçlu, erken ifada bulunması sebebiyle indirim yapamaz ― hükmünü 

taĢımaktadır. Bu hüküm para borçları için ne derece doğrudur? 4077 sayılı 

TKK.10 V.m. tüketici kredilerinde belli bir indirimi zorunlu kılmıĢtır. Bunun 

dıĢındaki kredilerde, kredi verenin ki bu çoğunlukla bankadır, bir faiz indirimi 

zorunda bırakılmaması, diğer tarafa haksız bir kazanç sağlamamakta mıdır? 

Bankalar vadeli hesaplarda, siz vadeden önce hesabı kırdırırsanız, faiz alacağı-

nızın tamamını ceza Ģart olarak sizden kesmektedir. Bazı banka kredilerinde 

bankalar, genel iĢlem Ģartları ile vade tarihini, dilediği gibi değiĢtirme, vadeden 

çok önce verdiği krediyi geri talep hakkını kendinde saklı tutmakta, ancak 

sanki kredi vadesinde ödenmiĢ gibi müĢterisinden kredi faizini almaktadır, bazı 

bankaların kısa ödeme süresi verip, müĢterisini sıkboğaz etmek suretiyle yük-

sek geçikme faizi aldıklarıda vaki olaylardandır. Maalesef bu tür uygulamaları 

Yargıtay ticari iĢlerde geçerli saymaktadır. Kanımızca yeni TBK. Yürürlüğe 

girdikten sonra TBK.21-24.m.uyarınca bu tür Ģartlar artık geçersiz sayılacaktır. 

Ancak ticari kredi de olsa, erken ödeme halinde, banka kendi alacaklılarına 

nasıl faiz kesintisi yapıyorsa, kendi borçlularına da aynı hakkı tanımalıdır. 

4. Para borçlarında para birimi 

TBK.99, BK.83.m.ler para borcunun hangi para birimi ile ödeneceğini 

düzenlemektedir. 

Ġki maddenin mukayeseli tablosu Ģu Ģekildedir. 
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Maddede terim değiĢikliği dıĢında esasta da önemli değiĢiklik olmuĢtur. 

Her Ģeyden önce belirtelim ki ülke parası demek, Türk Lirası ― demek 

değildir. Uluslar arası Borç iliĢkilerinde, bu terimin yorumlanması gerekir. 

Para borcunun ifa yeri Türkiye ise, burada sözü edilen ―ülke parasının ― 

Türk Lirası olacağı muhakkaktır. 

Diğer hallerde ise, 5718 sayılı MÖHUK 33.m. sözleĢmelerin ifasında 

ifa fiilinin yapıldığı ülke hukukuna yollama yapmaktadır. 

BK.83.BKT.98.m.nin amacın ında ifa yerini (tediye mahalini ) esas aldığı 

dikkate alınırsa, yasada adı geçen ülke parasının ifanın fiilen yapılacağı 

ülkenin parası olacağı sonucu çıkmaktadır. 

TBK.99, BK.83.m. tarafların ülke parasından baĢka bir para birimi ile 

borcu ifayı kararlaĢtırabilmesine olanak tanımıĢtır. Borç miktarının yabancı 

para birimi ile kararlaĢtırılmıĢ olduğunu, bundan lehine sonuç çıkarmak isteyen 

tarafın kanıtlaması TMK 6.m.icabıdır. Kanımızca alacaklı ödemeyi, yabancı 

para birimi yapmıĢ ise, bunun geri ödemesi de aynı para birimi ile yapılması 

gerekir. Yargıtay aksine kararları vardır. 

Bizce TBK.99.m. önceki BK.83.m.deki hataları düzeltmiĢtir. BK.83 

II.f.da önce ― rayici olmayan paradan ― söz edilmekte, sonrada rayici olmayan 

bu paranın ― vade günündeki rayici üzerinden ödemeden söz edilerek ― bir an-

lam kargaĢası vardı. TBK.99.m.nin yorumundan Ģu sonuçlar çıkmaktadır. 

D. Ödeme 

I. Ülke parası ile 

 

Madde 99- Konusu para olan borç 

Ülke parasıyla ödenir. 

Ülke parası dıĢında baĢka bir para biri-

miyle ödeme yapılması kararlaĢtırıl-

mıĢsa, sözleĢmede aynen ödeme veya 

bu anlama gelen bir ifade 

bulunmadıkça borç, ödeme günündeki 

rayiç üzerinden Ülke parasıyla da 

ödenebilir. 

Ülke parası dıĢında baĢka bir para biri-

miyle belirlenmiĢ ve sözleĢmede aynen 

ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade 

de bulunmadıkça, borcun ödeme gü-

nünde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu 

alacağının aynen veya vade ya da fiilî 

ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke 

parası ile ödenmesini isteyebilir. 

(D) TEDĠYE : 

I - Memleket parasiyle : 

 

Madde 83 — Mevzuu para olan 

borç memleket parasiyle ödenir. 

Akit tediye mahallinde kanuni rayici 

olmayan bir para üzerine varit olmuĢ 

ise akdin harfiyen icrası "aynen 

ödemek" kelimeleri veya buna mua-

dil sair tâbirat ile Ģart edilmiĢ olma-

dıkça borç vadenin hulûlü günündeki 

rayici üzerinden memleket parasiyle 

ödenebilir. 

(Ek : 14/11/1990 - 3678/29 m.) Ya-

bancı para borcunun vadesinde 

ödenmemesi halinde alacaklı, bu 

borcu vade veya fiili öde-me günün-

deki rayice göre Türk parası ile 

ödenmesini isteyebilir. 
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Burada yabancı para borcu, aynen veya rayiç üzerinden bir nevi seçimlik 

borca dönüĢtürülmüĢtür. Borçlu ödemede gecikmemiĢ ise seçim hakkı, aynen 

veya rayiç üzerinden borçlu ya aittir(2.f) . Borç vadesinden borcu ödenmemiĢ 

ise, bu seçim hakkı alacaklıya verilmiĢtir (3.f) . 

- BaĢka ülke parası ile ödeme kararlaĢtırılmıĢ ancak aynen ödeme kaydı 

yoksa, borçlu ödemede gecikmemiĢ ise, borçlu ödeme günündeki rayiç üzerin-

den TL olarak veya aynen ödeme yapabilir. 

- Yabancı para borcunda, ― aynen ödeme ― kaydı varsa, alacaklı bu borcu 

yabancı para olarak aynen ödenmesini isteyebilir.. Bunun vade günündeki TL 

karĢılığının ödenmesini isteyemez. Aynı Ģekilde borçlu da, bu borcu TL olarak 

ödeyebilme yetkisine sahip değildir. Bu halde borçlunun ödemede gecikip ge-

cikmemesinin bir önemi yoktur. 

- TBK.99 II.m.de önceki metindeki hata düzeltilmiĢ, yabancı para ile ka-

rarlaĢtırılan borçlarda, aynen ödeme kaydı yoksa, alacaklının ―borcun ödeme 

gününde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da 

fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parası ile ödenmesini isteyebilmesi 

― mümkündür. Alacaklıya tanınmıĢ bu seçimlik hak, borçlunun temerrüdüne 

değil sadece ― borcun vadesinde ödenmemesi ― koĢuluna bağlanmıĢtır. Bu 

halde alacaklıya ― aynen ödeme veya ….rayiç üzerinden TL olarak ödeme ― 

hakkı verilmektedir. Alacaklı aynen ödeme kaydı olmasa bile, borçlu borcu 

vadesinde ödememiĢ ise, aynen ödemeyi talep etme hakkına sahiptir. 

Buradan çıkarabileceğimiz bir sonuçta, aynen ödeme kaydı yoksa, bor-

cunu ödemede borçlu gecikmiĢ olmadıkça, borcunu dilerse, ödeme günündeki 

raiç üzerinden TL olarak, isterse aynen ödeme hakkına sahiptir. 

Borçlu ödemede gecikirse, seçim hakkı, alacaklıya geçmektedir. Alacak-

lıya tanınan seçim hakkı daha geniĢtir. Alacaklı : 

 Aynen ödeme isteyebilir. 

 Vade günündeki raiçten TL olarak ödeme isteyebilir. 

 Fiili ödeme günündeki raiçten TL olarak ödeme isteyebilir. 

Para deyince, bir ülke merkez bankasınca tedavüle sokulup, henüz teda-

vülden çekilmemiĢ paralar anlaĢılmaktadır. Bu bakımdan merkez bankaları 

tarafından tedavüle sokulmuĢ altın paralar da TBK.99.m.anlamında paradır. 

Ancak bunun açıkca kararlaĢtırılmıĢ olması lazımdır. 

Fiziki varlığı olmayan elektronik paralar da TBK.99.m.anlamında para-

dır. Borcun elektronik para ile ödenmesi TBK.99.m.anlĢamında bir sorun ol-

mayıp sadece ödeme bicimi ile ilgili bir konudur. 

5. Yapılan ödeme hangi borca mahsup edileceği 

TBK.100, BK.84.m.de kısmi borç ödemesinin, asıl borcamı yoksa feri 

borçlara mı mahsup edileceği konusunda düzenleme yapılmaktadır. 
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1.f.ödemede gecikmemiĢ ise, borçlu kısmı ödemeyi asıl borca mahsuben yapma 

hakkına sahiptir. Bu hüküm yeni TBK.100 I.m.ile emredici hale getirilmiĢtir. 

Böylelikle Bankaların tersine uygulamalarına son verilmek istenmiĢtir. 

Maddenin ikinci fıkrasında terazi alacaklı lehine bozulmaktadır. Borç-

luya, kısmi ödemeyi, teminatlı kısma mahsup ettirme imkanı verilmemektedir. 

En azından bu bir karine olarak kabul edilmeli taraflara aksine akit yapma ser-

bestisi verilmeliydi. 

6. Sorumsuzluk sözleĢmeleri 

TBK.115 ve BK.99.m. kusur konusunda sorumsuz kayıtlarının geçerli-

liği düzenlenmiĢtir. Her iki metinde ağır kusura iliĢkin sorumsuzluk kayıtlarını 

hükümsüz saymaktadır. Hafif kusura iliĢkin kayıtlar geçerli ise de TBK. 

115.m.3.f. buna göre ―Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleĢmesinden kaynakla-

nan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına iliĢkin olarak önceden 

yaptığı her türlü anlaĢma kesin olarak hükümsüzdür. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun ya da 

yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif 

kusurundan sorumlu olmayacağına iliĢkin önceden yapılan anlaĢma kesin ola-

rak hükümsüzdür ― Bu hüküm BK.99.m.faklıdır. BK.99.m.de borçlunun ala-

caklının hizmetinde olması aranırken, TBK..115.m. ― hizmet sözleĢmesinden 

kaynaklanan her hangi bir borç iliĢki ― yeterli görülmüĢtür. Bu durumda, iĢve-

renin iĢ akdinde, iĢçiye karĢı koyduğu sorumsuzluk kayıtları geçerli mi olacak-

tır ?. BK.99.m.de bağımlılık iliĢkisi nedeniyle iĢçinin baskı altında olması ne-

deniyle bu istisna getirilmiĢti, TBK.115.m.de iĢverene tanınan bu ayrıcalığın 

hangi haklı gerekçesi olabilir? 

Diğer yönden, BK.99.m.‖ hükümet tarafından verilen imtiyazla yürütü-

len bütün mesleklerde, sorumsuzluk kayıtları geçersiz sayılırken, 115.m.de bu 

istisna ― uzmanlığı gerektiren ve kanun ya da yetkili makamların iznine bağlı 

mesleklerin icrası halinde geçerlidir. Uzmanlığı gerektiren meslek, yetkili ma-

kamların veya kanun verdiği izinle yürütülebilen bir meslek değilse sorumsuz-

luk kayıtları geçerli olacaktır. Kısacası, hizmet sözleĢmesinden kaynaklanan bir 

borç iliĢkisi varsa veya kanun veya yetki makamlarca verilen izinle yürütülen, 

uzmanlık gerektiren bir meslek söz konusu ise, hafif kusura iliĢkin 

sorumsuzluk kayıtları geçerli olmayacaktır. 

BK.99.m. ―hükümetçe verilen izinden söz edilirken ― TBK.115.m.yetkili 

makamlarca verilen izinden söz edilmektedir. Hükümet daima resmi bir ma-

kamdır, TBK.115.m.deki ― yetkili makamın ― resmi olmayan özel bir makam 

olması da mümkündür. BK.99.m.dek hükümet makamınca verilen izinle ço-

ğunlukla ruhsatla yapılan iĢler çoğunlukla inhisari iĢlerdi, bu Ģekilde tekel ha-

linde yürütülen iĢlerde, alacaklının baĢka bir seçeneği olmadığından, 

sorumsuzluk kayıtlarının geçerli olması dürüstlük kuralına aykırı görülmüĢtü. 
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TBK.115.m.deki ― yetkili makam ― bu Ģekilde inhisariliği ifade eden bir 

kavram değildir. 

Bk.99.m.geçersizlik hakimin takdirine bağlı kılınmıĢken TBK.115.m.de bu 

maddeye aykırı sorumsuzluk sözleĢmeleri kesin hükümsüz olarak sayılmıĢtır. 

Uzman kiĢilerle ilgili istisna TBK.116.3.f.da ifa yardımcılarının fiilinden 

sorumlulukta da ayrıca düzenlenmiĢtir. Yalnız burada yani 116.m.2, e3 fıkrala-

rın bir karıĢıklık olduğu kanaatindeyiz. 

2.fıkrada, yardımcı kiĢilerin ifa fiilinde sorumluluğun kısmen tamamen 

kaldırılabileceği söyleniyor. Yani ağır kusur halinde de bu mümkün olabilecek 

midir? 

Ayrıca 115.m.de hizmet akdinden doğan sorumlulukta hafif kusurdan 

dolayı sorumsuzluk sözleĢmesi geçersiz sayılırken, 116.m.buna paralel bir hü-

küm yoktur.. Yardımcı kiĢilerin fiilinden sorumlulukta da 115 m.deki ― hizmet 

akdine ― iliĢkin istisnanın aynen geçerli olacağı düĢüncesindeyiz. Aksi 

takdirde, borçlunun borcu ifası halinde, hizmet akdine iliĢkin istisna geçerli 

olacaktır, anynı anlaĢma yardımcı kiĢilerin ifasına iliĢkin ise, geçersiz olacaktır 

bunu doğru görmemekteyiz. 

Yine 116.m.son fıkrasında uzmanlık gerektiren, yetkili makamlarca veri-

len izinle yürütülen meslek ve sanatlarda, sorumsuzluk sözleĢmesi geçersiz 

sayılırken, bu hükmün sadece hafif kusura iliĢkin olduğuna iliĢkin bir vurgu 

yoktur. 

Kanımızca bu madde 115.m.ye paralel bir Ģekilde yorumlanmalıdır. Be-

nim kanımca 116.m.2, 3 fıkrası olmasaydı daha iyi olurdu. 115.m.yi yardımcı 

kiĢinin fiilinden sorumsuzluk sözleĢmelerine de aynen uygulamak daha iyi bir 

çözüm olurdu. 

115, 116.m.lerdeki bu kargaĢa, Adalet komisyonundaki değiĢiklerden 

kaynaklandığı anlaĢılmaktadır. Bilim komisyonundaki tasarı metnindeki bu 

aksaklık yoktur. 

7. Müteselsil borçlarda, alacaklının temerrüdü,  

Alacaklının temerrüdünü düzenleyen BK.90.m.de , müteselsil alacaklıla-

rın durumu düzenlenmemiĢti. TBK.106.m. ―Alacaklı, müteselsil borçlulardan 

birine karĢı temerrüde düĢerse, diğerlerine karĢı da temerrüde düĢmüĢ olur ― 

Ģeklinde bir hüküm konarak, bu boĢluk doldurulmuĢtur. 

Müteselsil borçlarda, borçlular birbirinin sorumluluğunu ağırlaĢtıramaz-

ken, müteselsil alacaklarda, bu Ģekilde ağırlaĢtırma ne derece uygun olabilir? 

8. Yardımcı kiĢilerin fiilinden sorumluluk 

TBK.116, BK.100.m. ifa yardımcılarının fiilinden sorumluluk düzenlen-

mektedir. Ġfa yardımcılarının bir kusuru olmasa bile borçlu onların fiillerinden 

doğan zararlardan sorumlu olacak mıdır? Yeni TBK. Ġle tartıĢmalı bu konu yine 
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yasal olarak cevapsız bırakılarak yine öğretinin kucağına itilmiĢtir.Borçlu kendi 

kusursuzluğunu kanıtlayarak sorumluluktan sıyrılabilirken, ifa yardımcısının 

kusursuzluğunu kanıtlayarak sorumluluktan kurtulamayacak mıdır? 

9. Borçlunun temerrüdünde, gecikme zararlarında borçlunun 

kusursuzluğu 

Borçlunun temerrüdünde, gecikme zararlarından borçlunun sorumluluğu, 

temerrüde düĢmede kusurlu olmasına bağlanmaktadır. TBK.118 ve 

BK.102.m.nin tercihi bu yöndedir. Burada cevapsız kalan Ģu sorular vardır. 

- Temerrüde düĢmede borçlu kusursuz olmakla birlikte, zararın doğma-

sında kusurlu ise gecikme zararından sorumlu değimlidir? 

- Borçlu temerrüde düĢmede kusurlu olmakla birlikte, zararın doğma-

sında bir kusuru yoksa yine sorumlu olacak mıdır? Bu ikinci hale olumlu cevap 

verilebilir. Çünkü temerrüt borçlunun sorumluluğunu artıran bir haldir. Ancak 

birinci halde sorumlu değildir demek ne derece doğrudur. 

10. AĢkın zarar ne dereceye kadar 

Para borçlarında, borçlunun temerrüdünde temerrüt faizi aĢan ek zarar, 

munzam zarar, TBK. Deyimiyle ― aĢkın zarar ― en fazla tartıĢılan konudur. Bu-

radaki sorun daha açık ifadeyle, temerrüt faizi ile enflasyon arasındaki farktan 

kaynaklanan paranın değer kaybından doğan zarardır. Yargıtayımız bu zararın 

istenilebileceğini, ancak ispatını alacaklıya yüklemekte, borç zamanında ifa 

edilseydi, alacaklının bu parayı temerrüt faizinin üzerinde kar getirebilecek bir 

iĢe yatırabileceğinin ispatı gibi alacaklıktan bir kanıt beklemektedir. Örneğin 

temerrüt faizi yüzde 30, vadeli banka faizi yüzde 60 ise aradaki yüzde otuzluk 

farkın istenilebilmesi, bunun borç zamanında ifa edilseydi, alacaklının bunu bu 

Ģekilde faizlendireceğinin kanıtlanması, alacaklıdan istenilebilmektedir. 

TBK.122 ve BK.105.m. karĢılaĢtırıldığında bu konuda bir değiĢiklik yoktur. 

Bence temerrüt faizi oranıyla vadeli faiz oranı arasındaki fark, hiçbir kanıt 

yükü aranmadan, alacaklı borçludan aĢkın zarar alarak talep edebilmeliydi. 

11. Süre verilmesinden sonraki seçim 

Ġki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde, temerrüde düĢen borçluya mehil 

verilmiĢ, borç mehilin sonunda ifa edilmemiĢ ise ve alacaklı aynen ifa gecikme 

tazminatı, aynen ifaden vazgeçip müspet zararlarının tazmini veya akitten 

dönme konusunda seçimlik haklarını derhal kullanmamıĢ ise, borçlunun so-

rumluluğu nasıl olacaktır. Örneğin alacaklının bu halde, seçimlik haklarından 

vazgeçtiği, aynen ifa ve gecikme zararlarının tazminini talep ettiği sonucu çıka-

rılabilir. Borçlar Hukuku kitaplarında bu yönde eğilimler vardır. TBK.125.m.de 

bu yönde bir karinenin olması yararlı olabilirdi. 

BK.106.m.2.f. sadece ― verilen mehil sonunda, borç ifa edilmez ise ― se-

çimlik hakları düzenlemekte idi. Mehil verilmesine lüzum olamayan m.107.m. 
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deki durumlar madde de zikredilmemiĢ idi. Sanki mehil verilmesi gerekmeyen 

durumlar için, seçimlik hak kullanılamayacakmıĢ gibi yanlıĢ yorumlar yapıla-

bilmekte idi. TBK.125.m.1.f. bu Halide zikrederek, alacaklının seçimlik hakla-

rını düzenlemiĢ, yanlıĢ olabilecek yorumları önlemiĢtir. 

Bu konuda diğer bir sorunda, karĢılık borç doğuran akitlerde, alacaklının 

seçimlik haklarını, dolayısıyla TBK.125, BK.106.m.deki borçlunun sorumlulu-

ğunu düzenleyen hükmün emredici olup olmadığıdır. Örneğin taraflar akitten 

dönme seçeneğinin tercih edildiği halde, alacaklı, müspet zararlarının da 

tazmin edileceği kararlaĢtırılır ise, bu geçerli olacak mıdır? Kanımızca bu 

hüküm borçluyu korumaya yönelik olduğundan, TBK.125.m.aykırı sözleĢme 

kayıtları geçerli olmayacaktır. 

12. Sürekli edimli borçlarda temerrüt halinde alacaklının seçimlik hakkı 

818.sayılı BK.da sürekli edimli borçlarda, borçlunun temerrüdüne iliĢkin 

bir düzenleme mevcut değil idi. TBK.126.m.boĢluğu doldurmuĢtur. BK.106.m. 

hüküm bu sözleĢmelere uygun değildi. TBK. Ġle fesih ve dönme tabirleri yerli 

yerine oturmuĢtur. 

TBK. 125.m.dönme geri etkilidir. Halbuki TBK.126.n. ileriye yönelik 

akdin sona erdirilmesidir. TBK.126.m.ye göre sürekli edimli sözleĢmelerde 

borçlu bir edimde temerrüde düĢerse, alacaklı: 

- Aynen ifayı ve gecikme zararını isteyebilir. 

- SözleĢmeyi ileriye yönelik feshederek, süresinden önce fesih nedeniyle 

uğradığı zararların tazmini isteyebilir. 

Burada alacaklıya, ani edimli sözleĢmelerde olduğu gibi, aynen ifadan 

vaz geçip, müspet zararlarının tazmini hakkı verilmemiĢtir. 

Bu madenin yorumunda bir baĢka sorunda, alacaklı seçimlik hakkını 

kullanacaksa, TBK.123.m.deki gibi borçluya ifa için ek süre vermesinin gere-

kip gerekmediğidir. 

Kanımızca TBK.126.m.TBK.123.m.den soyut yorumlamak doğru ol-

maz.. Sürekli borç iliĢkilerinde de alacaklı eğer seçimlik haklarını kullanmak 

istiyorsa, borçluya ek bir ifa süresi tanımalıdır. 





ĠFA ENGELLERĠ VE ĠFA ENGELLERĠNE BAĞLANAN 
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I. GENEL OLARAK 

A. Ġfa Engeli Kavramı 

Borçlar Kanununa yabancı olan bu terimi hukukumuzda ilk kez kullanan 

ve kavramı sistematize eden, SEROZAN‘dır
1
. SEROZAN bu terimi borç 

iliĢkisinin ifa ile sona ermesi, borç iliĢkisinden beklenen amaca ulaĢılmasını 

engelleyen bütün olguları kapsayıcı anlamda kullanmıĢtır. 

Borç iliĢkisi, borçlu ve alacaklı arasında çeĢitli hak ve yükümlülüklerin 

kaynağı olan bir hukuki iliĢkidir. ÇeĢitli hak ve yükümlülüklerin doğumuna 

kurulduğunda veya devamı sırasında hatta sona erdiğinde kaynak oluĢturması 

nedeniyle borç iliĢkisi canlı bir organizmaya benzetilir. Borç iliĢkisi ile taraflar 

nihai olarak belli bir amaç güderler, amaç, borçlanılan edimin tam ve doğru 

biçimde yerine getirilerek alacaklının tatmin edilmesidir. Olağan sürecini yaĢa-

yan borç iliĢkisinde ifa veya ifa yerini tutan baĢka bazı olgularla amaç gerçek-

leĢir ve borç iliĢkisi de sona erer. Fakat, bazı hallerde bu amaca ulaĢılmasında 

engeller ortaya çıkabilir, borçlu edimini zamanında, tam ve doğru biçimde ifa 

etmez veya ifa edememe durumuna düĢebilir. SEROZAN, borç iliĢkisinin ama-

cına ulaĢılması önünde beliren bütün halleri ifa engeli kavramı altında değer-

lendirmiĢ ve ifa engellerini sürekli-geçici olmasına; kronolojik olarak ortaya 

çıktığı zamana; ifa engelinin kaynaklandığı etki ve egemenlik alanına göre ka-

tegorize etmiĢtir
2
. 

Bu anlamıyla ifa engeli kavramına çeĢitli olgu ve olaylar girer: Alacaklı 

temerrüdü, alacaklının etki alanından kaynaklanan imkansızlık, sonraki kusurlu 

imkansızlık, sonraki kusursuz imkansızlık, baĢlangıçtaki imkansızlık, borçlu 

temerrüdü, hukukumuzda bazılarının akdin müspet ihlali, bazılarının gereği 

gibi ifa etmeme kavramı altında değerlendirdiği kötü ifa-yan yükümlere aykırı-

lık, akdin müzakeresinde kusurlu davranıĢ, iĢlem temelinin çökmesi gibi tip-

                                                 

 Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi. 
1
 SEROZAN, Rona, SözleĢmeden Dönme, Ġstanbul 1975, SEROZAN, Ġfa, Ġfa 

Engelleri, Haksız ZenginleĢme Ġstanbul 1994, s.80 vd. 
2
 SEROZAN, Ġfa engelleri, s.81-82 
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leĢtirdiğimiz bütün olgular temelde ifa engeli kavramı altına yer alan alt kav-

ramlardır. 

Borçlar Kanununda ―ifa etmeme‖ baĢlığı altında yer alan ifa engelleri, 

borçlunun etki alanından kaynaklanan, borçlu için yükümlülük ihlali teĢkil 

eden ifa engelleridir. Ġfa engeli üst kavramı altında bir kategori oluĢturan bu ifa 

engelleri, ―borca aykırılık‖ oluĢturan, borçlu için hukuki sorumluluk doğuran 

ifa engelleridir. Bu nedenle borçlunun etki alanından doğan ifa etmeme veya 

ifa edememe halleri için ―borca aykırılık‖ veya ―yükümlülük ihlali‖ terminolo-

jisi de kullanılmaktadır. 

B. Yürürlükteki Borçlar Kanununun Ġfa Engelleri Sistemi ve 

Özelliklerine Yönelik Genel Değerlendirme 

1. Ifa Engellerinin TipleĢtirilmesi- TipleĢtirmeye Göre Uygulanacak 

Sonuçlarin Belirlenmesi 

Borçlar Kanununda ifa engelleri ayrı ayrı tipleĢtirilmiĢ, bütün ifa engelle-

rini bünyesine alacak Ģekilde bir üst kavram olarak ―ifa engeli‖ kavramına yer 

verilmemiĢtir. Ġfa engeline uygulanacak hukuki sonuç belirlenirken önce ifa 

engelinin kanunda düzenlenenlerden hangi tipteki ifa engeli olduğu tespit edil-

mekte ve o tipe iliĢkin olarak kanunda düzenlenen sonuçların uygulanması söz 

konusu olmaktadır. Örneğin ifada gecikme varsa önce gecikmenin temerrüt 

olgusu oluĢturup oluĢturmadığı belirlenecek, temerrüt niteliğinde bir gecikme 

varsa temerrüde düĢülen borcun türü ve kaynağına göre kanunda temerrüde 

bağlanan hukuki sonuçların uygulanması yoluna gidilecektir. 

Bu sistemde, kanundaki herhangi bir tipe girmeyen ama borç iliĢkisinin 

amacına ulaĢılmasına engel olan bir durumla karĢılaĢıldığında çözüm MK.m.1 

ve MK.m.2‘den yararlanılarak üretilmeye çalıĢılmaktadır. Örneğin iĢlem teme-

linin çökmesi kanunda düzenlenmemiĢtir. ĠĢlem temelinin çökmesi kavramına 

giren uyarlama sorununa, yargı içtihatlarında MK.m.2‘ye dayanılarak çözüm 

bulunmuĢtur. SözleĢme görüĢmelerinde kusur, içeriği yalnızca koruma yü-

kümlerinden oluĢan edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi, güven sorum-

luluğu hep MK.m.2‘den yararlanılarak geliĢtirilmiĢ olan kurumlardır. 

2. Ġfa Engellerinin Sistematik olarak Dağınıklığı 

Ġfa engelleri kanunda sistematik olarak dağınık haldedir: Bazı ifa engel-

leri kanunda borçların ifası kısmında (alacaklı temerrüdü), bazıları borcun sona 

ermesi kısmında (sonraki kusursuz ifa imkansızlığı), bazıları borcun ifa edil-

memesi kısmında (borçlu temerrüdü, sonraki kusurlu imkansızlık, gereği gibi 

ifa etmeme) düzenlenmiĢtir. 

Sistematik açıdan bu dağınıklık, ifa engeline bağlanan sonuçların yüzey-

sel değerlendirilmesine dayanır: Kusursuz sonraki ifa imkansızlığında borçlu-

nun borcunun sona ereceği-alacaklıya karĢı giderim borcu altına girmeyeceği, 
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kusurlu sonraki ifa imkansızlığında ise borçlunun borcundan kurtulamayacağı-

sadece borcun muhtevasının değiĢikliğe uğrayacağı, ifası imkansızlaĢan edimin 

yerini alacaklının zararını tazmin yükümlülüğünün olacağı düĢünülmekte; her 

halde buna göre sonraki kusursuz ifa imkansızlığına borcun sona erme sebep-

leri arasında, sonraki kusurlu ifa imkansızlığına ise borca aykırılık halleri ara-

sında yer verilmektedir. Oysa ister borçlunun kusuruyla ister kusuru olmaksızın 

gerçekleĢsin, imkansızlık olgusu borcu sona erdirir, borçluyu imkansızlaĢan 

edimi ifa etmekten kurtarır
3
. Bu açıdan kusurlu ve kusursuz imkansızlık ara-

sında fark yoktur. Her iki halde de alacaklının aynen ifayı talep hakkı yoktur. 

Aradaki fark, kusursuz imkansızlıkta borcun sona ermesi halinde alacaklının 

zararını tazmin yükümlülüğünün olmaması fakat kusurlu imkansızlıkta borçlu 

için tazmin mükellefiyetinin doğmasıdır. Ġfa ister kusurlu ister kusursuz imkan-

sızlık nedeniyle olsun, borç iliĢkisi devam etmektedir: Kusurlu ifa imkansızlı-

ğında içeriği değiĢik biçimde, tali yükümle; kusursuz imkansızlıkta ise tasfiye 

yükümleriyle varlığını sürdürmektedir. Hatta, kusursuz ifa imkansızlığında 

karĢı edimi iade dıĢında duruma göre ifası imkansızlaĢan edim yerine kaim 

değer elde edilmiĢse kaim değerin verilmesi, imkansızlıktan alacaklıyı derhal 

haberdar etme, zararın artmasını önleyecek tedbirleri alma, aksi halde sorum-

luluğun doğması gibi yükümlülükler de söz konusu olabilir
4
. Kusursuz 

imkansızlıkla ilgili 117.maddenin rolü, borcun borçlunun sorumlu olmadığı 

imkansızlık nedeniyle sona ermesinin sonuçlarının düzenlenmesinden ibarettir. 

3. Ġfa Engellerinin Merkezinde “Ġmkansızlık” Olgusunun Bulunması 

Borçlar Kanununun ifa engellerine iliĢkin düzenlemelerinin merkezinde 

imkansızlık olgusu bulunmaktadır. Kanun koyucu borca aykırılık teĢkil eden 

ifa engellerini imkansızlık, gereği gibi ifa etmeme, temerrüt olarak somutlaĢ-

tırmıĢ, imkansızlığı kusurlu-kusursuz-baĢlangıçtaki-sonraki imkansızlık olarak 

türlere ayırarak imkansızlığı ifa engelleri hukukunda merkezi kavram haline 

getirmiĢtir. Ancak ifa engelleri hukukunda bu kadar önem atfedilmesine rağ-

men BK.m.96‘da imkansızlıktan söz edilmemiĢ, (mehaz kanun metni dikkate 

alındığında) kanunda sadece borcun ―hiç‖ veya ―gereği gibi‖ ifa edilmemesi 

terimlerine yer verilmiĢtir. ―Hiç ifa etmeme‖ olgusu imkansızlık, gereği gibi ifa 

etmeme kötü ifa ve yan yüküm ihlali olarak anlaĢıldığında bu kez bu iki ihlal 

tipi dıĢında kalan ve temerrüt dıĢındaki her türlü yükümlülük ihlalinde tazminat 

isteminin dayanağı olarak BK.m.96‘yı görmenin –örneğin edim yükümlerinden 

bağımsız borç iliĢkisinde, akdin müzakeresinde kusurlu davranıĢta, güven so-

rumluluğunda- temeli sorgulanır hale gelmektedir. Çünkü Borçlar Kanununun 

                                                 
3
 OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8.bası Ġstanbul 2010, s.311 

4
 Bkz.:SEROZAN, Rona, Borçlar Kanunu Tasarı‘sının Eksiklik ve Aksaklıklarının Ġfa 

ve Ġfa Engelleri Hukuku Alanından Örneklerle Sergilenmesi, HPD (Hukuki 
Perspektfler Dergisi) saı:6 Mayıs 2006, s.47; OĞUZMAN/ÖZ, s.447 vd. 
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96.maddesi, adeta BK.m.41 gibi sözleĢmeye aykırılığın sonucunu düzenleyen 

temel hukuki norm iĢlevi görmektedir. 

Diğer taraftan, imkansızlık kavramının temelinde de parça borcu-cins 

borcu ayırımı vardır. Bu nedenle cins borçlarında imkansızlığın söz konusu 

olmayacağı kabul edilir. Borçlar Kanununun satım akdinde hasarın intikali ile 

ilgili düzenlemesine bakıldığında, risk dağılımın bu anlayıĢa göre temellendiği 

görülür: Cins borçlarında hasar ancak ayırt etmekle alıcıya intikal eder, çünkü 

ayırt etme ile artık Ģey ferdileĢmiĢ, parça borcu haline gelmiĢtir. Oysa burada 

paketleme ve iĢaretleme, Ģeyi ferdi özellikleri ile diğerlerinden farklı hale ge-

tirmez, paket içindeki, yerine her zaman baĢkasını koyabileceğimiz Ģey olmaya 

devam eder. 

4. Ġfa Engellerine Bağlanan Sonuçların ÇeĢitliliği, Borca Aykırılığın 

Sonuçları 

Borçlar Kanununda önceden tipleĢtirilmiĢ ifa engellerinin çeĢitliliği ölçü-

sünde, ifa engeline bağlanan sonuçlar da çeĢitlidir. Ġfa engelinin türüne göre bu 

sonuçlar geçersizlik (baĢlangıçtaki imkansızlık); tevdi-satma hakkı, dönme 

(alacaklı temerrüdü); borcun sona ermesi (sonraki kusursuz imkansızlık); taz-

minat (sonraki kusurlu ifa imkansızlığı, gereği gibi ifa etmeme); değiĢtirme-

bedelde indirim-dönme-onarım(ayıplı ifa-özel borç iliĢkilerinde ayıba karĢı 

tekeffül); aynen ifa, gecikme tazminatı, kazadan sorumluluk, temerrüt faizi, 

munzam zarar tazminatı, müspet zarar tazminatı, dönme-menfi zarar tazminatı 

(borçlu temerrüdü/temerrüde düĢülen borca ve borcun kaynağına göre) Ģeklinde 

belirtilebilir. 

Ġmkansızlık-gereği gibi ifa etmeme-temerrüt olarak tiplere ayrılan borca 

aykırılık teĢkil eden ifa engellerinde hukuki sonuçlar genel olarak aynen ifa-

tazminat-dönme olarak Ģekillenmektedir. Borca aykırılığa bağlanan temel yaptırım 

tazminattır. Dönme yoluyla borç iliĢkisini sona erdirme imkanı alacaklıya yalnızca 

iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde tanınmıĢtır. Ġmkansızlık-gereği gibi ifa 

etmemede temel yaptırım, tazminattır. Temerrütte ise kademeli olarak farklı 

sonuçlar doğar: Genel sonuç, aynen ifa talebinin yanında gecikme nedeniyle doğan 

zararların istenilebilmesi, temerrütten sonra beklenmeyen hal nedeniyle ifanın 

imkansızlaĢmasının sonuçlarına borçlunun katlanmasıdır. Para borçlarında aynen 

ifa talebi temerrüt faizi ve aĢkın zarar tazminatı ile desteklenip tamamlanırken, iki 

tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde seçenekler fazlalaĢır: Alacaklı belirli koĢullar 

altında aynen ifa mümkün olsa bile bunu devreden çıkararak ifa etmeme nedeniyle 

tazminat isteyebilir veya sözleĢmeden dönebilir. 

Borca aykırılık nedeniyle sorumluluk, haksız fiillerde olduğu gibi kusura 

bağlıdır. Yalnız, haksız fiillerden farklı olarak borca aykırılıkta borçlu daha 

baĢtan kusurlu kabul edilmiĢ, borçluya kusursuzluğunu ispat ederek sorumlu-

luktan kurtulma imkanı getirilmiĢtir. BK.m.98/1 dıĢında, tazminatın kapsamı ve 
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miktarının belirlenmesinde ise Borçlar Kanunu‘nun haksız fiillere iliĢkin hü-

kümlerine yollama yapılmıĢtır. 

5. Genel Hüküm-Özel Hüküm ĠliĢkisi 

Borçlar Kanununun ifa engelleri hukukuna iliĢkin baĢka bir özelliği, bir 

taraftan genel hükümlerde ifa engelinin türü ve tipine göre genel hükümlerde 

hukuki sonuçları tayin etmesi, diğer taraftan özel borç iliĢkileri bölümünde her 

bir sözleĢme tipine özgü olarak aynı mahiyetteki ifa engeline bazen genel hü-

kümlerden farklı sonuçlar bağlanmıĢ olmasıdır. Örneğin satım sözleĢmesinde 

nitelikçe gereği gibi ifa etmeme olan ayıplı/kötü ifada, alacaklıya değiĢtirme, 

bedelde indirim, sözleĢmeden dönme Ģeklinde seçimlik haklar tanınmıĢtır. Bu 

durumun, ifa engellerine iliĢkin düzenlemelerin genel hüküm olması, sözleĢme 

dıĢında diğer kaynaklardan doğan borçların ifasında da uygulanacak olması ile 

açıklanabilir. Fakat genel hükümlerde borcun ifası-ifa edilmemesine iliĢkin 

olarak bazı hükümler özellikle sözleĢmeden doğan borç iliĢkileri için öngörül-

müĢtür. Genel hüküm-özel hüküm çeliĢmesi bazen genel hükümlerin uygulan-

masına engel görülmekte, hakların yarıĢması ya da toplanması tartıĢmalarına 

neden olmaktadır. 

C. 818 Sayılı Borçlar Kanununun Ġfa Engelleri Sistemine Yönelik 

EleĢtiriler 

818 sayılı Borçlar Kanununun ifa engellerine iliĢkin düzenlemeleri, za-

man içinde çeĢitli yönleriyle eleĢtirilmiĢtir. Ancak bir bütün olarak sisteme yö-

nelik en çarpıcı eleĢtiri yıllar öncesinde SEROZAN‘dan gelmiĢtir: SEROZAN
5
, 

―ifa engeline iliĢkin kuralların günümüzde geçerli kitle sanayi üretiminin ge-

reklerine göre değil, yüzyıl öncesinde geçerli küçük çapta bireysel tarım üreti-

minin koĢullarına göre biçimlendiği, bu nedenle yasanın ifa engelleri alanın-

daki avadanlığının kullanıĢsız ve yetersiz olduğu, günümüz sorunlarına doyu-

rucu çözümler getirmediği‖ni, birbirine çok benzeyen olgulara birbirinden ayrı 

çözümler bağlanmıĢ olmasının ister istemez rastlantısal sonuçlara, eĢitsizliklere 

yol açtığı; ifa engelleri hukukunda geçerli ayırımların sağduyuya aykırı olduğu; 

ifa engelleri alanında yasanın merkez olarak parça borcunda imkansızlığı esas 

almasının yasanın talihsizliği olduğu‖nu dile getirerek mukayeseli hukuktaki 

geliĢmeler ıĢığında yeknesak bir ifa engeli kavramının benimsenmesi, ifa en-

gelleri hukukunun yalın ve türdeĢ hale getirilmesi gerektiğini savunmuĢtur. 

Öğretide SEROZAN‘a en büyük destek, ATAMER‘den gelmiĢtir: 

ATAMER de kanunda borca aykırılık türlerine göre yapılan tasnifin tarihsel 

nedenlerden kaynaklandığını, ifa engellerinin önceden tipleĢtirilerek farklı 

farklı sonuçların öngörülmesi, parça borcuna dayalı imkansızlık kavramının ve 

imkansızlık ayırımlarının merkez alındığı sistemin günümüzde önemini kay-

                                                 
5
 Bkz.:SEROZAN, Ġfa Engelleri, s.83-85. 
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bettiğini, genel hüküm-özel hüküm ikileminde sistemin bütünlüğünün sağla-

namadığını ayrıntılı olarak gerekçelendirmiĢ ve sonuçta, tek bir borca aykırılık 

kavramı ve borca aykırılık halinde uygulanabilecek yaptırımları ön plana çıka-

rarak ifa engelleri hukukunu çok daha anlaĢılır ve ikna edici bir Ģekilde düzen-

lemek ve sistematize etmek imkanının mevcut olduğunu ifade ederek, 

SEROZAN ile aynı çözüm önerisinde birleĢmiĢtir
6
. 

D. Ġfa Engelleri Hukukunda Mukayeseli Hukuktaki GeliĢmeler 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun Genel Gerekçesinde de belirtildiği 

gibi, günümüzde Borçlar Hukukunun uluslar arası veya uluslar üstü kılınması 

çabaları mevcut olup, bu çabaların bazı somut örnekleri de ortaya çıkmıĢtır. 

Ulusal sınırları aĢan ticari iliĢkilerde, ifa engelleri hukuku alanında yeknesak-

laĢtırma/uyumlaĢtırma amacıyla bazı uluslararası örgütlerce model kanun ola-

rak bilinen metinler yanı sıra devletlerin imzasına açılan uluslararası antlaĢma-

lar hazırlanmıĢtır. Unidroit tarafından hazırlanan ―Milletlerarası Ticari SözleĢ-

melere ĠliĢkin Ġlkeler‖ (Principles of International Commercial Contracts -

PICC), Uncitral‘in hazırladığı ―Uluslar arası Mal Satımına ĠliĢkin SözleĢmeler 

Hakkında BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması‖ ( United Nations Convention on 

Contraccts for the International Sale of Goods-CISG), Avrupa Birliği düze-

yinde yeknesaklaĢtırma çabaları sonucu ortaya çıkan ―Avrupa SözleĢme Huku-

kunun Temel Ġlkeleri‖ (Principles of European Contrackt Law-PECL), ―Avrupa 

Özel Hukukunun Ġlkeleri, Tanımları ve Model Kuralları- Ortak Referans Nok-

talarına ĠliĢkin Taslak‖ (Principles, Definitions and Model Rules of Eorppean 

Private Law-Draft Common Frame of Referance-DCFR) bu çalıĢmaların somut 

örnekleridir
7
. Uluslar arası model kanunlar ve antlaĢmalarda ve bunların etkile-

diği Avrupa SözleĢme Hukukunun Temel Ġlkeleri ve Avrupa Özel Hukuku 

Taslak Metni‘nde kara avrupası hukuk çevresi ile common law arasında bir 

köprü kurulmaya sistemlerin bağdaĢtırılmaya çalıĢıldığı bilinmektedir. 

Milletlerarası Ticari SözleĢmelere ĠliĢkin Ġlkeler, Avrupa SözleĢme Hu-

kukunun Temel Ġlkeleri ve Avrupa Özel Hukukunun Ġlkelerine iliĢkin taslak 

metinlerinin ifa engelleri hukuku bakımından taĢıdıkları ortak özellikler,  

                                                 
6
 ATAMER, YeĢim, Ġfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi 

DüĢünmek:Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik, 
Prof.Dr.Rona SEROZAN‘a Armağan, C.I, Ġstanbul 2010, s.317-360. 

7
 Bu model kanunların ve uluslar arası antlaĢmaların hazırlık süreci- geliĢimi, ifa 

engellerine iliĢkin düzenlemelerinin ayrıntılı incelemesi için: Bkz: ERSĠN, Meryem 
Kübra, KarĢılaĢtırmalı Hukukta Borcun Ġfa Edilmemesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
2007 (pdf formatında internette yayınlanmıĢ haldedir); ATAMER, Serozan 
Armağanı, s.327 vd.; ATAMER, YeĢim, Uluslar arası Satım SözleĢmelerine ĠliĢkin 
BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve 
SözleĢmeye Aykırılığın Sonuçları, Ġstanbul 2005 
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 Yeknesak bir ifa etmeme-borca aykırılık kavramının benimsenerek her 

türlü ifa engelinin bu üst kavram altına alınması, ifa engellerinin önceden tip-

leĢtirilmesinden vazgeçilmesi,  

 Garanti sorumluluğunun esas alınması, borçlunun kusursuzluğunu de-

ğil, mücbir sebebin varlığını ispat ederek sorumluluktan kurtulabilmesi,  

 Ġfa engelleri hukuku sistematize edilirken ön plana somut ihlal tipleri-

nin değil, dönme, tazminat, aynen ifa, semenin tenzili gibi ifa etmemeye bağla-

nan hukuki sonuçların alınmasıdır
8
. 

Ġfa engelleri alanında ortaya çıkan bu yeni modelde geç ifa, yanlıĢ ifa, 

ayıplı ifa, hiç ifa etmeme ayırımları yapılmaksızın, bunların hepsini içeren ge-

nel bir ―ifa etmeme‖ anlayıĢından hareket edilmekte, hukuki olgu aĢamasında 

ifa engelinin ne Ģekilde belirdiğinden hareket edilmeyerek sadece ortada bir 

yükümlülük ihlali olup olmadığı belirlenmekte ve yükümlülük ihlal edilmiĢse 

ihlalin ağırlığına (esaslı olup olmamasına) göre aynen ifa-semenin tenzili- taz-

minat-dönme hukuki sonuçlarından hangisinin somut olaydaki ihlale uygulana-

bilir olduğu değerlendirilmektedir. BaĢka bir deyiĢle alt ayırımlar hukuki sonuç 

aĢamasında yapılmaktadır. Bizim sistemimizde önce somut olaydaki borca ay-

kırılığın kanunda düzenlenen tiplerden hangisine girdiği belirlenir, sonra bu 

tavsife göre uygulanacak sonuçlar tespit edilir. Örneğin, ifada gecikme varsa 

önce temerrüdün koĢullarını taĢıyan bir gecikme var mıdır bu husus araĢtırılır, 

daha sonra temerrüt nedeniyle alacaklının sözleĢmeden dönebileceği sonucuna 

varılır. Yeni sistemde ise soruna, ―sözleĢmeye aykırılık vardır, somut olayda bu 

aykırılık alacaklıya dönme hakkı vermeli midir?‖ Ģeklinde yaklaĢılmaktadır
9
. 

Bu nedenle dönme hakkı kural olarak her tür ihlal halinde genel bir sonuç ola-

rak benimsenmiĢ fakat kullanılması sıkı Ģartlara bağlanmıĢtır. Bunun gibi, diğer 

hukuki sonuçların da özellikleri ve farklılıkları dikkate alınarak sınırları her biri 

için ayrı baĢlıklar halinde belirlenmiĢtir. 

Diğer taraftan, yeni modelde kusur ilkesi önemini yitirmekte ve yerini 

garanti sorumluluğuna bırakmakta, tarafların sözleĢmeyle belirli sonuçlara ula-

Ģılması konusunda karĢılıklı olarak garanti taahhüdünde bulunduğu görüĢünden 

yola çıkılarak bu taahhüdün yerine getirilemediği her halde sorumluluğun var-

lığı kabul edilmekte
10

; ihlalden dolayı sorumsuzluğun söz konusu olabilmesi 

için ifayı engelleyen sebebin kendi etki alanı dıĢında olması, bu engelin söz-

leĢme kurulurken hesaba katılmasının mümkün olmaması, engelin önlenemez 

ve aĢılamaz olması koĢulları aranmaktadır. Öte yandan, borca aykırı davranıĢ 

nedeniyle sorumlulukta müspet-menfi zarar ayırımı yapılmaması, tazminatın 

sözleĢmeyi ihlal eden tarafın sözleĢmenin kurulması sırasında sözleĢme ihlali-

                                                 
8
 ATAMER, Serozan‘a Armağan, s.331,332. 

9
 Örnek için:ATAMER, Armağan, s.333 

10
 ATAMER, Armağan, s.336 
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nin muhtemel sonucu olarak öngördüğü, bildiği veya bilmesi gereken veriler 

ıĢığında ödenmesi gereken tutarı aĢamaması ilkeleri yeni ifa engelleri modeli-

nin dikkat çeken yönleridir. 

Bu yeni modelin Hollanda, Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde etkili 

olduğu, yeni Hollanda Medeni Kanunu‘nun, 2002 reformu sonrasında Alman 

Medeni Kanunu‘nun sözleĢmeye aykırılık sistemini yeni perspektife göre bir 

bütün olarak değerlendirdikleri gözlenmektedir. 

E. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu‟ndaki Durum 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nda, mevcut kanunun ifa engelleri ko-

nusunda benimsediği sistem muhafaza edilmiĢtir. Yeni Kanuna en büyük eleĢ-

tiri de bu noktada yapılmaktadır. Mevcut sistemimizin aksayan yönleri olduğu 

gibi, ―sözleĢmeye aykırılık‖ merkezli yeknesak ifa engelleri modelinin de mü-

kemmel bir sistem olmadığı sistemi tanıyan ve tanıtanlarca bizzat ifade edil-

mektedir. Ancak en azından, borcun ifa edilmesini engelleyen riskleri tarafların 

etki alanlarına göre değerlendirerek dengeli biçimde paylaĢtırmak amacına yö-

nelik bu yeni model incelenmeye ve tartıĢılmaya değerdir. 

Borçlar Kanunun gerekçesinde, günümüzde Borçlar Hukukunun uyum-

laĢtırılması, yeknesaklaĢtırma çabaları ve bazılarının da sonuçlanmıĢ olduğu 

belirtilmekte fakat ―ulusal‖ bir kanun yapma amacıyla bunlara aynen yer ve-

rilmediği sadece yararlanıldığı ifade edilmektedir. Bu gerekçe mevcut ifa en-

gelleri sisteminin bazı iyileĢtirmelerle muhafaza edilmesinde neden yarar ol-

duğu konusunda tatmin edici değildir. Borçlar Kanunu, alıĢveriĢ hayatını dü-

zenleyen kurallardır, diğer kanunlarla kıyaslandığında belki de ―ulusal‖ 

kalması konusunda en az tereddüt edilebilecek bir kanundur. Bu nedenle, 

kanunun gerekçesinde bu uyumlaĢtırma metinlerinde benimsenen modelin ne 

ölçüde tartıĢıldığı, neden benimsenmediği konusunda gerçekte bir gerekçe 

bulunmadığı kanaatindeyim. 

II. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU‟NUN ĠFA 

ENGELLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HÜKÜMLERĠNĠN GETĠRDĠĞĠ 

DEĞĠġĠKLĠK VE YENĠLĠKLER 

AĢağıda, ana hatlarıyla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun ifa engelle-

rine iliĢkin düzenlemelerindeki yenilik ve değiĢiklikler değerlendirilecektir. 

A. Alacaklı Temerrüdü 

Alacaklı temerrüdü, alacaklının gereği gibi kendisine sunulan ifayı ka-

bulden kaçınması ya da borcun ifa edilebilmesi için kendisi tarafından yapıl-

ması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınması nedeniyle borçlunun bor-

cunu yerine getirememesidir. Bu ifa engeline yeni kanunda da ―borçların ifası‖ 

ayırımında yer verilmiĢtir. 
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Alacaklı temerrüdünün oluĢmasının Ģartlarını düzenleyen 106.madde 818 

sayılı Kanun‘dan farklı olarak iki fıkradan oluĢmaktadır. 106.maddenin ikinci 

fıkrası 818 sayılı Kanun‘da olmayan yeni bir hükümdür. Bu fıkrada, alacaklının 

müteselsil borçlulardan birine karĢı temerrüde düĢerse diğerlerine karĢı da te-

merrüde düĢmüĢ olacağı belirtilmektedir. Bu hükme, temerrüdün koĢullarını 

düzenleyen maddede yer verilmesi sistematik açıdan yerinde olmadığı, bu 

hükme, müteselsil borçlulukla ilgili kurallar arasında yer verilmesinin daha 

isabetli olacağı söylenebilir. 

Alacaklı temerrüdünün sonuçlarını düzenleyen hükümlerde, önceki dü-

zenlemelere nazaran hüküm değiĢikliğine gidilmemiĢtir. Genel olarak, tek fık-

ralı eski hükümler bölünerek iki fıkralı hale getirilmiĢ, dilde düzeltme ve arı-

laĢtırma yapılmıĢtır. 

Dikkat çeken bir husus, gerekçesinde hüküm değiĢikliği olmadığı söyle-

nen 109.maddenin 2.fıkrasıdır. Bu fıkrada, eski metinde kullanılan tevdi edilen 

Ģeyin geri alınması halinde alacağın bütün teferruatıyla birlikte yeniden tevellüt 

edeceği‖ ifadesi yerine, geri alma durumunda alacağın sona ermesi söz konusu 

olmayacağı düĢüncesiyle ―alacağın bütün yan haklarıyla birlikte varlığını sür-

düreceği‖ ifadesinin kullanılması tercih edilmiĢtir. Borçlanılan edimin tevdii, 

gerçek enlamda bir ifa değildir. Borçlanılan edimin geri alınmasının mümkün 

olduğu sürece bir askı veya bekleme dönemi mevcuttur. Bu nedenle, geri alma 

durumunda alacağın bütün teferruatıyla birlikte yeniden canlanması hukuk tek-

niğine aykırı düĢmez. Bu noktada gereksiz bir hassasiyet gösterildiği kanaatin-

deyim. 

Alacaklı temerrüdünde borçlunun dönme hakkı yalnızca yapma /iĢgörme 

borçlarına özgülenmiĢtir. Verme borçlarında borçlu tevdie, satma hakkını kul-

lanmaya mahkum edilmiĢtir. Dönme hakkının sıkı Ģartlara bağlanarak verme 

borçlarına teĢmil edilmesi, dönme hakkının kapılarının kesin surette kapatıl-

maması uygun olurdu
11

. 

Alacaklı temerrüdü olmadığı halde alacaklı temerrüdüne benzerlik taĢı-

yan ifa engeliyle ilgili hükümde de (m.111) değiĢiklik bulunmamaktadır. Bu-

rada da, tevdie elveriĢli olmayan verme edimlerinde satma hakkının kullanıla-

bilmesi gerekir. Bu nedenle hükümde edimin mahiyetine göre borçlunun ala-

caklı temerrüdüne iliĢkin hükümlerden yararlanabileceğinin belirtilmesi yeterli 

olurdu düĢüncesindeyim. 

B. Borçların Ġfa Edilmemesinin Sonuçları 

1. Genel Olarak: 

Borçların ifa edilmemesinin sonuçlarına iliĢkin 2.ayırımda borca aykırı-

lık teĢkil eden ifa engelleri düzenlenmiĢtir. Kanunun 112.maddesinde öğreti-
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Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

316 

deki anlayıĢ ve mehaz kanuna uygun olarak, ―borcun hiç veya gereği gibi ifa 

edilmemesi‖ ifadelerine yer verilmiĢtir. Bu madde imkansızlığı ve gereği gibi 

ifa etmemeyi düzenlemekte olup, hüküm değiĢikliği yoktur. Ancak, 112. mad-

dede borcun hiç ifa edilmemesinin ifayı kesin ve sürekli biçimde engelleyen 

objektif bir engel nedeniyle ifa edilememesi yani ifa imkansızlığını vurgulayıcı 

hiçbir açıklık yoktur. Ġfa engeli sisteminde merkezi bir kavram olan 

imkansızlık olgusunun düzenlendiği 112.maddede imkansızlıktan hiç söz 

edilmemesi, buna karĢın 136, 137. maddelerde, 27.maddede açıkça imkansızlık 

terimi kullanılması dikkat çekicidir. 

112.madde, “Borcun ifası imkansızlaĢmıĢsa veya borç gereği gibi ifa 

edilmezse” borçlunun kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat 

etmedikçe alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlü ola-

cağı”, biçiminde ifade edilebilir, hatta iki fıkraya bölünerek birinci fıkrada 

imkansızlık ikinci fıkrada gereği gibi ifa etmeme düzenlenebilirdi. 

Kanun koyucu 6098 sayılı Kanunda madde gerekçelerinde sıklıkla gör-

düğümüz gibi tek fıkradan oluĢan birçok fıkrayı ―fıkrada iki farklı konu dü-

zenlenmiĢ olduğundan‖ bahisle bölme ve iki fıkra halinde düzenleme yapma 

yoluna gitmiĢtir. Burada ise birbirinden farklı iki borca aykırılık hali olmasına 

rağmen hükmün tek fıkra halinde muhafaza edilmesinin sebebi anlaĢılamamıĢtır. 

Synallagmatik sözleĢmelerde borcun ifasını kusuruyla imkansız hale ge-

tiren taraf karĢısında diğer tarafa dönme hakkı tanınmaması, tazminat istemini 

kendi edimini yerine getirerek ileri sürebilmesi, temerrütten daha ağır ihlal ha-

linde diğer tarafın kendi edimi ile bağlı tutulmasının izahı zordur. Edim-karĢı 

edim arasındaki synallagmanın zedelenmesi nedeniyle dönme hakkı, dönme 

yerine tazminat istemi ileri sürüldüğünde zararın fark teorisine göre hesaplana-

bilmesi imkanlarının borçluya isnat edilebilen sonraki ifa imkansızlığında da 

tanınması yerinde olurdu. Gerçi bu sıkıntıların imkansızlık üzerine borçlunun 

borcunun sona ermesine bağlı olarak, karĢı edimi talep hakkını da yitirdiği 

(BK.m.117‘ye kıyasen) kabul edilmesi, borçlunun giderim borcunun karĢılıklı 

borçların sona ermesi yüzünden alacaklının zararını tazmin etmekle yükümlü 

olacağının kabulüyle aĢılması mümkündür. Ancak, borcun hiç veya gereği gibi 

ifa edilmediği hallerde, alacaklının tazminat davasının güçlükleriyle uğraĢmak 

yerine sözleĢmeden kurtulmayı yeğ tutmak isteyebileceği düĢünüldüğünde, 

dönme hakkının imkansızlıkta tanınmamıĢ olması bir eksikliktir. 

Bu ayırımda A. Borcun ifa edilmemesi I.Giderim borcu II Sorumluluğun 

ve giderim borcunun kapsamı terimleri yerine eskiden olduğu gibi I. Borçlunun 

sorumluluğu II. Sorumluluğun kapsamı denilmesi yeterli olurdu. Çünkü burada 

sorumluluk esasen giderim borcunu ifade etmektedir. 

Öte yandan, kanunda ―tazminat‖ yerine ―giderim‖ terimi tercih edilmiĢ 

gözükmekte fakat bu yönden terim birliğinin sağlanamadığı gözlemlenmekte-
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dir. Örneğin m.118‘de maddenin kenar baĢlığında bu kez ―tazminat‖ terimi 

kullanılmıĢtır. 

2. Sorumsuzluk anlaĢması (TBK.m.115) 

TBK.m.115/f.1‘de, ağır kusurdan dolayı sorumsuzluk anlaĢması yapıl-

ması kesin hükümsüz (batıl) sayılmıĢtır. Ağır kusur kast ve ağır ihmal hallerini 

kapsadığı için, 818 sayılı BK.m.99/f1‘e paralel düzenleme getirilmiĢ ve ana 

kural düzeltme yoluyla korunmuĢtur. 

TBK. m. 115/f.2‘de, ―Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleĢmesinden kay-

naklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına iliĢkin olarak ön-

ceden yaptığı her türlü anlaĢma kesin olarak hükümsüzdür‖ denilmektedir. 

Böylece iĢveren-iĢçi arasındaki doğrudan bağımlılık iliĢkisinde iĢçiye karĢı 

sorumsuzluk anlaĢmasının dayatılması engellenmiĢtir. Tasarı metninden farklı 

olarak burada geçersizlik yaptırımının uygulanması hakimin takdirine bırakıl-

mamıĢtır. Bu değiĢiklik olumludur. 

Maddenin üçüncü fıkrası ise uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek 

veya sanatın kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütüle-

bilmesi halinde borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına iliĢkin so-

rumsuzluk anlaĢması da kesin hükümsüz sayılmıĢ, kesin hükümsüzlük için ha-

kime takdir hakkı tanınmamıĢtır. Hükmün gerekçesinde, kanun ya da yetkili 

makamlar tarafından verilen izinle yürütülebilen her türlü faaliyet için değil, 

sadece uzmanlığı gerektiren hizmet, meslek veya sanatlar için fıkra hükmünün 

uygulanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Böylelikle sanki sorumsuzluk 

anlaĢmasının yapılabileceği alan daraltılmıĢ gibi görünmekte fakat fiilen so-

rumsuzluk anlaĢması yapma imkanı ortadan kaldırılmaktadır. Çünkü günü-

müzde uzmanlığı gerektiren meslek, hizmet veya sanatın yetkili makamlar veya 

kanun tarafından izne bağlanmaması ender karĢılaĢılabilecek bir durumdur. 

Diğer taraftan 818 sayılı BK.m.99/f.2‘nin ruhu, tekel durumunun istismarına 

dayanmaktadır. Bu nedenle en azından burada hakime takdir hakkı tanınması, 

kesin hükümsüzlüğün hakimin takdirine bırakılması isabetli olurdu
12

. 

Yardımcı kiĢilerin fiillerinden doğan sorumluluğun kusur derecesi ne 

olursa olsun ilke olarak sorumsuzluk anlaĢmasıyla kısmen veya tamamen kaldı-

rılması mümkündür (TBK.m.116/f.2). Ancak, uzmanlığı gerektiren bir hizmet, 

meslek veya sanat ancak kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle 

yürütülebiliyorsa borçlunun yardımcı kiĢinin fiillerinden sorumlu olmayacağına 

iliĢkin anlaĢma yapılamaz (TBK.m.116/f.3). Yeni düzenleme, yürürlükteki ka-

nundan farklı olarak bu durumda hafif kusurdan dolayı sorumsuzluk anlaĢma-

sının yapılmasına izin vermemektedir. Diğer taraftan, yürürlükteki kanundan 

farklı olarak kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebi-
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len uzmanlığı gerektiren meslek, sanat veya hizmet söz konusu olduğunda, risk 

tamamıyla yardımcıdan faydalanan borçlu üzerinde bırakılmıĢtır. BK.m.115/f.3 

için dile getirdiğimiz çekince burada da aynen mevcuttur: TBK.m.116/f.3 

hükmü, yardımcının fiili nedeniyle sorumsuzluk anlaĢması yapılma imkanını 

fiilen ortadan kaldıracak niteliktedir. 

3. Borçlu temerrüdü 

Borçlu temerrüdü Türk Borçlar Kanununda 117-126.maddelerde düzen-

lenmiĢtir. 

a) Temerrüt ihtarı ile ilgili ilave: Borçlu temerrüdü hükümlerinde ilk 

göze çarpan, haksız fiil ve sebepsiz zenginleĢmeden doğan tazminat ve iade 

alacaklarında ihtar olmaksızın temerrüdün gerçekleĢmesiyle ilgili ilavedir 

(TBK.m.117/f.2). 

Öğreti ve uygulamada, kanunda düzenlenmiĢ olmamakla birlikte haksız 

fiilden doğan borçlarda temerrüt için ihtar aranmamaktadır. Roma Hukukundan 

gelen ―hırsız, gasıp daima temerrüt halindedir‖ ilkesi genelleĢtirilerek haksız 

fiillerde ihtara gerek olmadığı dürüstlük kuralına dayandırılan genel bir prensip 

olarak kabul görmektedir. Kanunda, öğreti ve uygulamadaki bu anlayıĢ norm 

haline getirilmiĢtir. Yeni düzenleme ile ihtar gereği dar anlamdaki haksız fiil-

den doğan borçlar için aranmamaktadır. Buna karĢılık, kusursuz sorumluluk 

hallerinde ilke olarak tazminat borçlusu ihtar ile birlikte temerrüde düĢecektir
13

. 

Kusursuz sorumlu olan kiĢi ek kusurlu ise ve ek kusur ağır kusur derecesinde 

ise dar anlamdaki haksız fiillerde olduğu gibi ihtara gerek olmadan temerrüdün 

gerçekleĢeceği görüĢü
14

 bize de uygun gelmektedir. 

Sebepsiz zenginleĢmeden doğan iade borçlarında temerrüdün ihtara bağlı 

olup olmadığı konusunda 6098 sayılı Kanun öncesinde öğreti ve uygulamadaki 

anlayıĢlar haksız fiillerde olduğu gibi yeknesak değildir. Öğretide genellikle 

benimsenen görüĢ, sebepsiz zenginleĢmeden doğan iade borçlarında ihtar kura-

lına istisna tanınmasına herhangi bir dayanak bulunmadığı, haksız fiiller için 

getirilen çözümün sebepsiz zenginleĢmede de kabul edilemeyeceği, dürüstlük 

kuralının da böyle bir sonucun kabulünü gerektirmediği yolunda olup, ister 

iyiniyetli ister kötüniyetli olsun sebepsiz zenginleĢenin ancak ihtarla birlikte 

                                                 
13

 NOMER, Haluk Nami, Haksız Fiil ile Sebepsiz ZenginleĢmeden Doğan Alacaklarda 
Borçlunun Temerrüdü Ġçin Ġhtar Gerekir mi? Prof.Dr.Rona SEROZAN‘a Armağan, 
C.II, Ġstanbul 2010, s.1303 vd., özellikle, s.1307. Yazar, anılan yazısında  haksız fiil 
sorumluluğu için genel bir prensip yerine dürüstlük kuralına göre ihtarın gerekip 
gerekmediğinin her somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesinin daha doğru 
olacağı, somut olayın özelliklerini dikkate almaksızın haksız fiillerde genel bir ilke 
olarak ihtar gereğinin aranmamasının yerinde olmadığını ayrıntılı olarak 
gerekçelendirmektedir.   

14
 NOMER, s.1307 
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temerrüde düĢeceği kabul edilmektedir
15

. Buna karĢın aksi görüĢ de 

savunulmuĢtur
16

. Yargıtay‘ın bazı kararlarında da sebepsiz zenginleĢmede 

temerrüt için ihtar aranmıĢ, bazı kararlarında ise sebepsiz zenginleĢmeden do-

ğan iade borcuna zenginleĢmenin gerçekleĢtiği tarihten itibaren faiz yürütüle-

ceği kabul ederek farklı tutum izlenmiĢtir
17

. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nda, sebepsiz zenginleĢenin kötüniyetli 

olması halinde zenginleĢmenin gerçekleĢtiği tarihte ihtar aranmaksızın temer-

rüde düĢeceği, iyiniyetli zenginleĢen için ihtar koĢulunun aranacağı kabul edil-

miĢtir. Burada ihtar gereği TMK.m.3 anlamında iyiniyetli olup olmamaya bağ-

lanmıĢ gözükmektedir. 

NOMER‘in belirttiği gibi, sebepsiz zenginleĢmede iyiniyet, iade borcu-

nun kapsamını belirleme bakımından yapılan ayırımda önem taĢır. ZenginleĢen, 

zenginleĢmenin haklı bir sebebe dayanmadığını biliyor veya bilmesi gereki-

yorsa kötüniyetlidir. Kötüniyet için ayrıca zenginleĢenin kime iadede buluna-

cağını bilmesi aranmaz. SözleĢmeden doğan alacaklarda da borçlu, borçlu ol-

duğunu, borcunu kime ifa edeceğini bildiği halde temerrüde düĢmesi için kural 

olarak ihtar gereklidir. SözleĢmeden doğan borçlarda durum böyleyken, sebep-

siz zenginleĢmeden doğan borçlarda bilip bilmemeye dayanan iyiniyet kavra-

mından hareket edilmesi çeliĢkilidir. Burada esas alınması gereken MK.m.3 

değil, MK.m.2‘dir. 

Sebepsiz zenginleĢmede baĢtan itibaren kötüniyetli olabileceği gibi son-

radan da kötüniyetli hale gelebilir. BaĢlangıçta zenginleĢen iyiniyetli olsa bile, 

hak sahibinin zenginleĢmeyi talep ettiği anda kötüniyetliolur. ZenginleĢenin 

baĢtan itibaren kötüniyetli olması halinde zenginleĢmenin gerçekleĢtiği andan 

itibaren ihtara gerek olmaksızın mütemerrit olacaktır. Fakat baĢlangıçta 

iyiniyetli olan, zenginleĢmenin iadesi talep edildiğinde kötüniyetli hale gelen 

zenginleĢenin de zenginleĢmenin meydana geldiği andan itibaren mütemerrit 

sayılmaması gerekir. Örneğin sözleĢmenin konusunun imkansız olduğunu bile-

rek sözleĢmeyi yapan ve elde ettiği karĢı edimi iade borcu altında olanın, baĢ-

langıçtan itibaren kötüniyetli olması nedeniyle zenginleĢmenin gerçekleĢtiği 

andan itibaren mütemerrit sayılması kabul edilebilir. Haksız müdahaleden do-

ğan zenginleĢmede de aynı çözüm uygun görülebilir. Ancak, zenginleĢmenin 

gerçekleĢtiği anda haksız zenginleĢtiğini bilmeyen/bilmesi gerekmeyen kiĢi 

için farklı düĢünmek gerekir: (A)‘nın hesabına havale edilecek paranın 

yanlıĢlıkla (B)‘nin hesabına havale edilmesi ve (B)‘nin durumdan daha sonra 

                                                 
15

 Bu görüĢte: BARLAS, Nami, Para Borçlarında Borçlunun Temerrüdü ve Bu 
Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, Ġstanbul 1992, s.66; SEROZAN, 
Ġfa Engelleri, s.136 

16
 Bu görüĢte: Bkz.:FEYZĠOĞLU, s.239 
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haberdar olmasında, (B)‘nin hesabına para yatırıldığı anda zenginleĢme 

gerçekleĢmiĢ, iade borcu doğmuĢtur. (B) bir ay sonra hesaplarını kontrol 

ettiğinde durumu öğrenince artık kötüniyetli zengilĢen sayılacaktır. Sonradan 

kötüniyetli olan (B)‘nin hesabına para yatırıldığı andan itibaren mütemerrit 

sayılması uygun bir çözüm değildir. Türk Borçlar Kanununundaki değiĢikliği 

buna uygun değerlendirmek ve yorumlamak, ihtar Ģartını zenginleĢmenin 

gerçekleĢtiği tarihte kötüniyetli olup olmamaya göre değerlendirmek gerekir. 

TMK m.3‘te iyiniyet karinesi mevcuttur. Sebepsiz zenginleĢmede ihtar 

gereği bu açıdan değerlendirildiğinde, zenginleĢenin iyiniyetli olduğu karine olarak 

kabul edilecek, ihtarsız temerrüt hükmünden yararlanmak isteyen iade alacaklısı 

öncelikle zenginleĢenin iyiniyetli olmadığını ispat külfeti altında olacaktır. Bu 

durum, lehine düzenleme yapılmak istenen iade alacaklısı aleyhinedir. 

Görüldüğü gibi yeni düzenleme sebepsiz zenginleĢmeden doğan iade 

borçlarında bir çok yönüyle problemlidir. Yeni düzenlemeyi zenginleĢmenin 

gerçekleĢtiği tarihte kötüniyetli olup olmamaya göre yorumlamak da problem-

lerin aĢılmasında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni düzenlemenin isabetli 

olmadığı, NOMER‘in ifade ettiği gibi burada ihtar Ģartına MK.m.3‘e göre de-

ğil, MK.m.2‘ye göre her somut olayın özelliği çerçevesinde istisna getirilmesi 

gerktiği kanaatindeyim. 

Maddeye iliĢkin Adalet Komisyonun raporunda ―haksız fiil ve 

kötüniyetli zenginleĢenin ihtarsız temerrüde düĢmesi konusunda yapılan deği-

Ģiklikle sözleĢme sorumluluğuna dayanan, sözleĢmeden doğan tazminat ala-

caklarında‖ da temerrüdün sözleĢmeye aykırılık fiilinin gerçekleĢtiği tarihte 

oluĢacağının açık olduğu ifade edilmektedir. Bu gerekçeden haksız fiil ve se-

bepsiz zenginleĢmede benimsenen çözümün sözleĢmeye aykırılık nedeniyle 

tazminat alacaklarında da uygulanmasının benimsendiği anlaĢılmaktadır. 

(Maddeye iliĢkin Adalet Komisyonu raporunda değiĢiklik ve amacından söz 

edilirken madde gerekçesinde hükümde metinde yapılan arılaĢtırma ve dü-

zeltme dıĢında hüküm değiĢikliği bulunmadığı söylenmektedir!). 

b. İhtarsız Temerrüt Olgularının Zarar veya Tazminat Faizi 

Uygulamasına Etkisi 

Haksız fiillerde fiilin iĢlendiği, sebepsiz zenginleĢmede kötüniyetli zen-

ginleĢenin zenginleĢtiği tarihte temerrüdün gerçekleĢmesi, fiilin iĢlendiği ya da 

zenginleĢmenin gerçekleĢtiği andan itibaren tazminat veya iade alacağına te-

merrüt faizi iĢletilmesine imkan verir. Ancak haksız fiillerde zarar fiilin iĢlen-

mesinden daha sonra doğmuĢsa haksız fiilin iĢlendiği tarih temerrüt faizinin 

baĢlangıç anı olarak alınamaz, temerrüt faizinin zararın gerçekleĢtiği andan 

itibaren iĢletilmesi gerekir. 

Uygulamada ve öğretide kabul edilen ancak niteliği tartıĢmalı olan zarar 

veya tazminat faizi kavramı, haksız fiil nedeniyle açılan tazminat davalarında 
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zararın hükümden önceki bir tarih esas alınarak hesaplanması halinde hüküm 

tarihine kadar zarar miktarına iĢletilen faizi ifade eder. Zarar, zararın gerçek-

leĢtiği ana itibar edilerek hesaplandığında hüküm tarihine kadar faiz iĢletilme-

sinin amacı, uzun süren tazminat davalarında zararın gerçekleĢtiği anda tatmin 

edilmesi gereken alacaklıyı ekonomik koĢullardaki olumsuz değiĢimlerden ko-

rumaktır. Bu uygulamanın, sebepsiz zenginleĢmeden doğan ve bir para meblağı 

ile ifade edilen iade alacaklarına
18

 hatta sözleĢmeye aykırılıktan doğan tazminat 

alacaklarına
19

 da teĢmil edildiği görülmektedir. 

Bu faizin temerrüt faizi olmadığını görüĢünü savunanlar, faizi zararın (ya 

da iade alacağının) bir unsuru olarak değerlendirip, kanuni faiz oranı üzerinden 

hesaplanacak faiz tutarının zarar miktarına ekleneceğini, faizin eklenmesiyle 

birlikte oluĢan yeni meblağın, karardan sonraki günler için temerrüt faizine tabi 

tutulabileceği kabul etmektedirler
20

. 

Zarar faizi kavramının ortaya çıkıĢındaki etken zararın hükümden önceki 

tarih esas alınarak hesaplanmasıdır. Sorun, temerrüdün baĢlangıç anından ba-

ğımsız özelliktedir. Bu kavram esasen haksız fiillerde temerrüdün fiilin iĢlen-

mesiyle birlikte gerçekleĢeceğinde tereddüt olmayan uygulama içinde geliĢ-

miĢtir. Zararın hesaplanacağı zamanı seçme hakkının alacaklıya verilmesi ya da 

en azından hüküm tarihinin esas alınması, ayrıca zarara faiz iĢletilmesi ihtiya-

cını ortadan kaldıracağı için son derece tartıĢmalı hale gelen zarar veya tazmi-

nat faizi uygulamasına da ihtiyaç kalmayacaktır. 

c. İhtarsız temerrüt olgularının genişletilmemesi: 

Yeni Kanun‘da, mukayeseli hukukta özellikle para borçlarında ihtarsız 

temerrüt olgularını geniĢletme konusundaki eğilim benimsenmemiĢtir. 

29.5.2000 tarihli 2000/35 sayılı AB Yönergesi
21

 para borçlarının ifasını 

kolaylaĢtırmak ve hızlandırmak, para borcunun ifasında temerrütle mücadele 

amacıyla para borçlusunun ihtarı hak etmediği tüm olgularda ihtarı temerrüdün 

koĢulu olmaktan çıkarmıĢtır. Ġç hukuku bu Yönerge ile uyumlaĢtırma amacıyla 

temerrüdün koĢullarını düzenleyen BGB § 286‘da da önemli değiĢiklikler ya-

pılmıĢtır: BGB § 286/Abs.3‘te, bütün para alacakları için değil, satım sözleĢ-

mesinde satılanın karĢılığı bedel alacağı gibi sözleĢme konusu edimin ivazı 

(Entgeltforderung) mahiyetindeki para alacaklarında, fatura veya benzeri 

ödeme belgesinin ulaĢması ve muacceliyetten itibaren 30 gün içinde ödeme 

yapılmaması ihtarsız temerrüdün gerçekleĢmesi için yeterli sayılmıĢtır. (Bu 

                                                 
18

 Bkz: HELVACI, Mehmet, Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında 
Faiz Kavramı, Ġstanbul 2000, s.113, dpn.338‘de gösterilen Yargıtay kararları. 

19
 EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 12.baskı, Ġstanbul 2010, s.1024. 

20
 Bkz.:EREN, s.696;  BK.m.42‘ye dayanarak aynı sonuçta birleĢen:HELVACI, s.113. 

21
 Bu Yönergede 13 Ocak 2011 tarihinde önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 
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düzenlemeye göre ödeme belgesi veya faturanın ne zaman ulaĢtığı belirsiz ise 

en geç karĢı edimin kabulü ve muacceliyetten itibaren 30 günlük sürenin biti-

minde borçlu mütemerrit olur). 

Uygulamada para borçlarında temerrüdün önemli bir yer tuttuğu dikkate 

alındığında, kanaatimce benzeri biçimde para borçlarında ihtarsız temerrüt ol-

gularının geniĢletilmesi yoluna gidilebilirdi. 

d. Temerrüdün genel sonuçları: 

6098 sayılı Kanunda temerrüdün genel olarak doğurduğu sonuçları dü-

zenleyen 118 ve 119.maddelerde hüküm değiĢikliği bulunmamaktadır. Sadece, 

818 sayılı Kanunun gecikme tazminatı ve kazadan sorumluluğu birlikte düzen-

leyen 102.maddesi yerine, bu iki sonucun ayrı maddelerde düzenlenmesi tercih 

edilmiĢtir. 

e. Para borçlarında temerrüdün sonuçları: 

aa) Temerrüt faizi: 

Temerrüt faizi yeni Kanunun 120.maddesinde düzenlenmiĢtir. Bu 

maddede, uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranının, sözleĢmede 

kararlaĢtırılmamıĢsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat 

hükümlerine göre belirleneceği (f.1); sözleĢmede kararlaĢtırılacak temerrüt 

faizi oranının mevzuatta belirlenen faiz oranının yüzde yüz fazlasını aĢamaya-

cağı (f.2); akdi faiz oranı kararlaĢtırılmamakla birlikte sözleĢmede temerrüt 

faizi kararlaĢtırılmamıĢsa ve yıllık akdi faiz oranının mevzuata göre belirlenen 

temerrüt faizi oranından fazla ise temerrüt faizi oranı hakkında da akdi faiz 

oranının geçerli olacağı (f.3) hükme bağlanmaktadır. 

Yeni düzenlemede doğrudan doğruya Borçlar Kanununda faiz oranının 

belirtilmemesi ve bunun faizle ilgili çıkarılan özel kanuna bırakılmıĢ olması 

isabetli olmuĢtur. Ekonomik göstergelere bağlı olarak faiz oranlarında sık sık 

değiĢiklik yapılması ihtiyacı olduğunda her seferinde temel kanun olan Borçlar 

Kanunu‘nun değiĢtirilmesine gerek kalmayacaktır. Ancak, aynı gerekçe ile, 

120.maddenin ikinci fıkrasında akdi temerrüt faizi oranına üst sınır getirilmesi-

nin de gereksiz olduğu kanaatindeyim. Bu konudaki sınırlamanın da BK.da yer 

verilen hükümle dondurulmaması, faizle sınırlama, getirilecek üst sınırın belir-

lenmesi iĢinin ilgili özel kanuna bırakılması daha isabetli olurdu. 

bb) Munzam zarar: 

Munzam zararla ilgili 122.maddede de 818 sayılı kanuna nazaran hüküm 

değiĢikliği yapılmamıĢtır. 

Maddenin gerekçesinde, 818 sayılı BK.nun 105.maddesinin ikinci fıkra-

sındaki ―… derhal takdir olunabilirse..‖ Ģeklindeki ifadenin, ―…görülmekte 

olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi üzerine‖ Ģeklindeki ifadenin 

kullanıldığı belirtilmektedir. Gerekçede, bu Ģekilde ifade değiĢikliği ile uygu-



AyĢe HAVUTÇU - Ġfa Engelleri ve Ġfa Engellerine Bağlanan 

Hukuki Sonuçlar 

 

323 

lamaya uygun olarak hakimin bu konuda ayrıca ve özel bir soruĢturmaya giriĢ-

meksizin zarar miktarını belirleyebilmesi durumunda davacının istemi üzerine 

aynı davada söz konusu zarar miktarına hükmedebilmesinin öngörüldüğü ifade 

edilmektedir. 

Bu hüküm, ―AĢkın zararın önceden öngörülebiliyor/belirlenebiliyorsa 

hakimin asıl alacağa iliĢkin davada aĢkın zarara da hükmedebileceğini‖ ifade 

etmektedir
22

. 

Munzam zarar bakımından 122.maddenin 2.fıkrasında yapılan bu ifade 

değiĢikliği uygulamada hükmün ne Ģekilde anlaĢıldığı ve uygulandığı konu-

sunda hiçbir katkı sağlamayacaktır. Çünkü uygulamada munzam zarar konu-

sunda en önemli sıkıntı, alacaklının asıl alacak ve temerrüt faizini tahsil etme-

den munzam zarar talep etmesinde yaĢanmaktadır. Uygulamada, Yargıtay Hu-

kuk Genel Kurulunun E.2003/15-302, K.2003/330 sayılı 7.5.2003 tarihli kara-

rında, “Borçlar Kanununun 105/2. maddesi uyarınca hakim esasa iliĢkin 

bir karar verirken, karar tarihine kadar gerçekleĢmiĢ olan munzam zara-

rın dahi tahsiline hükmedebilir denilmiĢ ve böylece munzam zararın iste-

nebilmesi için asıl alacağın ve faizinin tahsil edilmiĢ olmasının zorunlu 

bulunmadığı Ģeklinde bir düzenleme yapıldığı düĢünülebilir ise de, bu dü-

Ģüncenin munzam zararın tazmin ilkesine aykırı olduğu açıktır.” gerekçe-

siyle, davacının munzam zarar talebiyle açtığı dava reddedilmiĢtir. Aynı görüĢ 

HGK. Kararındaki gerekçe benimsenerek Y.11.HD.nin verdiği E. 2005/9941, 

K. 2006/10767, 30.10.2006 tarihli kararda da kabul edilmiĢtir Y. 15.HD. 

10.4.2008 tarihli kararında ise munzam zarara karar verilmesi için asıl alacak 

ve temerrüt faizinin tahsil edilmiĢ olmasını gerekli görülmemiĢ, ― Munzam 

zarar faiz ile karĢılanamayan zarar olarak tanımlandığından davacının alacağı-

nın miktarı ile bu alacak nedeniyle tahsil edilebileceği faizin belli olması, ge-

rekmektedir. Bu nedenle .... Mahkemesi'nin ...... sayılı ilamının kesinleĢmesi 

beklenerek davacının ne miktar alacağının olduğu ve bu alacak miktarına 

ödenmesi gereken faiz miktarı da dikkate alınarak munzam zarardan doğan 

alacak miktarı hesaplanmalıdır.‖ denilmektedir. 

Bu sebeple, TBK.m.122/f.2‘nin ifadesinin tekrar gözden geçirilmesi ye-

rinde olur kanaatindeyim. 

f.  Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde: 

818 sayılı Kanunun 106-108. maddeleri arasında düzenlenmiĢ olan so-

nuçlara, 6098 sayılı Kanunda 123-125.maddelerde yer verilmiĢ ayrıca sürekli 

edimli sözleĢmelerle ilgili olarak 126.madde ilave edilmiĢtir. 
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 Aynı Ģekilde değerlendirme:KILIÇOĞLU,Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
5.bası Ankara 2005, s.532,533 
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Ġlave hüküm bir tarafa bırakılırsa, tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢ-

melerde seçimlik haklar, seçimlik hakların kullanılmasının Ģartları konusunda 

6098 sayılı Kanun esasa yönelik değiĢiklik içermemektedir. 

Bu arada, taraflardan her birinin hem borçlu hem alacaklı olduğu dikkate 

alınarak borçlu yerine ―taraf‖, ―taraflardan biri‖ terimlerinin kullanılmasının 

tercih edilmesi yerindedir. 

818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢme-

lerde temerrüdün sonuçlarına iliĢkin hükümleri, ani edimli sözleĢmeler dikkate 

alınarak hazırlanmıĢ olduğu, bu hükümlerin sürekli edimli sözleĢmelerin yapı-

sına uygun düĢmediği gerekçesiyle öğretide haklı olarak eleĢtirilmiĢti. 6098 

sayılı Kanun‘da, ifasına baĢlanmıĢ sürekli edimli sözleĢmelerde borçlunun te-

merrüdü halinde alacaklının seçimlik hakları bu sözleĢmelerin mahiyetine uy-

gun olarak düzenlenmiĢtir. TBK.nun 126.maddesine göre sürekli edimli söz-

leĢmelerde borçlunun temerrüdü halinde alacaklı ifa ve gecikme tazminatı iste-

yebileceği gibi sözleĢmeyi feshederek sözleĢmenin süresinden önce sona er-

mesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir. Burada dönme ye-

rine seçimlik hak olarak alacaklıya fesih hakkı tanınmıĢtır. Sürekli sözleĢme-

lerde fesih sözleĢmeyi ileriye etkili olarak sona erdireceğinden fesih nedeniyle 

istenilebilecek tazminat da sözleĢmenin süresinden önce sona erdirilmesi nede-

niyle müspet zararın giderilmesine iliĢkin olacaktır. SözleĢme sürekli edimli 

olmasına rağmen henüz ifasına baĢlanmamıĢsa, ani edimli sözleĢmelerde te-

merrüdün sonuçlarının uygulanması yoluna gidilecektir. 

6098 sayılı Kanun‘da, ani edimli sözleĢmelerde sözleĢmeden dönme son-

rasında iade borçları açısından tasfiye iliĢki düzenlenmemiĢtir. Ġade borçlusu-

nun edimi iade etmeden önce edim konusunun hasara uğraması, iade borcunun 

imkansızlaĢması, tüketilmesi, yıpratılması, devredilmesi vb. karĢı edim hasarı-

nın ve sorumluluğunun da kanunda belirlenmesi yararlı olurdu
23

 . 

C. Sonraki Ġfa Ġmkansızlığı, Kısmi Ġmkansızlık 

Borçlunun sorumlu tutulamayacağı sonraki ifa imkansızlığı, 6098 sayılı 

Kanunun 136.maddesinde düzenlenmektedir. Maddede, borçlunun sorumlu 

olmadığı sonraki ifa imkansızlığı, 818 sayılı BK.da olduğu gibi borcun sona 

erme sebepleri arasında yer almaktadır. 

Maddenin sistematik yerine iliĢkin olarak öğretide yapılan eleĢtiriye biz 

de katılıyoruz: Sonraki kusursuz ifa imkansızlığına, borçlunun sorumlu tutul-

duğu imkansızlığın hemen ardında yer verilmesi daha isabetli olurdu. Çünkü 

imkansızlıktan borçlu ister sorumlu tutulsun ister sorumlu tutulmasın imkan-

sızlık borçluyu imkansızlaĢan edimi yerine getirme yükümlülüğünden kurtarır. 

Kusurlu ifa imkansızlığında borçlu ifası imkansızlaĢan edim yerine tazminat 
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 Bu yöndeki eleĢtiri için:SEROZAN, HPD. s.49 .  
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ödemekle yükümlü olur. Kusursuz ifa imkansızlığında da sona eren sadece ifası 

imkansızlaĢan edimi yerine getirme yükümlülüğüdür. ĠmkansızlaĢan edim ye-

rine geçen kaim değer varsa onun devri, iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde 

edimi imkansızlaĢan tarafın karĢı tarafın ifa ettiği edimi iade borcu gibi tasfiye 

iliĢkisinden kaynaklanan yükümler devam eder. Özellikle, dürüstlük kuralı ge-

reği varlığı kabul edilen, yasada norm haline getirilen ifanın imkansızlaĢtığını 

alacaklıya vakit geçirmeksizin bildirme ve zararın artmaması için gereken ön-

lemlerin alınması yükümlülüklerinin ihlali halinde borçlu için yine sorumluluk 

doğmaktadır. Bu nedenle sonraki kusursuz ifa imkansızlığının salt bir borcun 

sona erme hali olarak değerlendirilmesi söz konusu olmaz. Sistematik yer bu 

nedenle doğru değildir. 

6098 sayılı yasa, kısmi ifa imkansızlığını da 137.maddede düzenlemiĢtir. 

Bu hükümle öğretide kabul edilen temel prensipler yasaya aktarılmıĢtır. Ancak, 

kısmi imkansızlık yasada düzenlenirken, kısmi temerrüt olgusuna nedense ya-

sada yer verilmemiĢtir. 

D. AĢırı Ġfa Güçlüğü 

ĠĢlem temelinin çökmesi kavramı altında değerlendirilen aĢırı ifa güç-

lüğü, sözleĢmenin yapılmasına temel olan olguların, sözleĢmenin kurulması 

sırasında tarafların öngöremeyecekleri, hesaba katmalarının beklenemeyeceği 

olağanüstü durumların ortaya çıkmasıyla esaslı Ģekilde değiĢmesi, sözleĢmede 

edimler arasında kurulan dengenin alt üst olması, borçlu için sözleĢme koĢulla-

rında borcun ifasının dürüstlük kuralına aykırı düĢecek ölçüde ağırlaĢmasını 

ifade eder. 

6098 sayılı TBK.da aĢırı ifa güçlüğüne borcu-borç iliĢkisini sona erdiren 

nedenler arasında yer verilmiĢtir. Hüküm sistematik yeri öğretide haklı olarak 

eleĢtirilmiĢtir
24

. Gerçekten burada borç-borç iliĢkisi sona ermemekte, sözleĢme-

nin yeni koĢullara uyarlanmaktadır. Bu sebeple aĢırı ifa güçlüğüne yasanın tam 

iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde temerrüt hükümlerinden sonra yer ve-

rilmesi daha doğru olurdu. 

TBK.da aĢırı ifa güçlüğü dıĢında kalan iĢlem temelinin çökmesi halleri-

nin düzenlenmesinden bilinçli olarak kaçınıldığı, maddenin gerekçesinden an-

laĢılmaktadır. Ancak gerekçeden, hangi gerekçe ile düzenlenmesinin yerinde 

olmayacağı, neden yalnızca aĢırı ifa güçlüğünün düzenlenmesiyle yetinmenin 

yeterli görüldüğünü anlamak zordur. Bu madde ile ilgili Adalet Komisyonu 

raporunda madde baĢlığının sözleĢmenin uyarlanması biçiminde değiĢtirilmesi-

nin, aĢırı ifa güçlüğü dıĢında kalan uyarlama sebeplerinin de mukayeseli hukuk 

ve doktrin temelinde düzenlenmesinin teklif edildiği, sorunla ilgili olarak bir 

önerinin de geliĢtirildiği, çözüme bilim kurulunun karĢı çıktığı, genel kurul 

aĢamasına kadar bir önerge geliĢtirilmesi temennisiyle maddenin oylandığı ya-
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zılıdır. Raporda Avrupa SözleĢmeler Hukukunun ve BGB.nin ilgili maddeleri 

aynen yazılmıĢ, sonuçta, Tasarının ifa güçlüğü dıĢında kalan uyarlama sebeple-

rini kapsamadığı, ifa güçlüğü oluĢturmasa bile edimler arası dengenin bozul-

ması, sözleĢme amacının bozulması gibi iĢlem temelinin çökmesi hallerinin 

dıĢarıda bırakıldığı belirtilmekte ve anladığımız kadarıyla diğer iĢlem temelinin 

çökmesi hallerinde çözüm, uygulamaya bırakılmaktadır. 

AĢırı ifa güçlüğüne iliĢkin maddenin uygulanma Ģartlarına gelince; 

*AĢırı ifa güçlüğüne neden olan durum, sözleĢmenin kurulmasından 

sonra ortaya çıkmıĢ olmalı,  

*Taraflarca öngörülmeyen, öngörülmesi beklenmeyen bir olay olmalı,  

*Olağanüstü bir olay olmalı,  

*Borçludan kaynaklanmayan bir sebep olmalıdır. 

Ön alım bedelinin taĢınmazın güncel değerinin çok altında kalması, iĢlek 

bir caddede kiralanan iĢyerinin sonradan taĢıt trafiğine kapanması gibi tarafla-

rın sözleĢmenin temeli olarak gördükleri esaslı tasavvurlarının sonradan yanlıĢ 

olduğunun ortaya çıkması, sözleĢme amacının gerçekleĢmemesi halleri kapsam 

dıĢıdır. 

Bu Ģartlar varsa hakimden sözleĢmenin uyarlanması istenilebilecek, bu 

mümkün olmazsa sözleĢmeden dönme/sözleĢmenin feshi hakkı kullanılarak 

sözleĢme sona erdirilebilecektir. 

Burada dikkati çeken, uyarlamayı talep edebilmek için borçlunun bor-

cunu henüz ifa etmemiĢ olmasının zorunlu görülmemesidir. Uyarlama talep 

eden çekince koyarak ifası aĢırı güçleĢen borcunu ifa etmiĢse, ifaya rağmen 

uyarlama istenilebilecektir. Bu husus uyarlamanın özü ve temelindeki düĢünce 

ile bağdaĢmamaktadır. 

Gerek istikrar kazanmıĢ Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide, uyarla-

manın koĢulu olarak aranan bir baĢka koĢul, sözleĢmede olumlu ya da olumsuz 

uyarlama kaydının bulunmamasıdır. Kanunda böyle bir koĢula yer verilmemiĢ-

tir. Böyle bir koĢula yer verilmemesinin nedeni ―borçludan kaynaklanmayan 

sebep‖ koĢulu içinde mi düĢünüldüğü de gerekçeden anlaĢılamamaktadır. Söz-

leĢmede olumsuz intibak kaydı varsa yine de uyarlama istenebilir mi, bu konu-

ların hükmün uygulanmasında tartıĢmalara yol açacağı düĢüncesindeyim. So-

mut olayın özellikleri, sözleĢmesel risk dağılımının hükmün kaleme alınma-

sında göz ardı edilmesi bu açıdan da sıkıntı yaratacaktır. 

Uyarlama sorunu sürekli borç iliĢkilerinde kendisini hissettiren bir so-

rundur. Ancak bu konuda ani edimli sözleĢmelerin baĢtan dıĢlanması da yanlıĢ-

tır. SözleĢmenin kurulmasıyla borcun ifası arasında bir süreç varsa uyarlama 

ihtiyacı ani edimli sözleĢmelerde de ortaya çıkabilir. Ancak madde (…..bu 

mümkün olmadığı takdirde sözleĢmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli 

edimli sözleĢmelerde borçlu kural olarak dönme hakkı yerine fesih hakkını 

kullanır) Ģeklinde kaleme alındığından hükmün sanki asıl olarak ani edimli 

sözleĢmeler de uyarlamayı düzenlemek amacı güttüğü izlenimi doğmaktadır. 
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Bu nedenle (….bu mümkün olmadığı takdirde sözleĢmenin mahiyetine göre 

fesih veya dönme hakkını kullanır) denilebilirdi. 

 Son olarak, 138.maddenin 2.fıkrasında, bu madde hükmünün yabancı 

para borçlarında da uygulanacağı hükme bağlamaktadır. Oysa bu hükme gerek 

yoktur. Her halde, Yargıtay‘ın baĢlangıçta yabancı para borçlarında ya da ya-

bancı paraya endekslenmiĢ para borçlarında (bunları sözleĢme ile konulan inti-

bak kaydı olarak nitelemesine rağmen) uyarlamayı kabul etmesi daha sonra bu 

içtihatlarından dönmesi etkili olmuĢtur. 

SONUÇ 

Yeni Türk Borçlar Kanunu ifa engelleri hukuku alanında yürürlükteki 

kanunun yapısı ve sistematiğini korumuĢtur. Yeni Kanunun ifa engelleri huku-

kunda getirdiği en önemli değiĢiklikler, ihtar kuralına haksız fiil ve sebepsiz 

zenginleĢmede istisna tanınması, sorumsuzluk anlaĢmalarının yeniden düzen-

lenmesi, aĢırı ifa güçlüğünün yasada düzenlenmesidir. 

Ġfa engelleri hukukunun sistematize edilmesinde ve hukuki sonuçlarının 

düzenlenmesinde mukayeseli hukuktaki geliĢmelerin değerlendirilmemesi bü-

yük bir eksikliktir. 





TAM TESELSÜL VE EKSĠK TESELSÜL AYIRIMI
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I. TAM TESELSÜL VE EKSĠK TESELSÜL AYIRIMI 

Tam teselsül –eksik teselsül ayırımının kökeninde yatan sebep, Roma 

Hukukundaki ―korrealitas‖, ―solidaritas‖ ayırımının yattığı genellikle belirtilir. 

Korrealitas, aynı hukuki sebebe dayanarak tek ve aynı edim üzerinde 

birden fazla kimsenin (una obligatio, plurespersone= tek borç, birden fazla 

kimse) borçlu olması, alacaklının borçluların herhangi birisinden edimin ta-

mamının ifasını talep edebildiği ve borçlunun da bunu ifa etmesiyle, diğer 

borçlularında borcundan kurtulduğu borç iliĢkisini ifade eder. 

Ancak bu tip borç iliĢkisinin ―taraf iradesinden‖ (sözleĢmeden veya va-

siyetten) doğmaktaydı. 

Solidaritas ise, farklı hukuki sebeplere dayanarak birden fazla kimsenin 

aynı edimden sorumlu olması, buna rağmen bir borçlunun ifasıyla diğer borçun 

sona ermesi, bu bağlamda da diğer borçluların borçtan kurtulmasını sağlayan 

borç iliĢkisini ifade eder. 

Bu tip borç iliĢkisinin irade yerine ―kanundan‖ doğduğu kabul edilmek-

tedir. Haksız fiilden doğan sorumluluk buna örnek teĢkil etmektedir. 

Roma hukukunda korrealitas ve solidaritas ayırımı hukuksal düzenle-

meler de ve pratik bakımından önemsiz hale getirildiği ifade edilmektedir. 

Ortak Hukukta ise, korrealitas ve solidaritas kavramlarının birbirinden 

ayrı ve farklı olduğu KELLER ve RIBBENTROP tarafından ortaya konmuĢtur. 

RIBBENTROP, Roma Hukukundaki ―litiscontestatio‖nun etkisini açık-

larken, her bir borç iliĢkisinde farklılığına ortaya koymuĢ, böylece bu iki borç 

iliĢkisi tipinin ayrı olduğunu kanıtlamıĢtır. Yani litiscontestatiokorreal borç-

larda ―toplu etki‖ gösterirken, salidoritas tipi borç iliĢkilerinde bireysel etki 

göstermektedir. 

Toplu etkinin sebebi olarak, ―aynı hukuksal iĢlemden doğan konuları aynı 

ve tek borcun‖ varlığıdır. Diğer bir ifadeyle ―birden fazla bireysel iliĢkide borcun 

tekliği‖dir. Bu yaklaĢım tarzı ―teklik teorisi‖nin kökenini oluĢturmaktadır. 

                                                 

 Makale hakemsiz olarak yayımlanmıĢtır. 


 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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Solidaritas tipi borç iliĢkilerinde ise, birden fazla borç ve borç iliĢkisi 

vardır. Fakat bu borç iliĢkilerini bir arada tutan Ģey ―edimin ayniyeti‖dir (Ayni-

yet teorisi). Buradan ilham alınarak ―çokluk teorisi‖ geliĢtirilmiĢtir. 

Korrealitas tipi borç iliĢkilerinde, ―borcun objektif varlığına iliĢkin 

herĢey‖, borçluların tamamına etki eder (toplu etki). Çünkü tek bir hukuki se-

bep ve tek bir borç vardır. 

Solidaritas tipi borç iliĢkilerinde, tek bir borç iliĢkisi var olsa bile, bün-

yesinde birden fazla dar anlamda borç iliĢkisi vardır, bunlar arasında sıkı bağlı-

lık yoktur. Bu nedenle, ifa ve surrogatları haricindekiler ―bireysel etki‖ 

gösterir. Bu bağlamda, zamanaĢımı, takas, ibra gibi durumlar bireysel etki 

gösterir. 

Ortak hukukta teselsülün her ikisinde ―rücu hakkının varlığına yönelik 

bir ayırım kabul edilmemekteydi‖. Daha genel ifadeyle, korrealitas tipi tesel-

süle iliĢkin prensipler kural olarak solidaritas tipi teselsül halinde de geçerli 

olarak kabul ediliyordu. 

Ortak hukukta hakim olan düĢünceye göre, korreal ve solidar tipi borç 

iliĢkilerinde rucu hakkı tamamen aynı Ģekilde düzenlenmiĢ, yani teselsül ha-

linde bulunan Ģahıslar arasındaki ―somut iliĢkiye göre‖ belirlenmiĢ, bu 

nendenle de her iki teselsül tipi arasında önemli bir farklılıktan söz edilemeye-

ceği belirtilmiĢtir. 

Türk –Ġsviçre Hukukunda GUHL, eski Ġsviçre BK.nda tek tip teselsülün 

düzenlendiğini, onun da korrealitas olduğunu belirtmiĢ, ancak buna rağmen 

korrealitas-solidaritas tartıĢmasının yaratılmaması gerektiğini, bununla birlikte 

her iki teselsül tipi arasındaki yapısal farklılığın yasa tarafından kaldırılamaya-

cağını, yok edilemeyeceğini, hatta etkin bir Ģekilde ayırt edilmesinin dahi 

mümkün olmayacağını, belirttiği görülmektedir. 

Von TUHR/SIEGWART, bu ayırımın modern hukuklarda kaldırıldığını, 

OR‘un tıpkı BGB‘de olduğu gibi, solidaritas tipi teselsülü kabul ettiğini beyan 

etmektedir. 

Biz de solidaritas temeline dayalı bir teselsülün 818 sayılı BK.da kabul 

edildiğini, fakat ―somut menfaatler dengesini hakkaniyet çerçevesinde öz 

önünde tutan bir çokluk anlayıĢı‖ çerçevesinde değerlendirme yapmak gerekti-

ğini belirtmiĢtik. 

Böylece farklı hukuki sebebe dayanılarak, haksız fiil veya sözleĢme ay-

rımı yapmaksızın birden fazla Ģahsın teselsül halinde sorumlu olabileceğini, 

teselsüle iliĢkin kuralların uygulanabileceğini kabul etmiĢ oluyoruz. 

II. BU AYIRIMIN ÖNEMĠ VE SONUÇLARI 

Tam ve eksik teselsül haline iliĢkin değiĢik farklılıklar ve sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. 



Faruk ACAR - Tam Teselsül ve Eksik Teselsül Ayırımı 

 

331 

1) Her iki sorumluluğun koĢulları farklıdır.Yani tam teselsülün varlığı 

için ―aynı hukuki sebep‖ aranır iken, eksik teselsül için farklı hukuki sebep 

gerekmektedir. Bu bağlamda, kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk, söz-

leĢmesel sorumluluk yanyana bulunabilmektedir. 

2) Tam teselsülde tazminat ödeyen kimsenin diğerlerine rücu edebil-

mesi, diğerlerinin kusur durumuna bağlı olarak belirlenir. Oysa eksik teselsülde 

rücu durumu BK.m.51‘de düzenlenen düzene veya sıralamaya göre yapılmak-

tadır. Buna göre, ilk planda sorumlu olan ―kusurlu‖ olandır, son planda kusur-

suz sorumlu olandır. Ancak bu düzenleme yol gösterici mahiyettedir. ĠBK.da 

bu açıkça belirtilmiĢtir. Dolayısıyla, hakim olayın özelliği gereği bu çözümden 

ayrılabilir. 

3) Tam teselsülde halefiyet var iken, eksik teselsülde bu yoktur. Yani 

tam teselsülde tazminatı ödeyen taraf, zarar gören alacaklıya halef olabilmekte 

iken, eksik teselsülde bu olmamaktadır. 

4) Tam teselsülde, zamanaĢımının kesilmesi tüm borçlular için toplu etki 

gösterirken, eksik teselsülde bu kabul edilmez. Zira eksik teselsülde bu yönde 

bir kural yoktur. 

5) Tam teselsülde, ifa ve takas diğer borçluları borçtan kurtardığı gibi, 

BK.m.145/2 uyarınca diğer borcu sona erdiren hallerinde diğer borçluları 

borçtan kurtarması mümkündür. Buna karĢın, eksik teselsülde BK.m.145/2 uy-

gulanmaz. 

6) Yine eksik teselsülde bir borçlulardan biri lehinde elde edilecek kesin 

hükmün diğer borçlulara sirayet etmesi söz konusu değildir. 

7) Eksik teselsülde tazminatın tenkisine yarayan sebeplerin alacaklı 

karĢısında dermeyan edilebilecek olması tam teselsülde kabul edilmemektedir. 

8) Ġflasa iliĢkin ĠĠK.m.203, 204 tam teselsülün aksine eksik teselsülde 

uygulanmamaktadır. 

III. YASAL DÜZENLEMELERDE TAM VE EKSĠK TESELSÜL 

818 Sayılı Borçlar Kanunu Haksız fiiller bakımından teselsüle iliĢkin Ģu 

hükümleri içermektedir: 

―VI: MÜTESELSĠL MESULĠYET 

1 - HAKSIZ FĠĠL HALĠNDE 

Madde 50 –„Birden ziyade kimseler birlikte bir zarar ika ettikleri tak-

dirde müşevvik ile asıl fail ve fer'an methali olanlar, tefrik edilmeksizin 

müteselsilen mesul olurlar. Hakim, bunların birbiri aleyhinde rücu hakları 

olup olmadığını takdir ve icabında bu rücuunşumulünün derecesini tayin 

eyler.-Yataklık eden kimse, vaki olan kardan hisse almadıkça yahut iştira-

kiyle bir zarara sebebiyet vermedikçe mesul olmaz.‟ 
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2 - MUHTELĠF SEBEPLERĠN ĠÇTĠMAI HALĠNDE 

Madde 51 –„ Müteaddit kimseler muhtelif sebeplere (haksız muamele, 

akit, kanun) binaen mesul oldukları takdirde haklarında, birlikte bir zarar 

vukuuna sebebiyet veren kimseler hakkındaki hükümlere göre muamele olu-

nur.- Kaideten haksız bir fiili ile zarara sebebiyet vermiş olan kimse en evvel, 

tarafından hata vaki olmamış ve üzerine borç alınmamış olduğu halde kanu-

nen mesul olan kimse en sonra, zaman ile mükellef olur”. 

Ġsviçre Hukukunda Borçlar Kanunu'nun Medenî Sorumluluk Hukuku 

GenelBölümü'ne ĠliĢkin 04.04.1996 Tarihli "Sorumluluk Hukukunda 

Revizyonve BirleĢtirmeye ĠliĢkin" Öntasarısı haksız fiillerde birden fazla 

kiĢininsorumluluğu ile ilgili hükümleri Ģu Ģekilde değiĢikliği öngörmektedir: 

III. SORUMLULUKLARIN YARIġMASI 

1. DıĢ iliĢkide (im Aussenverhaltnis) 

Madde 53 b: „Birden çok kişi, bir üçüncü kişinin uğradığı 

zarardansorumlu oldukları takdirde, bu zararı müteselsilen gidermekle 

yükümlüdürler. -Müteselsil sorumluluk, bu kişilerden her biri için, zarardan 

tekbaşına sorumlu olsaydı yükümlü tutulacağı tazminat miktarını kapsar". 

2. Ġç iliĢkide (im Innenverhaltnis) 

Madde 53 c: „Tazminat miktarı, birlikte sorumlu olan kişilerarasında, 

bütün durum ve koşullar, özellikle her birine yüklenen kusurunağırlığı ve 

tipik tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutularak paylaştırılır. -Zararın kendi 

payından fazlasını gideren kişi, diğer birliktesorumlulara karşı, rücû hakkına 

sahiptir. O, bu yönden, zarar göreninhaklarına halef olur". 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısında ise, ĠsviçreHukukundaki hükümler ör-

nek alındığı, tam ve eksik teselsül ayırımı kaldırılmak istendiği belirtilmektedir 

(Tasarı m.60, 61). Tasan haksız fiillerde birden fazla kiĢinin müteselsil sorum-

luluğuna iliĢkin olarak 818 Sayılı BK. m. 50 ve 51‘deki ayrımı kaldırmıĢ, 60. 

maddede dıĢ iliĢki, 61. maddede ise iç iliĢki düzenlenmiĢtir. 

Ġsviçre Öntasarısı m. 53b‘yi esas alan Tasarının 60.maddesi Ģöyledir: 

2. Müteselsil Sorumluluk 

A. DiĢ ĠliĢkide 

Madde 60 “Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleriveya 

aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, 

haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır." 

Görüldüğü üzere, tam ve eksik teselsül iliĢkin farklı iki durum, 60. Mad-

dede tek bir hükümde biraraya getirilmiĢtir. 
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Tasarı maddesinin ikinci fıkrasında ise, haksız fiilnedeniyle sorumlu tu-

tulan kiĢilerin sorumluluk sınırlarıyla ilgili olarak Ģu hükme yer vermiĢtir: 

"Müteselsil sorumluluk, bu kişilerden her biri için, tek başınasorumlu olsa-

lardı yükümlü tutulacakları tazminat miktarıyla sınırlıdır." 

TBK‘na bu son fıkra alınmamıĢtır. Böylece bütünüyle sorumluluk söz 

konusu olacaktır. Öte yandan, zararı tazmin eden kimsenin diğerlerine rücu 

edebilmesi ve halef olması konusu Tasarı‘da, ĠsviçreÖntasarısı m. 53 c‘ye uy-

gun olarak m. 61‘de ele alınmıĢ, haksız fiil nedeniyle sorumlu olan birden fazla 

kiĢiden zararı tazminedenin diğerlerine karĢı rücû hakkının kapsamını düzen-

lemiĢtir. Hüküm aynen Ģöyledir: 

5. Iç IliĢkide 

Madde 61- “Tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil 

borçlulararasında paylaştırılmasında, bütün durum ve koşullar, özellikle 

onlardanher birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları 

tehlikeninyoğunluğu gözönünde tutulur. -Tazminatın kendi payına düşe-

ninden fazlasını ödeyen kişi, bu fazlaödemesi için, diğer müteselsil sorumlu-

lara karşı rücu hakkına sahip vezarar görenin haklarına halef olur". 

Görüldüğü üzere, ilk fıkra tazminatın sorumlular arasında paylaĢtırılma-

sında BK.m.50‘deki hakimin kusur oranına göre paylaĢtırmasına ve m.51‘deki, 

yasanın sorumluluğun kaynağına göre yaptığı sıralamaya yer verilmemiĢtir. 

Her iki durumda da "durum vekoĢulların, özellikle sorumluların kusurlarının 

ağırlığı ve yarattıklarıtehlike"ölçü olarak kabul edilmiĢ gözükmektedir. 

Ġkinci fıkra ise, sorumluluk payından fazla ödemede bulunan Ģahsın, di-

ğerlerine karĢı rücû hakkına ve bu rücu hakkının halefiyetedayandığını hükme 

bağlamıĢtır. Oysa BK.m. 50halefiyetle ilgili hükme yer vermemiĢtir, genel hü-

küm olan BK md. 147 uygulama alın bulmaktadır. 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ise Ģu hükümlere yer vermiĢtir: 

2. Müteselsil sorumluluk 

a. Dış ilişkide 

MADDE 61-“Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri 

veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, 

haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır‖. 

b. İç ilişkide 

MADDE 62- “Tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular 

arasında paylaştırılmasında, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her 

birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu 

göz önünde tutulur.-Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen 
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kişi, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkına 

sahip ve zarar görenin haklarına halef olur.” 

IV. SONUÇ 

Tam ve eksik teselsül ayırımının önemi, özellikle zamanaĢımı ve rücuda 

karĢımıza çıkar. Bu çerçevede olmak üzere: 

-Tam ve eksik teselsül ayırımı kalkması karĢısında, farklı hukuksal sebeple 

sorumluluk söz konusu olsa bile, teselsüle iliĢkin dıĢ iliĢki bakımından bir 

sorumlunun ödemesi diğerlerini ödeme oranında sorumluluktan kurtaracaktır. 

-Ancak ödeme dıĢında bir sebeple sorumluluktan bir borçlunun kurtul-

ması (örneğin, ibra gibi, zamanaĢımı gibi), diğerlerine etki etmesi eksik teselsül 

anlayıĢında kabul edilmemekte iken, TBK. bu yolu kapamıĢ gözükmektedir. 

Böylece ifa dıĢındaki sebepler diğerlerine de tıpkı aynı sebeple sorumlu olanlar 

bakımından geçerli olan ilkelere göre etki edecektir (TBK.m.166/2). 

-Tam ve eksik teselsül ayırımının kalkması karĢısında zamanaĢımının 

kesilmesi farklı hukuksal sebeple sorumlu olanlar bakımından da geçerli ola-

cağı iddia edilebilecektir (BK.m.134, TBK.m.155/1). Ancak farklı zamanaĢımı 

sürelerinin yeknesaklığı sağlanmıĢ değildir. Böylece tazminat alacaklısı bakı-

mından önemli bir avantaj oluĢturulmuĢtur. Sorumlular bakımından kader bir-

liği söz konusudur. Halbuki teselsülü oluĢturan ―borçlular arasında sıkı menfaat 

birliği‖dir. Farklı hukuksal sebeple sorumlu olanlar bakımından sıkı menfaat 

birliği genellikle bulunmaz. 

-Tam ve eksik teselsül ayırımının önem arz ettiği noktalar ―rücu‖ ve 

―halefiyet‖ durumlarıdır. Aynı hukuksal sebepten dolayı teselsül halinde so-

rumlu olanlar bakımından zararı tazmin eden borçlu, iç iliĢkide sorumluluk 

payından fazla ödemesi durumunda diğerlerine rücu etmesinde ilginç bir yön 

yoktur. Ancak farklı hukuksal sebeplerle sorumlu olanlardan birinin zararı gi-

dermesi halinde diğerlerineBK.m.62/2 uyarınca rücu etmesi mümkün görül-

müĢ, aynı zamanda halef olması imkanı da kabul edilmiĢtir. Mevcut BK.da 

rücu iliĢkisi hakimin takdirinde olmakla birlikte yol gösterici mahiyette 

m.51‘de rücu düzeni oluĢturulmuĢtur. Buna göre, ilk planda fiili kusuruyla iĢle-

yen, son planda yasa gereği kusursuz sorumlu olan kabul edilmiĢtir. Ancak 

hakim bu düzenden ―olayın özelliği gereği‖ ayrılabilir. 

Doktrinde, araç iĢletenin sorumluluğu bakımından BK.m.51‘deki düze-

nin uygulanmaması gerektiği, zararın bir kısmının iĢletenin üzerinde kalması 

gerektiği belirtilmektedir. Zira, iĢleten ile iĢçisi Ģoför arasındaki iliĢki dikkate 

alındığında, en çok yarar elde eden iĢletenin iç iliĢkide sorumluluğa dahil ol-

ması hakkaniyete uygun görülmektedir. Bu bakımından kusursuz sorumlu 

olanların rücu noktasında sorumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

TBK.m.62/2 rücu hakkını düzenlemiĢ, 1. Fıkra ise (BK.m.51‘de olduğu 

gibi dereceleme yapmamıĢ), hakime geniĢ bir takdir yetkisi tanımıĢtır. Buna 
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göre, ―bütün durum ve koĢullar‖, özellikle ―kusurun ağırlığı ve yarattığı tehli-

kenin yoğunluğu‖ göz önüne alınabilecektir. Bu hüküm yukarıda doktrinde 

ortaya atılan fikrin uygulanabilirliğini arttırmıĢtır. 

Buna rağmen, bu yenilik eleĢtirilmektedir. Yeni hükme göre, sorumluluk 

sebebi ne olursa olsun borcu ödeyen müteselsil borçlu diğerlerine de rücu ede-

bilecektir. Tam teselsül hali bakımından bu ölçütün uygulanabilirliği sorun ya-

ratmayacak cinstendir. Buna karĢın farklı hukuksal sebeple sorumluluğun var-

lığı halinde rücu noktasında bir belirsizlik yaratılmıĢ olmaktadır. ―Tehlikenin 

yoğunluğu‖ ifadesi hukuksal ifade olmaktan uzak ve anlamı belirsizdir. Ancak 

bu durum yargısal ve bilimsel içtihat kültürünün geliĢmesine, yeni sorumluluk 

türlerinde paylaĢım eğilimlerine açık kapı oluĢturmakla, yararlı gözükebilir. 

Bununla birlikte teselsüle iliĢkin genel hükümler çerçevesinde rücu iliĢkisi aksi 

öngörülmediği taktirde eĢitlik esasına dayalı olacaktır. 

-Öte yandan rücu ve halefiyet hakimin takdir yetkisi kapsamından çıka-

rılmıĢ, yasallaĢmıĢtır. Böylece hakim rücu hakkının olup olmadığını takdir 

edemeyecektir. 

-Halefiyet eksik teselsül hali için de kabul edilmiĢtir. Böylece zararı öde-

yen sorumlunun diğer sorumlulara rücu etmesi kuvvetlenmektedir. 

-DıĢ iliĢkide tasarı Ġsviçre Öntasarısındaki 53 b ve bizim TBKm.60‘da 

tasarısında yer alan, ekĢit teselsülün önemli bir yönünü ortaya koyan ―Mütesel-

sil sorumluluk, bu kişilerden her biri için, tek başına sorumlu olsalardı yü-

kümlü tutulacakları tazminat miktarıyla sınırlıdır" hükmüne yer verilmemesi 

sıkıntı yaratabilir. Özellikle sigorta Ģirketleri zarar görecektir. Örneğin, motorlu 

taĢıtlardaki zorunlu mali mesuliyet sigortasındaki limit 20.000.TL. olmasına 

rağmen zarar 30.000.TL. ise, mağdura sigorta Ģirketi bu rakamı ödeyecektir. 

-BK.m.50/1‘de yer alan ―müĢevvik ile asıl fail ve feran methali olanlar, 

tefrik edilmeksizin‖ ifadesi, TBK‘ndan çıkarılmıĢ, gerekçe olarak bu kavramla-

rın ceza hukuku kavramlarını içermesi olduğu ifade edilmiĢtir. ġu halde, asli 

veya feri fail ayırımı yapılmaksızın ortak kusuruyla zarara sebebiyet verenler, 

müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

-BK.m.50/2‘deki ―yataklık eden kimse‖ kaldırılmıĢtır. Gerekçe olarak 

50/1‘deki değiĢiklik sebebiyle gereksiz olduğudur. Oysa yataklık eden kimse 

kavramı ceza hukukundaki anlamından farklı olarak BK‘da kullanılmaktadır. 

Ceza hukukunun aksine yani yataklık etmek fiili kiĢiye değil, eĢyaya yapıl-

maktadır. Örneğin, çalıntı malı saklayan BK‘ya göre sorumlu iken, hırsızı sak-

layan kimse BK‘ya göre sorumlu değildir, ceza hukuku bakımından sorumlu-

luğu doğar. Yataklık eden haksız fiil iĢlendikten sonra rol üstlenir. Sorumlu 

olabilmesi için BK.‘ya göre, kazançtan pay alması veya onun iĢe karıĢmasının 

zarara sebebiyet vermesi gerekmektedir. TBK. yataklık eden kimseye iliĢkin 

hükmü kaldırmıĢtır, ancak bundan sonra ne olacağını düzenlememiĢtir. ġu 

halde yataklık eden kimse, zarara sebebiyet vermiĢ ise, ancak sorumluluğundan 
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yani müteselislen sorumluluğundan söz etmek gerekecektir. Aksine, zarar 

oluĢmadığı halde haksız fiilden kazanç sağlasa bile ona karĢı teselsül halinde 

sorumluluk üzerine baĢvurulamayacaktır. 



Prof. Dr. Gökhan Antalya Değerlendirme KonuĢması 

Tebliğlerin sunulması bölümünü tamamladıktan sonra değerlendirme 

bölümüne geçeceğiz. Her tebliğcinin ortalama 20 dakika tebliğ verdiğini düĢü-

nürseniz benim de süre olarak 20 dakika bu tebliğleri cevaplamam gerekir ki 

bana verilen değerlendirme süresinde buna vakten yetiĢtirme imkanım bulun-

mamaktadır. 

Ben sadece ana baĢlıkları itibariyle değinmek istediğim bir iki konuya 

yer verip, süreyi de tasarruflu bir Ģekilde kullanmak istiyorum. 

Bu yönüyle kaldığımız yerden, sayın Acar‘ın tebliğinde kaldığı yerden 

baĢlamak istiyorum. DıĢ iliĢkide özellikle tam teselsül ve eksik teselsül ayrımı-

nın kaldırılması isabetli olmuĢtur ve her ikisi de müteselsil sorumluluk hü-

kümlerine tabi tutulmak suretiyle niteliğine uygun olan müteselsil sorumluluk 

hükümlerinin uygulanması sağlanmıĢtır. Maalesef Kanun hazılanma aĢamasına 

TBMM. Adalet Komisyonu‘nda müteselsil sorumluların yükümlü tutulacağı 

tazminat miktarına üst sınır getiren düzenleme kaldırılmıĢ bulunmakta. Fakat 

bu kaldırılan hükmün uygulanmasına halen herhangi bir engel yoktur. Dokt-

rinde ileri sürülen ve genellikle de kabul edilenbir görüĢtür. Bu kapsamda her 

bir müteselsil sorumlunun yükümlü tutulacağı tazminat miktarı tek baĢına so-

rumlu olması durumunda yükümlü tutulacağı tazminat miktarından fazla ola-

mayacaktır ve bu müteselsil sorumlulardan her biri kendi yönünden tazminatın 

azaltılmasını gerektiren nedenlerin bu dıĢ iliĢkide göz önünde tutulmasını talep 

edebilecek, hakim bu talebi gözönünde tutuğu takdirde kurum amamcına uygun 

sonuç verecek ve bu talepler de verilecek kararlar da hakkaniyete uygun ola-

caktır. 

Ġç iliĢki yönünden baktığımızda TBK. m. 60 hükmünde bir prensip geti-

rilmiĢ. Artık TBK. sorumluluğun paylaĢılması ilkesini getirilmiĢtir. 

Rücu iliĢkisinde paylaĢımın nasıl olacağına iliĢkin olmak üzere de 62. 

madde ―bütün durum ve koĢullardan‖ bahsetmektedir. Olayın bütün durum ve 

koĢullarını da hakim takdir edecektir (TMK.m.4). Rücu iliĢkisinde tüm Durum 

ve koĢullar demeyi de yeterli görmeyen kanun koruyucu birinci fıkranın son 

bölümünde ―özellikle‖ demek suretiyle durm ve koĢullarda iki temel örnek 

vermiĢtir. Bunlardan birisi sorumluluğu alan kiĢilere yüklenecek kusurun ağır-

lığını dikkate al demiĢtir. Bunu açıklayalım ortak kusur varsa problem yok, 

kusursuz sorumluluğu varsa ek kusuru varsa yine rücu iliĢkisinde bu kiĢiye 

kusursuz sorumlu da olsa ek kusur sebebiyle pay verilecektir. 

Kanun özellikle demek suretiyle kanunumuzda koĢul ve Ģartlar konu-

sunda örnek gösterdiği diğer yaklaĢım ise sorumlu kiĢilerin yarattığı tehlikenin 

yoğunluğudur. Öyleyse kusursuz sorumlulukla tehlike sorumluluğu ve kusur-

suz sorumlulukla özel sorumluluğa dayansa bile, tehlike esasına dayanan bir 

sorumluluk söz konusuysa bu kiĢiler de artık paylaĢımda pay alacaklardır. 
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Bu konuyla ilgili de kısa bir açıklama yaptıktan sonra sayın ErtaĢ‘ın de-

ğerlendirmeleri kapsamında konuya yaklaĢıldığında TBK. 85. maddeye değin-

memiz gerekiyor. TBK. 85. madde bölünemeyen borçları düzenlemektedir ve 

birinci fıkrasının son cümlesinde ifade edildiği üzere borçlu edimini alacaklıla-

rın hepsine birden ifa etmek zorundadır demektedir. Bunun zor olacağını ve bir 

takım sıkıntılı sorunlara yol açacağını sayın ErtaĢ dile getirmektedir. Ama nite-

liği itibariyle zaten önlenmeyen bir yapı kanunda düzenlenmiĢ ve birden fazla 

alacaklı varsa bu borcun hepsine birden ifa edilmesi bir Ģekilde sağlanabilir. 

Temsil yetkisi alınabilir veya en kötü ihtimalle alacaklının temerrüdü hükümle-

rine iliĢkin olarak yine tevdi müessesesi burada devreye sokulabilir. 

TBK. 89. maddede ifa yerleri belirtilmiĢtir. Hükmün ikinci bendinde 

parça borçları içi sözleĢmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yer 

göz önüne alınır denilmektedir. Birinci bent ise para borçları alacaklının ödeme 

zamanındaki yerleĢim yerinde ödenir demektedir. Bu hüküm 818 bsayılı BK 

73. maddeye paralel bir düzenlemedir. Hüküm değiĢikliği de zaten yoktur. 

Onun için fazla endiĢe edeceğimiz bir Ģey yok. Bugüne kadar ki uygulama aynı 

Ģekilde devam edecektir. 

Prof. ErtaĢ para borcu olarak kira bedellerinin ödenmesine değindi. 

Zaten vergi hukuku sistemi içinde bunlar da artık banka sistemiyle ödeniyor. 

Neredeyse herkes bir banka hesabı açıyor. Uygulamada kira hukuku yönünden, 

vergi kuralı her ne kadar özel hukuk bağlamında maddi hukuk kuralı olmadı-

ğından bağlayıcı değilse de, vergi hukuku kuralına uyulması, matbu ve ispat 

yönünden kolaylıklar sağlamaktadır. 

TBK. 96. maddede erken ifaya iliĢkin özellikle para borçlarında bir indi-

rimin düzenlenmesi gerektiği hususunu dile getirdi sayın Prof. ErtaĢ. Hükümde 

erken ifada indirim yapılamayacağı kural olarak düzenleniyor. Sadece para 

borçlarına iliĢkin olarak erken ifa düzenlenmiyor. Para borçlarında erken ifade 

indirim tüketiciler yönünden düĢünülebilir. O düzenlenmeye de zaten Tüketici-

nin Korunması Hakkında Kanun ve özellikle zayıfın korunması amacıyla yapı-

lan buna benzer düzenlemelere, örneğin taksitli satıĢa iliĢkin TBK.m.258‘de 

yer verilmiĢ bulunmaktadır. 

Sayın ErtaĢ‘ın TBK.m. 99. Madde ikinci fıkradaki yapancı para birimi-

nin ödemeyle ilgili olarak kendisinin yaklaĢımları var. Burada 99. maddenin 

ikinci fıkrasında alacaklının seçimlik yetkilerindeki üçlü seçenek veriliyormuĢ 

gibi düĢünülmesine yol açıldığına iliĢkin çeĢitli kiĢilerce doktrinden eleĢtiri 

getirildi. Ama aynen kelimesini cümlenin baĢındaki aynen ödeme ve bu an-

lamda genel bir ifadeyle çeliĢmektedir. Alacaklı aynen yani yabancı para birimi 

üzerinde ödenmeyi sadece hüküm içinde yer aldığı Ģekliyle ―sözleĢmede aynen 

ödeme ya da bu anlamda gelen bir ifade bulunması‖ halinde kullanabilecektir. 

Bu ihtimalde yine alacaklı borçlunun borcunu ödeme gününde ödemesi halinde 

yine üçlü seçimlik hakka sahip olacaktır. Ancak Alacaklı yapancı para borcunu 
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aynen talep edebilmesi, Kanunda yer aldığı üzere, sözleĢmede aynen ödeme ya 

da bu anlama gelen bir ifade bulunması halinde söz konusu olabilecektir. 

TBK.m.100. maddeye baktığımız vakit Kanun aksine anlaĢma yapılamaz 

demek suretiyle maddenin birinci fıkrası emredici hüküm haline getirilmiĢtir. 

Ama sayın ErtaĢ yine yorum yöntemiyle 100. maddenin ikinci fıkrasının da 

emredici nitelikte olduğunu ileri sürmektedir ki bu görüĢü paylaĢmamaktayım. 

Devam edersek, maalesef Türk Borçlar Kanununun bazı değiĢiklikler de 

TBMM Adalet Komisyonu‘nda gerçekleĢmiĢtir. Adalet Komisyonu Türk 

Borçlar Kanunu‘nu eline aldığı hemen hemen yüz madde değiĢikliğinin sekse-

ninde hata yapmıĢ, terim ve anlam bütünlüğünü bozmuĢ, hükümler arası çeliĢki 

yaratmıĢtır. Zaten Komisyonun değiĢiklik yaptığı maddeler çok fazla olmadı-

ğından bu husus fazla göze batmasa da Kanunun 115 ve 116. Maddelerinde 

olduğu üzere bizim de izah etmekte zorlandığımız noktalardır. Bu eleĢtiriler 

katılıyorum, hele TBK 55. Madde Komisyonda ilave edildi ki bu madde tek 

baĢına irdelenmeye değer. Komisyon müdahaleyle sorumsuzluk anlaĢmalarında 

yaptığı değiĢiklikle kanunu geri götürmüĢ ve amacıyla çeliĢmiĢtir. Ben de arka-

daĢımın görüĢlerine katılıyorum. 115. maddenin ikinci fıkrasında ―borçlunun 

alacaklı lehine hizmet sözleĢmesinden kaynaklanan‖ demek suretiyle düzen-

lenmesi maalesef isabetli olmamıĢtır. Bu böylelikle hem hizmet sözleĢmesinin 

her iki tarafına da hak vermiĢ hem de sadece sorumsuzluk anlaĢmasının kurgu-

lama alanına iliĢkin olarak alanı hizmet sözleĢmesine inhisar etmiĢtir, ki aslolan 

eski düzenlemede yer aldığı Ģekilde bir kiĢiye bağımlı Ģekilde çalıĢmadır, bu 

bağımlı Ģekilde çalıĢmanın mutlaka hizmet sözleĢmesi Ģeklinde çıkması zo-

runluluğu yoktur. Maalesef yeni düzenlemede sadece bu dar kapsamda kalmıĢ-

tır, ama bunun yorum yöntemiyle de geniĢletebileceğimizi düĢünüyorum. TBK. 

115. Maddenin üçüncü fıkrasında, isabetlidir. Özellikle kapsam geniĢletildi 

hafif kusurla ilgili olarak. ―Uzmanlığı gerektiren bir hizmet meslek ve sanat, 

ancak kanun ve yetkili makamlar tarafından izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun 

hafif kusurundan sorumlu olmayacağına iliĢkin önceden yapılan anlaĢma kesin 

hükümsüzdür‖ Ģeklindeki hükmün eski 99‘dan farklı olarak geniĢletilmesi söz 

konusudur. Doğrudur, geniĢletilmesi de isabetli olmuĢtur. GeniĢletilmenin he-

men hemen sorumsuzluk anlaĢmasının uygulama alanını ortadan kaldıracağına 

iliĢkin genel bir yaklaĢım var. Bu yaklaĢımı hem ErtaĢ hocam benimsiyor, hem 

de Havutçu‘nun tebliğinde bu var. Alanı ne kadar sınırlanırsa, sınırlanmasına 

iliĢkin zaten kanunun sorumsuzluk anlaĢmalarına iliĢkin yaklaĢımı var, bu ko-

nuda kusur kavramındaki hile ve ağır kusuru vardı ağır kusuru katmıĢ, bazen 

hatta hafif kusur - ağır kusur ayrımını kaldırarak bütün hallere inhisar etmiĢ ve 

bu yapıya uygun olarak da yine uygulama alanını bir çok Ģekilde geniĢletmiĢtir. 

Sayın Mürsel değindi, özellikle faizle ilgili, temerrüt faizi ve normal fa-

izle ilgili 88 ve 120. maddelerde iki özel yaklaĢımımız var. Ġki emredici hü-

kümle faiz oranları genel hüküm olarak üst tavan belirlenmek üzere sınırlandı-

rılmıĢtır. Bu hükümlere özel bir hükümle istisna getirilmedikçe tüm borç iliĢ-
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kilerine, ticari iliĢkiler dahil uygulanacaktır. Bu hükümler önemli ve çok da 

ihtiyaca cevap veren yaklaĢımlardır. SözleĢmeyle kararlaĢtırılan yıllık faiz 

oranı birinci fıkra uyarınca belirlenecek olan yıllık faiz oranının yüzde ellisini 

aĢamaz diyor, temerrüt faizine iliĢkin olarak ise yüzde yüz fazlasını aĢamaz 

demek suretiyle iki emredici hüküm burada getirilmiĢtir. Bu kuralın ticari iĢ-

lerde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tartıĢmalar söz konusudur. Benim 

kiĢisel görüĢüm bu hükümlerin ticari iĢlerde de uygulanacağına yöneliktir. 

Çünkü Türk Ticaret Kanununun yeni Ģekline baktığımız vakit tacirler ve ticari 

iĢlerde serbestçe faiz kararlaĢtırılabilir diyor, ama hangi sınırlar içinde? Yine 

temerrüt faizine iliĢkin 120. Maddedeki yüzde yüz fazlası sınırının içinde kal-

mak üzere, yine 88. Maddedeki faize iliĢkin yüzde ellinin içinde kalmak üzere. 

Buna değinirken aĢkın zararla ilgili olarak sayın Havutçu‘nun bir yakla-

Ģımı vardı. Zaten kendisine katılıyorum, hakimler özellikle Yargıtay uygulama-

sında bu munzam zararla aĢkın zararla ilgili olarak bir ikinci fıkra var, ―temer-

rüt faizini aĢan aĢkın zarar görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa davacının 

istemi üzerine hakim esas hakkında karar verirken bu zarar miktarına da hük-

meder‖ hükmü uygulamada dikkate alınırsa, ayrı munzam zarar davaları açıl-

masına gerek kalmadan aynı davanın içinde bunlar çözülecek diye düĢünüyo-

rum. 

Uygulamada faizle ilgili getirilen bir yaklaĢım var ama faizin baĢlangı-

cıyla ilgili olarak değerlendirirsek özellikle ―haksız fiil iĢlendiği andan itibaren 

faiz iĢler‖ hükmüne bakalım. Bu yaklaĢımı kabul etmemiz lazım, çünkü uygu-

lama bunu zaten bu Ģekilde anlıyor. Dava tarihine kadar iĢlemiĢ faiz olarak be-

lirliyor ve hatta bunu da hesaplatıyor; sonra da dava tarihinden itibaren tekrar 

bu hariç olmak üzere esas müddeabihe yani tazminat miktarına tekrar faiz iĢ-

letmeye devam ediyor, o da iĢleyecek faiz olarak devam ediyor. Burada bir 

sıkıntı çıkacağını düĢünmüyorum. Faizin özellikle sebepsiz zenginleĢme ile 

ilgili hükmüne bakarsanız orada isabetli olarak görüyorum kötüniyet - iyiniyet 

ayrımı yapılması doğrudur çünkü iade yükümlülüğünün kapsamı da zaten 

iyiniyet kötüniyet ayrımına göre belirlenecektir. Hakim de zaten orada iyiniyete 

kötüniyete göre belirlenen tazminata, geri verilmesine hükmedeceği için, faiz 

de o andan itibaren iyiniyeti kötüniyeti dikkate alarak hakim onun baĢlangıcını 

zaten ona göre belirleyecektir. Bu yönüyle uygulamada bir sorunun çıkacağını 

düĢünmüyorum. 

Değinmemiz gereken çok sorun var, Prof. Havutçu‘nun tebliği tek baĢına 

bir oturum konusu olabilecek kadar geniĢ. Kendisi de zaten bazı konulara de-

ğindi, bazılarına zaman yetmezliği sebebiyle değinemedi. Ama doktrinde 

mukaseli hukukta ifa engelleri sistematiğine iliĢkin bir çok sistematik geliĢti-

rilmiĢtir. Türk hukukunda bir çok bilim adamı ifa engelleri sistematiği geliĢtir-

miĢtir. Sayın Havutçu‘nun da sistematiği hukuk doktrini için önemlidir. Ancak 

gerekçede belirtildiği üzere Türk Borçlar Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu-

nun sistematiğini bozmamıĢtır ve Havutçu‘nun ulusalcılık dediğimiz yaklaĢım 
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sadece Türk hukukunun 100 yıllık birikimine olan saygıdır. O 100 yıllık biri-

kimin geliĢimi ve o geliĢimin uygulamadaki yansımasının benimsenip bunun 

yargı uygulamalarıyla Ģekillendirilmesine iliĢkindir. 

Sayın Havutçu‘nun tebliği tekbaĢına bir sempozyum konusudur. Çok Ģey 

söylenebilir ama birkaç hususa daha değinmek istiyorum. Ġfa engellerine iliĢkin 

mukayeseli hukuktaki temel yaklaĢımlar bilim komisyonunda yer alan bizler 

tarafından dikkate alınmıĢtır. Hatta tasarı halindeyken özellikle özellikle haksız 

fiillerle ilgili olmak üzere Avrupa Birliği Haksız Fiil Hükümlerinin Yeknesak-

laĢtırılmasına ĠliĢkin Tasarı‘yı hazırlayan sayın Von Bar Ġstanbul‘a davet edil-

miĢti. Ben de o davet üzerine yapılan sempozyumda tebliğ verdim. Kendisinin 

yaklaĢımları da da bizim getirdiğimiz yaklaĢıma paraleldi. Biz hiçbir zaman 

için uluslararası yaklaĢımları mukaseli hukuku da göz ardı etmedik. Ancak o 

yaklaĢımlarda tabiki farklı bir bakıĢ açıları da vardı, örneğin Anglo-Amerikan 

sistemi ile Kıta Avrupası sisteminin birleĢtirilmesine iliĢkindi, biz böyle bir 

yaklaĢımı temel almadık. Sayın Havutçu‘nun önerdiği ifa engellerinin imkan-

sızlık merkez alınarak tipleĢtirilmesi ve sonucuna uygun olarak sistemleĢtiril-

mesi yaklaĢımı katılınacak bir yaklaĢım değildir. Daha çok kurumsal olarak her 

kurumun yer aldığı yerde bir ifa engelleri düzenlenmesi aynı Borçlar Ka-

nunu‘nda olduğu üzere daha doğrudur. Aynı yaklaĢın TBK.‘nda da benimsen-

miĢtir. Özellikle garanti yaklaĢımından hareket edilerek bir sistematiğin geliĢti-

rilmesinin de uygun olmayacağını düĢünmekteyim. 

Evet hızlı ve zamanı korumak için gayret göstermeye çalıĢarak, süremin 

de bittiğini dikkate alarak hepinizin sabrı için teĢekkür ederim. 
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Sunucu: Sempozyumun ikinci oturumuna baĢkanlık etmek üzere YaĢar 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Borçlar Kanunu Bilim 

Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sayın Aydın ZEVKLĠLER‘i kürsüye davet ediyorum. 

Ġkinci oturumda tebliğlerini sunmak üzere Okan Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Saba ÖZMEN‘i, Erzincan Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Hayrunnisa ÖZDEMĠR‘i, 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın 

Melek Bilgin YÜCE‘yi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Hakan ALBAġ‘ı kürsüye davet ediyorum. 

Oturumun sonunda oturum baĢkanı tebliğlere iliĢkin değerlendirmesini 

sunacaktır/değerlendirmede bulunacaktır. 

 

Prof. Dr. Aydın Zevkliler Oturum AçılıĢ KonuĢması 

Vakıfbank sponsorluğunda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesince 

düzenlenen ve çok yararlı sonuçta da verimli olacağına inandığım sempozyu-

mun ikinci gününün ikinci oturumuna hoĢ geldiniz diyorum. Efendim ben bu 

oturumu yönetme Ģansına mutluluğuna ulaĢtım; çünkü dört genç arkadaĢımın 

sunacağı tebliğe baĢkanlık yapacağım. ―Gençlik ölçütü nedir?‖ diye sordu-

ğumda herkes kendine göre bir ölçüt koyar: ―ĠĢte Ģöyle yapabilen böyle yapa-

bilen‖ diye. Eski baro baĢkanlarından Ġzmir‘de sevdiğim bir ahbabım var, o 

derdi ki ―Bir kiĢi ayakta pantolonunu giyebildiği sürece gençtir, ama ayakta 

giyemez hale gelince artık dönüĢ baĢlamıĢtır‖. Benim de ölçütüm Ģu; bir kiĢi 

Ġstanbul caddelerinde motosiklete binebildiği ölçüde gençtir. O bakımdan Saba 

Hocamızın diğer arkadaĢlardan bir farkı olduğunu sanmıyorum. Bu bakımdan 

ben de onlar arasında kendimi gençleĢmiĢ hissediyorum bir bakıma. Bu otu-

rumda dört değerli konuĢmacımızdan ilk üçü taĢınır satıĢı ile ilgili bazı konuları 

iĢleyecekler. Dördüncü konuĢmacımız Saba hocamız taĢınmaz satıĢı ile ilgili 

yasanın düzenlemelerini ele alacak, inceleyecek. Bu sıralamalarda sadece bu 

oturumda değil geneliyle yapılan sıralamalarda kıdem gözetilmemiĢ aksine 

yasadaki düzenlemeye göre akıĢ sırası esas alınmıĢtır. Bunu da bilgilerinize 

sunmak isterim. ġimdi biz program gereğince konuların sunulmasına geçiyo-

ruz. Ġlk sunumu Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir arkadaĢımız yapacak. Er-

zincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden gelen bir öğretim üyesi arkadaĢımız 

ve bu arkadaĢımız ―SatıĢ SözleĢmesinde Yarar ve Hasarın Ġntikali‖ konusunu 

ele alacaktır. Evet buyurunuz lütfen. 





SATIġ SÖZLEġMESĠNDE YARAR VE HASARIN ĠNTĠKALĠ 

Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMĠR

 

 

ÖZET 

Satım sözleĢmesi, her dönemde önemine binaen insanoğlu tarafından 

uygulana gelmiĢtir. Satım sözleĢmesinin yaygın uygulanırlığı onun hükümle-

rine de etki etmiĢtir. Gerçektende, satıma ait hükümler en çok değiĢikliğe uğra-

yan hükümlerdir. Bu hükümlerin en meĢhurlarından biri hiç Ģüphesiz ki hasarın 

geçiĢidir. Borçlar Kanunumuzun kaynaklığını yapan Ġsviçre Borçlar Kanunu 

Alman Medeni Kanunundan farklı olarak, Roma Hukukundan gelen ―Hasar 

satıcıya aittir: Periculum est emptoris‖ kuralına sadık kalmıĢtır
1
. Bu kuralın 

uygulanmasında, sözleĢmenin yapılmasıyla yarar ve hasar alıcıya geçmektedir. 

Bu durum öteden beri haksızlıklara sebep olmaktadır. Çünkü henüz sahip ol-

madığınız bir satım konusu Ģeyin, sözleĢmeden sonra ifadan evvel umulmayan 

bir hal dolayısıyla yok olmasından sorumluluk alıcıya ait bulunmaktadır. Buna 

karĢın Alman BGB‘ye göre hasarın geçiĢi konusunda hâkim olan ilke teslim 

ilkesidir. Teslimle yarar ve hasar alıcıya geçer. YürürlüktekiBorçlar Kanu-

nunda yer alan ve tartıĢılan BK m.183 hükmü, teslim ilkesi ve Viyana Satım 

SözleĢmesi göz önüne alınarak değiĢtirilmiĢtir. Ayrıca gayrimenkullerde hasa-

rın geçiĢine iliĢkin yeni düzenlemelerde yer almaktadır. Hasarın geçiĢi kuralına 

istisna getiren ―halin icabı ve sözleĢmeden kaynaklanan‖ istisnaların yanı sıra 

―kanundan doğan‖ istisnalara da yer verilmiĢtir. ÇalıĢmamızda da, hasarın ge-

çiĢi konusu, mevcut ve yürürlüğe girecek Borçlar Kanunu hükümleri göz önüne 

alınarak incelenmiĢtir. 

I. HASAR KAVRAMI 

A. Genel Olarak 

Hasar, Türkçe‘ye Arapça‘dan giren bir kelimedir. Hasar kavramı birden 

çok manada kullanılır. Buradan hareketle geniĢ anlamda ve dar anlamda hasar 

söz konusudur. Türk Borçlar Kanununda birden fazla yerde hasardan bahse-

dilmiĢtir. Ancak herhangi bir tanıma kanun metninde rastlanılmamaktadır. 

                                                 

 Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

1
 Meili, Alfred; Die Enstehung des schweizerischen Kaufrechts, Ein Beitrag zur 

quellenkritischen Untersuchung des Obligationenrechts, Zürich 1976, PN. 37 vd; 
EriĢgin Söğütlü, Özlem; Tarihsel ve Dogmatik Açıdan, Periculum Est Emptoris ( 
Hasar alıcıya aittir), Ankara 2010, 120 vd. 
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Borçlar Kanunu anlamında hasar, daha çok tesadüfî bir olay sonucunda 

kiĢinin malvarlığında meydana gelebilecek ihtimali azalmalardır
2
. Hasar kav-

ramı bir geniĢ diğeri dar anlamda ikiye ayrılmaktadır. 

GeniĢ anlamda hasar, kelimenin günlük dilde ifade ettiği anlamı karĢılar. 

Buna göre hasar, “zorlu bir olay sonucunda meydana gelen kırılma, dökülme, 

yıkılma gibi zararı” ifade eder. Örneğin, yağan karın yolların asfaltında büyük 

hasara sebep olmasındaki hasar kelimesiyle, çoğunlukla afetlerin verdiği maddi 

zararlar kastedilir. Buradan da anlaĢılacağı gibi, geniĢ anlamda hasarda daha 

çok bir tesadüfîlik söz konusudur
3
. Burada hasardan daha ziyade bir kiĢinin 

kusuruna dayanmayan zararlar kastedilir. Ancak her zaman geniĢ anlamda ha-

sar, kusurdan meydana gelmemiĢ zararları kapsamaz. Bazı durumlarda 

Xkusurdan doğan hasarları da kapsar. Örneğin, araba kullanırken cep telefonu 

ile konuĢan kiĢinin yanlıĢ sollaması durumunda iki kiĢinin ölmesi Ģahsın sebep 

olduğu kusura örnek teĢkil eder. Buradan hareketle geniĢ anlamda hasar için, 

bir Ģeyin herhangi bir borç münasebetine konu olup olmadığına bakılmaksızın 

telef ve zayi olması, yok olması halleridir
4
. Bundan dolayı geniĢ anlamda ha-

sara ayni hasar veya Ģeye müteallik hasar adı verilir. 

Aynî hasarda bir malın herhangi bir sözleĢmesel borç iliĢkisine konu ol-

maksızın, doğrudan doğruya üzerinde ayni hak sahibi olunan eĢyanın maddi 

anlamda somut olarak uğradığı yok olma, bozulma, kırılma, parçalanma gibi 

olumsuz sonuçlar ve hak sahibinin de bu sebeple doğrudan doğruya uğradığı 

zararsöz konusudur
5
. EĢyaya iliĢkin zarar, eĢya üzerindeki hakka iliĢkindir

6
. 

Bundan dolayıdır ki eĢya hukukunu ilgilendirir. EĢya yok olduğunda buna eĢ-

yanın sahibi katlanacaktır. Bu esas Roma Hukukundan kaynaklanmaktadır. 

Roma hukukunda bu durum, ―casum sentit dominus‖ veya ― res perit domino‖ 

(hasara malik katlanır) Ģeklinde ifade edilmiĢtir
7
. 

                                                 
2
 Giger, Hans; Allgemeine Bestimmungen, Der Fahrniskauf (185-214) in: Berner 

Kommentar Das Obligationenrecht, 2. Abteilung, I. Teilband, Bern 1980, PN. 7; 
Filios, Paul; Die Gefahrtragung beim Kauf im Rahmen des Synallagmas Berlin, 
1964, 1; GümüĢ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2008 C. I, 59. 

3
 Akıntürk, Turgut;Satım Aktinde Hasarın Ġntikali, Ankara 1966, 22. 

4
 Tandoğan, Haluk; Türk Mesuliyet Hukuku, 1961, 64, 273. 

5
 Akıntürk, 23; Sieber, Liliane; Gefahrtragung im Kaufrecht, Zürich 1993, 4. 

6
 Filios, 2; Sieber, 4. 

7
 Altay, Sabah;Satım SözleĢmesinde Hasarın GeçiĢi, Ġstanbul 2008, 5; Atamer, YeĢim; 

Satım SözleĢmesinde Hasarın Ġntikali Anı; Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman‘a Armağan, 
Ġstanbul 2000  

(1313-167), 132; Honsell, Heinrich; Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer 
Teil, 5. Auflg. Bern 1999, 46; Hager, Günter; Die Gefahrtragung beim Kauf, 
Frankfurt am Main, 1982, 38; Schwarz, R. Andreas (Çev. Kudret Ayiter); SatıĢ 
Aktinde Hasarın Ġntikali, 161. 
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Dar anlamda hasar, Borçlar Hukuku anlamında, borç iliĢkisi içerisinde 

meydana gelen hasarları ifade etmek üzere kullanılır. Gerçektende dar anlamda 

hasar, özellikle borç münasebetlerinde, borcun doğumu ile ifası arasında edanın 

borçluya isnatolunamayan sebepler dolayısıyla ifanın imkânsızlaĢması halinde 

ortaya çıkan ifa engelinin olumsuz sonuçlarının borç iliĢkisinin taraflarından 

hangisinin malvarlığında doğacağının belirlenmesinde söz konusu olur
8
. Bun-

dan dolayıdır ki dar anlamda hasara borca müteallik hasar adı verilir. Borca 

müteallik hasar, sözleĢmenin kurulmasından sonraki bir dönemle ifası arasın-

daki dönemde, sonraki ifa imkânsızlığının sonuçlarına sözleĢmenin hangi tara-

fının katlanacağına iliĢkindir
9
. 

Bu çerçevede borca iliĢkin hasar, sözleĢme tarafları arasındaki bir riziko 

dağılımını ifade eder. Yabancı hukuk sistemlerinde de hasar bu Ģekilde ifade 

edilmektedir. Gerçektende Alman, Avusturya, Ġsviçre, Fransız ve Ġngiliz hu-

kuklarında bu konuda zarar terimlerine yer verilmemiĢ;fakat daima bir tehli-

keyi ifade eden ―Gefahr‖, ―risque‖, ―risk‖ terimleri kullanılmıĢtır
10

. 

B. Hasarın Ġntikali 

Sözü edilen bu tehlikelere taraflardan hangisinin ne zamandan itibaren 

maruz kalacakları, yani hasara satıcının mı yoksa alıcının mı katlanacağı me-

selesine, ―hasarın intikali‖ adı verilmektedir. Satıcı teslim borcundan kurtul-

makla beraber alıcıdan semeni talep edemeyecek isehasarın satıcıya intikali, 

diğer taraftan satılanı hiç veya akde uygun surette elde edememesine rağmen 

semeni ödemekle mükellef olacak veya ödediği semenin kendisine iade edilme-

sini artık talep edemeyecek olması durumunda da hasarın alıcıya intikalisöz 

konusu olur. Buradan hareketle denilebilir ki, satım aktinde hasarın intikali 

meselesi esas itibariyle ifası veya gereği gibi ifası satıcıya isnat olunamayan 

haller münasebetiyle imkânsızlaĢan teslim borcu karĢısında, semen borcunun 

mukadderatının, yani hala ödenip ödenmeyeceği veya daha evvel ödenmiĢse 

geri alınıp alınamayacağı hususunun tespit ve tayininden ibarettir
11

. 

Yukarıda anlatılanlara göre, hasarın intikali meselesinin söz konusu ola-

bilmesi için, her Ģeyden evvel imkânsızlığın kusurdan ileri gelmemiĢ olması 

gerekir
12

. BaĢka bir deyiĢle hasar, teslim borcunun ifasının veya gereği gibi 

ifasının satıcının mes‘ul olmayacağı sebeplerden dolayı imkânsızlaĢması ha-

                                                 
8
 Akıntürk, 24; Sieber, 5; Filios, 3; Kaiser, Fredrich; Die Gefahrtragung im 

Kaufvertrage nach Deutschem und Schweizerischem Recht, Heidelberg, 1927, 6; 
GümüĢ, 60; 

9
 Giger, Art. 187, PN. 7; Tandoğan Haluk; Özel Borç iliĢkileri, 1988 C. I/I, 106. 

10
 Akıntürk, 25; Aral, Fahrettin; Borçlar Hukuku, Özel Borç ĠliĢkileri, GeniĢletilmiĢ 8. 
Bası, Ankara 2010, 73.  

11
 Akıntürk, 11. 

12
 Akıntürk, 12. 
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linde ortaya çıkan bir tehlikedir. Buradan hareketle denilebilir ki, hasarın inti-

kali ancak kusursuz sorumluluk hallerinde ortaya çıkabilir. Çünkü satıcının 

sözleĢmeden doğan borçlarını kusuruyla yerine getirmemesi hali borcun ifa 

edilmemesi ile ilgilidir. Bu durumda hiçbir zaman ifa edilmeme durumundan 

ortaya çıkan tehlikeler, teknik anlamda hasar değildir. Buradan hareketle ku-

surlu ifa imkânsızlığının sonuçları BK. m. 96 (TBK. m. 112) vd.‘na tabidirler. 

Yukarıda anlatılanlardan da hareketle hasarın intikali meselesi, bütün 

borç mukavelelerini de kapsayacak Ģekilde BK m. 117/I (TBK. m. 136/I)‘de 

düzenlenmiĢtir. Hasarın intikalinde en geçerli madde ilgili maddedir
13

. Söz ko-

nusu maddenin birinci fıkrasında, eksik iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde 

ve tek tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde, borçluya yüklenilemeyen haller do-

layısıyla borcun ifası mümkün olmazsa borcun sona ereceği düzenlenmiĢtir. 

Burada hasara alıcı katlanmaktadır
14

. Çünkü imkânsızlık sonucu sözleĢmeye 

konu olan ediminden mahrum kalmaktadır. Ancak, bu maddenin ikinci fıkra-

sında, tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde hasarın intikali konusunda ― 

bu suretle borçtan berî olan borçlu haksız iktisaplara müteallik hükümlere tev-

fikan almıĢ olduğu Ģeyleri iadeye mecbur ve kendisine henüz tediye edilmemiĢ 

bulunan Ģeyi istemek hakkından mahrum olur‖ düzenlemesiyle hasarın borç-

luya ait olduğu hususu düzenlenmiĢtir. Ancak, ikinci fıkranın ikinci cümlesinde 

kuralın istisnası olarak bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre, “ Kanun veya 

sözleĢmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiĢ, ol-

duğu durumlar, bu hükmün dıĢındadır” düzenlemesine yer verilmiĢtir.Burada 

sayılan istisnai hallerde hasara alıcı katlanacaktır. 

II. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA EDĠM VE KARġI EDĠM 

HASARI 

Borca iliĢkin hasar kavramının mantığında, borç iliĢkisinin kurulmasın-

dan sonra borcun ifasının borçluya yüklenemeyecek sebeplerle imkânsız hale 

gelmesi teĢkil etmektedir. Bu durum Türk Borçlar Kanununda düzenlenen 117. 

(TBK m. 136) maddeye tekabül etmektedir. Borç iliĢkisinin kurulmasından 

sonra edimin imkânsızlaĢması hali Türk ve Ġsviçre Borçlar Kanununda borcu 

sona erdiren sebepler arasında sayılmaktadır
15

. Gerçektende BK. m. 117 uya-

                                                 
13

 Bilge, Necip, Borçlar Hukuku, Özel Borç ĠliĢkileri, Ankara 1962, 30; Feyzioğlu, F. 
N., Borçlar Hukuku, Hususi Kısım: Akdin Muhtelif Nev‘ileri, C. I, Ġstanbul 1961, 81; 
Yavuz, Cevdet; Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası 2007, 59. 

14
 Yavuz, Cevdet; Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası 2007, 59. 

15
 Eren, Fikret; Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 12. Bası, 2010 Ankara, 1248 vd. ; 
Kılıçoğlu Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası 2009, 645 vd; Hunger, 
Patrick, in: Prinzipien des Vertragsrechts, 2006 Zürich, 89; Koller, Alfred, in: Theo 
Guhl,Das schweizerische Obligationenrecht, 2000, 312; Stöckli, Hubert; in: 
Praejudizienbuch zum OR, 2006 Zürich, 349vd; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, 
Scweizerisches Obligationenreht (Allgemeiner Teil), 2003 Zürich, PN. 3212 vd. 194 
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rınca borçlu kendisine yüklenilemeyecek bir imkânsızlık sonucu kendi edimini 

yerine getirmekten kurtulur. Ancak karĢı edimi talep etme hakkını da kaybeder, 

eğer karĢı edim bir Ģekilde elde edilmiĢse söz konusu bu edimin sebepsiz zen-

ginleĢme hükümlerine göre iade edilmesi gerekir
16

. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ıĢığında borca iliĢkin hasar kavramı, iki 

ayrı anlamı taĢımaktadır. Alacaklı açısından sonraki ifa imkânsızlığı sebebiyle 

borçlunun borcundan kurtulması sonucunda edimi talep etme hakkının ortadan 

kalkması veya borçlu açısından edimin imkânsızlaĢmasına rağmen alacaklıya 

ifayı gerçekleĢtirmek zorunda olması, baĢka bir değiĢle alacaklının edimi talep 

hakkının devam edip etmeyeceği durumu edim hasarı kavramı altında değer-

lendirilmektedir. Gerçektende edim hasarı kavramı, borç iliĢkisinin alacaklı ve 

borçlu tarafları için aynı derecede tehlikeyi içermektedir. ġöyle ki borç 

iliĢkisininkonusuolanedimin imkânsızlaĢması sonucu borçlu hala ifayı yerine 

getirmek zorunda kalmaktadır. Buna karĢın alacaklıda sonraki imkânsızlık do-

layısıyla borcun sona ermesi sebebiyle edimden yoksun kalmaktadır. Buna kar-

Ģın, sözleĢmenin kurulmasından sonraki evrede edimin ifasının imkânsızlaĢ-

ması durumunda borçlu karĢı edimi isteme hakkını kaybeder. Bu duruma karĢı 

edim hasarı denilir. KarĢı edim hasarı, tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢme-

lerde söz konusudur. KarĢı edim hasarında önemli olan, alacaklının borcundan 

kurtulan edim borçlusuna karĢı edimini talep edip edemeyeceğidir. Alacaklının 

borçlandığı edimi umulmayan hal dolayısıyla imkânsızlaĢan borçluya karĢı, 

kendi edimini yerine getirmekle yükümlü olması durumunda, karĢı edim hasarı 

alacaklıya aittir. Bunun yanı sıra alacaklının kendi borcunun da ortadan kalk-

ması karĢı edim hasarının borçluya ait olduğunu gösterir. BK m. 117/II bu so-

runa bir çözüm getirmiĢtir. Borcundan kurtulan kiĢi karĢı edimi de talep ede-

meyecektir. Bu durum ise borçlunun ifa süresince karĢı edim hasarını taĢıması 

anlamına gelmektedir
17

. 

                                                                                                                       
vd; Wiegand, Wolfgang, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht C. I, 4. Auflage 
2007 Zürich, 697 vd; Dural, Mustafa, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki 
Ġmkânsızlık, 1976 Ġstanbul, 119.  

16
 Burada doktrinde genellikle hâkim olan görüĢ, BK m. 117‘nin sebepsiz zenginleĢme 
hükümlerine atıf yapmıĢ olması, iade talebinin sebepsiz zenginleĢme hükümlerine 
dayandığı anlamına gelmemektedir. Ġade talebinin dayanağı, sözleĢmeye dayanmaktadır. 
Burada yapılan atıf sebepsiz zenginleĢme kurumuna olmayıp onun hukuki sonuçlarına 
iliĢkindir. Bundan dolayıdır ki, iade talebi sebepsiz zenginleĢmede öngörülen kıssa 1 
yıllık süre olmayıp sözleĢmeden doğan borçlar için geçerli olan 10 yıllık zamanaĢımı 
süresine tabidir ( Aepli, Viktor; OR - Art. 114-126: Das Erlöschen der Obligationen, 
Zürcher Kommentar, V1h1, 1991,105); Dural, 163; Serozan, Rona, Ġfa, Ġfa Engelleri, 
Haksız ZenginleĢme, B. 3, Ġstanbul 2002, § 15 PN. 8a. 

17
 Dural, 161; Eren, 1289; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, PN. 3261; Aepli, PN. 151; 
Wiegand, PN 18 zu Art. 119; Schwenzer, Ingeborg, Schweizerisches 
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Edim hasarı ile karĢı edim hasarı arasında mantıkî bir bağ söz konusu-

dur
18

. KarĢı edim hasarının kimin taĢıyacağı sorusuna cevap verebilmek için 

edim hasarının alacaklıya ait olması gerekir. BaĢka bir deyiĢle borçlunun son-

radan imkânsızlaĢan edimi dolayısıyla borçtan kurtulması alacaklının ise edi-

mini yerine getirmek zorunda kalmasıdır. Buna karĢın, borçlu sonradan mey-

dana gelen imkânsızlık dolayısıyla hâlâ edimini yerine getirmek zorunda ka-

lırsa burada edim hasarı borçludadır ve karĢı edim hasarından bahsedilemez
19

. 

Bundan dolayıdır ki, hasarın intikali sorunu temelde karĢı edim hasarının kime 

ait olacağı sorunudur. 

III. TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA SATIM SÖZLEġMESĠNDE 

HASARIN GEÇĠġĠ 

A. Genel Olarak 

Türk Borçlar Kanunu ilk iktisabından seksen beĢ yıl sonra hasarın geçiĢi 

konusunda değiĢikliğe uğramıĢ bulunmaktadır. Özellikle köklerini Roma Hu-

kukundan alan hasarın sözleĢmenin kurulması ile alıcıya geçiren “periculum 

est emptoris; Hasar Satıcınındır” kuralı değiĢime uğramıĢtır. 818 sayılı Borçlar 

Kanununun m. 183/I maddesinde yer alan bu kural, 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanununun 208. maddesinde menkul ve gayrimenkulleri kapsamak üzere hasa-

rın intikali konusunda yeni bir hüküm getirmiĢtir.Türk Borçlar Kanunu, Ġsviçre 

Borçlar Kanunu‘nun hasarın intikali sisteminden bu madde ile ayrılmıĢ olmak-

tadır.Türk Borçlar Kanununda getirilen yeni düzenlemeye göre, ― Kanundan, 

durumun gereğinden veya sözleĢmede öngörülen özel koĢullardan doğan ayrık 

haller dıĢında, satılanın yarar ve hasarı; taĢınır satıĢlarında zilyetliğin devri, 

taĢınmaz satıĢlarında ise, tescil anına kadar satıcıya aittir. 

TaĢınır satıĢlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde 

düĢmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleĢmiĢçesine satılanın yarar ve ha-

sarı alıcıya geçer. 

Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden baĢka bir yere gönde-

rirse, yarar ve hasar, satılanın taĢıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer‖ 

hükmü getirilmiĢtir. 

Yeni getirilen hükümle, alıcı açısından bazı adaletsizliklerin önüne ge-

çilmesi amaçlanmıĢtır. Kanun koyucu bu hükümde ayrıca Alman BGB 446‘da 

yer alan ve hasarın teslimle geçeceği kuralını ve Viyana Satım sözleĢmesinde 

yer alan gönderilecek borçlarda taĢıyıcıya teslimi edilmesi kuralını içeren m. 

                                                                                                                       
Obligationenrecht, (Allgemeiner Teil), 4. Überarbeitende Auflage, 2006Bern, PN. 
64.16, 437;  

18
 Dural, 161-162.  

19
 Schönle, Herbert; Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Teilband V/2a, Zürich 
1993, Art. 185, PN. 18; Aral, 76; Altay, 24. 
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67‘de yer alan ilkeyi esas almıĢtır. Bu düzenlemelerle “yarar ve hasarın geçiĢi 

konusu” nun daha çağdaĢ bir yapıya kavuĢturulması ve öteden beri devam eden 

haksızlıkların önlenmesi amaçlanmıĢtır. 

B. TaĢınır SatıĢlarında Yarar ve Hasarın GeçiĢi 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda da eski kanunda yer verilen kanun-

dan, durumun gereğinden ve sözleĢmede özel koĢullardan doğan ayrık haller 

istisna olarak sayılmıĢtır. Taraflar bu Kanununda da isterlerse yarar ve hasarın 

geçiĢi kuralının aksini kararlaĢtırabilirler. Getirilen kural da emredici nitelikte 

değildir. Yeni Kanunda istisnalardan “Kanundan dolayı” istisnası eski Kanun-

dan farklı olarak eklenmiĢtir. Eski Kanun döneminde doktrin tarafından geti-

rilmesi gereken bu istisna yeni Kanun düzenlemesinde yer almıĢtır. 

818 sayılı Borçlar Kanununda yarar ve hasarın geçiĢinde ikili bir sistem 

öngörülmüĢtür. Burada parça ve çeĢit borcu ayrımı kuralı getirmiĢtir. Ancak 

TBK m. 208‘de bu ayrım terk edilmiĢtir. Artık yarar ve hasarın geçiĢi hakkında 

tek bir hüküm geçerlidir. Ayrıca madde metninde 818 sayılı Kanun döneminde 

yer verilen Ģarta bağlı borçlarda yarar ve hasarın geçiĢi kuralına da TBK‘da 

yarar ve hasarın geçiĢini düzenleyen maddede yer verilmemiĢtir. Ancak bu du-

rum TBK m. 172. maddede ―KoĢula Bağlı Borçlar‖ kısmında düzenlenmiĢtir. 

Türk Borçlar Kanunu m. 208‘de yarar ve hasar taĢınırlarda zilyetliğin 

devrine kadar satıcıya aittir hükmüyle edim hasarının bu ana kadar satıcıya ait 

olduğu görülmektedir. Bu dönemde satılan herhangi bir sebeple telef olursa 

veya zarara uğrarsa buna satıcı katlanır. Yani bu dönemde edim hasarı satıcıda-

dır. Zilyetlik devredildiği andan itibaren edim hasarı alıcıya geçmektedir. Edim 

hasarının alıcıya geçmesiyle birlikte semen hasarı da alıcıya geçer. Bundan 

dolayıdır ki, zilyetliğin devrinden itibaren taĢınır bir zarara uğrarsa buna alıcı 

katlanır ve mal için kararlaĢtırılan semeni de ödemek zorundadır. Çünkü madde 

metni parça ve cins ayrımı yapmadan yarar ve hasarın intikalini 

zilyetliğindevrine bağlamıĢtır. Yapılan değiĢiklikten sonra parça ve çeĢit borcu 

ayrımı ortadan kaldırılmıĢtır. Ancak taraflar kendi iradeleriyle ve anılan ilkeyi 

hasarın geçiĢinde kabul edebilirler. Ayrıca kanundan doğan istisnalar halinde 

de bu ilke geçerli olur. Bunların dıĢında, borçlu henüz teslim yerine geçecek 

herhangi bir zilyetliğin devri yollarına baĢvurmadan söz konusu mal borçlunun 

fiili dıĢında telef olursa, borçlu borcundan kurtulur. Bunun dıĢındaki hallerde, 

borçlu aynı malı tedarik etmek zorundadır. 

Genel kural bu olmakla birlikte, BK m.117 (TBK. m. 136)‘da ―Borcun 

ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaĢırsa, borç sona 

erer” hükmü ile, sözleĢmenin kurulması ile borcun ifası arasındaki dönemde 

borcun konusunun borçluya yüklenemeyecek hallerde imkânsız olması ile bor-

cun sona ermesi hali düzenlenmiĢtir. Buradan sözleĢmenin kurulması ile ifası 

arasındaki dönemde satım konusu eĢya telef olursa bedel hasarı satıcıya, karĢı 

edim hasarı da alıcıya ait olur. Ancak aynı maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
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cümlesinde “ Kanun veya sözleĢmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın 

alacaklıya yükletilmiĢ olduğu durumlar bu hükmün dıĢındadır” hükmüyle bir 

istisna getirilmiĢtir. Bu hüküm 818 sayılı Borçlar Kanununda da yer alan bir 

hükümdür. Bu hükümde anılan istisnalar, BK. m. 328 (TBK. m. 409)‘da belir-

tilen ve uzun süreli iĢ akitlerinde iĢçinin kusuru olmaksızın kısa bir süre için iĢ 

görmemesinden dolayı iĢveren, çalıĢılmayan sürelere iliĢkin olarak hakkaniyete 

dayanarak ücret ödemek zorundadır. Aynı Ģekilde diğer bir istisna ise, BK. m. 

383 (TBK m. 499)‘te düzenlenmiĢ olan yayım sözleĢmesidir. Burada anılan 

kanun metnine göre, “ TamamlanmıĢ bir eserin tamamı veya bir bölümü satıĢa 

sunulmadan önce beklenmedik bir halden dolayı yok olursa yayımcı, yayımla-

tana ayrıca bir bedel ödemeden masrafı kendine ait olmak üzere yok olan kısmı 

tekrar bastırabilir” hükmüyle istisna getirilmiĢtir. Diğer bir istisna ise, hasarın 

geçiĢi kuralları emredici değildir. Bu kuralın aksi her zaman kararlaĢtırılabilir. 

Eğer taraflar aralarında yapacakları sözleĢme ile hasarın geçiĢinde sözleĢmenin 

kuruluĢ anını kabul ederlerse söz konusu hüküm uygulanmaz. 

III. BORÇLAR KANUNUNDA HASARIN GEÇĠġĠNE ĠLĠġKĠN 

ġARTLAR 

A. Satım SözleĢmesinin KurulmuĢ Olması 

Hasar ve yararın Kanun metninde belirtildiği Ģekilde geçebilmesi için bir 

satım sözleĢmesinin kurulmuĢ, hüküm ve sonuçlarını da doğuruyor olması ge-

rekir. SözleĢmenin kurulma aĢamasında yer alan bazı eksikliklerden dolayı, 

örneğin ehliyet veya sözleĢmenin konusunun imkânsız olması vb. sözleĢme 

baĢtan hüküm ve sonuç doğurmayabilir. SözleĢme kurulduktan sonra meydana 

gelecek sakatlıklardan dolayı sözleĢme iptal edilebilir. Eğer sözleĢme geçersiz 

ise taraflar verdiklerini sebepsiz zenginleĢme hükümlerine göre geri isteyebi-

lirler
20

. 

Borçlar Hukuku anlamında sözleĢmenin kurulmuĢ olması, tarafların ira-

delerinin karĢılıklı ve birbirlerine uygun olarak beyan etmeleriyle gerçekleĢir 

(TBK m. 1/I). Bundan dolayıdır ki, bir satım sözleĢmesinin kurulabilmesi için 

tarafların sözleĢmenin esaslı unsurları üzerinde anlaĢmaları gerekir
21

. Satım 

sözleĢmesinde satıcının bir Ģey satmayı alıcının da bunu belli bir bedel karĢılı-

ğında almaya hazır olduğunu belirtmesi gerekir. Hazırlar arasında gerçekleĢen 

sözleĢmelerde ise, muhatabın kabul beyanında bulunduğu anda sözleĢme hem 

                                                 
20

 Grunewald,Barbara; in: Erman, W., Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Köln 2010, PN. 4. 

21
 Schönle, Art. 184, PN. 13-20; Keller, M/Siehr, K; Kaufrecht, 3. überarbeitete und 
ergaenzte Auflage, Zürich 1995, 8; Honsell, 21; Huguenin, Claire; Obligationenrecht 
Besonderer Teil, 3. Überarbeitete Auflage, Zürich 2008, PN. 1-3, 2; Yavuz, 41. 
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kurulur hem de hüküm ve sonuçlarını doğurur
22

. Ancak hazır olmayanlar ara-

sında gerçekleĢen sözleĢmelerde ise, sözleĢmenin kurulma, hüküm ve sonuç 

doğurma anları birbirinden farklıdır. Hazır olmayanlar arasında icaba olumlu 

yanıt verilmesi ile sözleĢme hüküm ve sonuç doğururken, sözleĢmenin kurul-

ması kabul beyanının satıcının hâkimiyet alanına ulaĢmasıyla mümkün olabile-

cektir. 

SözleĢmenin geçerliliği taliki bir Ģarta tabi ise, yarar ve hasar teslimle değil, 

Ģartın gerçekleĢmesi ile alıcıya geçer. Bu anda satım konusu mal hasara uğrasa 

hatta yok olmuĢ olsa bile yinede satıcının yükümlülüğü söz konusu olmaz. Çünkü 

satıcı söz konusu malı ifa maksadı ile Ģartın gerçekleĢmesi anında alıcıya teslim 

etmiĢtir. Yani burada Ģartın gerçekleĢmesi ile edim hasarı alıcıdadır. ġartın 

gerçekleĢeceği ana kadar satıcı edim hasarına katlanır
23

 . Ancak, satım konusu mal 

Ģart gerçekleĢmeden evvel veya rızanın yetkili makamlar tarafından 

verilmemesinden dolayı askıda bir sözleĢme dolayısıyla teslim edilecek olursa ve o 

sırada da mal hasara uğramıĢsa burada da yarar ve hasar geçiĢi düzenleyen madde 

uygulanır
24

.Çünkü taraflar malın Ģartın gerçekleĢmesinden ve gerekli rızanın 

alınmasından evvel durumu kabul etmiĢ bulunmaktadırlar. 

Bozucu Ģarta bağlı satımlarda yarar ve hasarın geçiĢi konusu TBK‘nda 

açıkça düzenlenmemiĢtir. Ancak, bozucu Ģarta bağlı satımlarda sözleĢme ge-

çerli bir Ģekilde kurulduğu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını öngörülen Ģar-

tın gerçekleĢmesine kadar doğurur. Burada Ģarta bağlanan husus akdin sona 

ermesidir
25

. Bozucu Ģartta ilerde gerçekleĢebilecek bir olgu söz konusu 

olduğundan bu ana kadar normal yarar ve hasarın geçiĢi kuralından ayrılmanın 

bir anlamı bulunmamaktadır
26

. Satım sözleĢmesinde satıcının esaslı borcu 

satılanın zilyetliğini ve mülkiyetini alıcıya ifa maksadıyla teslimidir. ĠĢte bu 

andan itibaren yarar ve hasar alıcıya geçer. TBK‘nun getirmiĢ olduğu ilke bu-

rada kolayca uygulanabilir. Satılanın zilyetliğinin devri ile alıcı yarar ve hasara 

katlanır. Alıcı, satılanın zilyetliğinin devri ile bozucu Ģartın gerçekleĢme anına 

kadar olan süre zarfında satılan yok olmuĢsa veya hasara uğramıĢsa, bütün ha-

sara Xkatlanacak ve satıĢ bedeli ödeyerek yararları da elde etme hakkına sahip 

olacaktır
27

. ġartın gerçekleĢmesi anından itibaren hasara satıcı katlanır. 

                                                 
22

 Eren, 235; Kılıçoğlu, 52-53; Guhl, PN. 443, 115 vd.; Bucher, Eugen; in. 
Honsell/Vogt/Wiegand, Art. I, PN. 1 vd, 31vd; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, 
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, B. I, PN. 286 vd, 53vd; Koller, 
Alfred; Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bern 2006,109;  

23
 Westermann,H. P;in: Münchener Kommentar zum BGB, 5. Auflage 2008, PN. 6. 

24
 Erman/ Grunewald, PN. 4; Westermann, PN. 6; Beckmann, R. Michael; in: 
Staudinger Kommentar, s. 566, Berlin 2005, PN. 13.  

25
 Akıntürk, 125. 

26
 Walter,Gerhard; Kaufrecht, Tübingen 1987, 273. 

27
 Altay, 149. 
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B. Zilyedliğin Devri 

Türk Borçlar Kanununda gerçekleĢtirilen yenilikle, menkullerde yarar ve 

hasarın geçiĢinde zilyetliğin devri bilinçli bir Ģekilde temel alınmıĢtır. Burada 

teslim kelimesine yer verilmemiĢtir. Bunun sebebi ise, teslimin zilyetliğin geçi-

rilmesi hallerinden sadece birini teĢkil ediyor olmasıdır. GeliĢen ihtiyaçlara 

daha iyi bir Ģekilde cevap verebilmek amacıyla zilyetliğin bütün hallerinde ay-

rım gözetilmeden hasarın geçeceği kabul edilmiĢtir. Bu düzenlemede Alman 

BGB 446
28

'dan farklı olarak zilyetliğin devri ibaresine yer verilmiĢtir. 

Alman Medeni Kanununun hasarın geçiĢini düzenleyen 446. paragra-

fında yararın ve hasarın satım konusunun zilyetliğinin teslimi ile mümkün ola-

cağına yer verilmiĢtir. Burada zilyetliğin sadece devir hallerinden birine yer 

verilmediği, bilakis diğer devir halleri de kanun metninde yer alan ―die 

Übergabe der Besitz‖ ifadesinin içinde olduğu doktrin tarafından da kabul 

edilmektedir
29

. Teslim, satılanın karĢı tarafa doğrudan zilyetliğinin sağlanması-

dır
30

. Buradan hareketle teslim, satım konusu Ģey üzerinde fiili hâkimiyetin 

sağlanmasını ifade eder. Böylece, alıcıya Ģey üzerinde fiilen tasarruf imkânı 

sağlanmıĢ olur
31

. Teslim alıcıya satım sözleĢmesinin bir gereği olarak verilmesi 

gereklidir. Bunun karĢısında, mülkiyetin geçirilmesi amacıyla verilmesine ge-

rek yoktur
32

. Eğer satıcı ile alıcı anlaĢmıĢlarsa, satıcının satım konusunu 

üçüncü bir kiĢiye intikalini konu alan mesafe sözleĢmelerinde de geçerlidir
33

. 

Mecelle‘de de, hasarın geçiĢini düzenleyen bir maddeye yer verilmiĢtir. 

Mecelle‘nin 293. maddesinde, satılan Ģeyin teslimden önce satanın elinde yok 

olması halinde hasar riski satıcıdadır
34

. Burada sözleĢme ile mülkiyet alıcıya 

geçmekle birlikte, hasar riskinin, malik sıfatına sahip olan alıcıda değil, malı 

henüz teslim etmemiĢ olan satıcıda olduğu ifade edilmiĢtir. Bunların yanı sıra 

Mecelle‘de yararın geçiĢi, hasarın geçiĢinden farklı düzenlenmiĢtir. Mecelle 

236‘da teslimden evvel satılan Ģeyde meydana gelen semere ve artıĢın alıcıya 

                                                 
28

 Alman BGB 446‘da, yarar ve hasarın geçmesi için teslim (Übergeben) fiili 
aranmıĢtır. Ancak, kullanılan bu ibare zilyedliğin bütün intikal hallerini içine 
almaktadır.  

29
 Saenger, Ingo; in: Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, 6. Auflage 2009, PN. 4; Faust; 
in: Beck‘scher Online Kommentar, Hrsg. Bamberger/Roth, 01.02.2007, PN. 6-7; 
Westermann, PN. 7; Beckmann, s. 566; Erman/ /Grunewald, PN. 1-5.  

30
 Westermann, PN. 7; BGH NJW 1983, 627vd; BGH NJW 1996, 587. 

31
 Schönle, PN. 69; Keller/Siehr,15; Honsell, 33. 

32
 Saenger, PN. 4; Erman/Grunewald, PN. 5; Yavuz, 87. 

33
 BGH ZIP 1996, 714. 

34
“ Mebii kabl‟el –kabz bayiin yedinde müĢterinin sun‟u olmaksızın telef olsa müĢteri 
hakkında bir Ģey tereddüb etmeyip zararı bayie ait olur” Bkz. KaĢıkçı, Osman; Ġslam 
ve Osmanlı Hukukunda Mecelle, Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı Yayınları, Ġstanbul 
1997, 372. 
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ait olacağına yer verilmiĢtir
35

. Bu düzenlemesiyle, Mecelle dördüncü bir sistem 

ortaya koymuĢ gibidir
36

. Mecelle, hasarın geçiĢi konusunda, değiĢtirilen sistem-

den farklı olarak, satıcının elindeki malı bir an önce alıcıya ulaĢtırmaya zorla-

yan etkisinden dolayı bir adım önde olduğu görülmektedir
37

 

Söz konusu bu değiĢiklik Roma Hukukundan Ġsviçre Hukukuna oradan 

da bize geçen ―periculum est emptoris‖, yani hasar alıcıya aittir kuralı sebep 

olduğu birçok olumsuzlukla birlikte terk edilmiĢtir. Hasarın bu Ģekilde geçiĢi, 

hasardan satıcının mesul olacağı kuralını da beraberinde getirmiĢtir. ġöyle ki, 

zilyetliğinteslimine kadar hasar satıcıya ait olacaktır. Satıcı da mala herhangi 

bir zarar gelmemesi için elinden gelen çabayı sarf edecektir
38

. 

Bir Ģey üzerinde zilyetliğin devri için mutlaka o Ģeyin teslimi Ģart değil-

dir. Teslim genel anlamda bir eĢyanın aynının karĢı tarafa verilmesidir. Bu-

nunla beraber, satım akdinde taraflar zilyetliğin dolaylı olarak karĢı tarafa nak-

lini öngören halleri de kararlaĢtırabilirler. 

1. Zilyetliğin Teslim Yoluyla Nakli 

a. Eşyanın (aynının) teslimi ile zilyetliğin nakli 

Zilyetliğin naklinin en yaygın olan Ģekli budur. Burada eĢyanın kendisi 

karĢı tarafa teslim edilmektedir. Teslim eĢyanın madde itibariyle yeni zilyedin 

eline verilmesi Ģeklinde olabileceği
39

 gibi eĢyanın zilyedin iktidarına terk edil-

mesi Ģeklinde de olabilir. Malın zilyedliği kazanacak kiĢinin eline verilmesi ve 

onun mal üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma sokulması teslim teĢkil eder. 

Elden ele vermek suretiyle gerçekleĢen teslimde, ancak önceki zilyedin malı 

alan kiĢiyi zilyet kılmak arzusu bulunduğu oranda, zilyetliğin devri söz konusu 

olur. Eğer malı diğerine veren önceki zilyedin, malı alanı zilyet kılmak arzusu 

yoksa zilyetliğin devri söz konusu olmaz
40

. Buradan hareketle, taĢınır eĢya üze-

rinde fiili hâkimiyet kurmasına yarayacak Ģekilde zilyetliği iktisap edecek kim-

senin eline verilmesi teslim olduğu gibi, satılan veya kiralanan gayrimenkul 

üzerinde alıcı veya kiracının fiili hâkimiyetini kuracak bir hale getirilmesi de 

teslimdir
41

. 

                                                 
35

― Ba‘del akit ve kabl‘el kabz mebi‘de hâsıl olan semere ve ziyade müĢteriye ait 
olur‖(Mecelle, m. 236). 

36
 Ansay, Sabri, ġ; ―Menkul Mallarda, Mülkiyetin ve Hasarın Ġntikali Hakkında 
Muhtelif Sistemler Arasında bir Mukayese, AÜHFD, C. 10, 1953, 456. 

37
 Ansay, 456. 

38
 Akıntürk, 114. 

39
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 65. 

40
 Eitel, P/Arnet, R; in: Handkommentar Schweizer Privatrecht, Zürich 2007, 1083-
1084. 

41
 Ünal, M/BaĢpınar, V, ġeklî EĢya Hukuku, 3. Bası, 2007 Ankara, 149; Oğuzman, 
M.K/Seliçi, Ö/Oktay-Özdemir, S; EĢya Hukuku Ġstanbul 2006, 65-66. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

360 

b. Araçların Teslimi İle Zilyetliğin Devri 

Zilyetlik, eĢyanın yalnız aynının teslimi ile değil aynı zamanda onun 

üzerinde fiili hâkimiyet kurmaya yarayan ve yeten araçların teslimi ile de 

nakledilebilir
42

. Zilyetliğin bu devir Ģekli daha çok insan gücünün eĢyanın 

aynını karĢı tarafa nakletmeye yetmediği hallerde söz konusudur. Bu durum 

TMK m. 977‘de, “ …. ġey üzerindeki hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene 

teslimi… halinde…” zilyetliğin geçeceğini hükme bağlamıĢtır
43

. Buradan 

hareketle bir evin veya otomobilin anahtarının karĢı tarafa verilmesi ile eĢya 

üzerindeki zilyetlik devredilmiĢ olur. Ancak bu suretle zilyetliğin naklinin 

gerçekleĢebilmesi için araçları teslim alan kimsenin hiçbir engelle 

karĢılaĢmadan, aracı teslim edilen eĢya üzerinde fiili hâkimiyetini kurabilmeli 

ve onu dilediği zaman kullanabilmelidir. Aksi halde zilyetliğin bu Ģekilde nakli 

gerçekleĢmez. 

Satım sözleĢmesinde satılanın üzerinde fiili hâkimiyet kurmayı sağlayan 

araçların alacaklıya teslimi ile birlikte yara ve hasar da alacaklıya geçer. Ancak 

alacaklı satım konusu üzerinde fiili hâkimiyeti hiçbir engelle karĢılaĢmadan 

kullanabilmelidir. Örneğin araba satımında anahtarların teslimi ile birlikte ara-

banın yara ve hasarı alacaklıya geçer. Ancak araba üzerinde haciz söz konusu 

ise arabayı kullanamaz. Bu durumda teslim gerçekleĢmediği için zilyetliğin 

nakli de gerçekleĢmemiĢtir. 

c. Fiili Hâkimiyet Kurmaya Yarayan Anlaşma İle Zilyetliğin Devri 

Bir Ģeyin zilyetliğinin devri genel olarak basit bir anlaĢma ile karĢı tarafa 

geçmez. Ancak bazı hallerde eĢya üzerindeki zilyetlik bir anlaĢma ile karĢı ta-

rafa geçer. Bu genellikle eĢyayı fiilen elinde bulunduranın zilyetlik sıfatının 

değiĢmesi ile olmaktadır. Bu tür hallerde zilyetliğin nakli için tarafların anlaĢ-

maları yeterlidir. Buna zilyetlik anlaĢması denir. ĠĢte yarar ve hasar da bu an-

laĢmanın yapılması ile karĢı tarafa geçer
44

. 

Yukarıda sözü edilen durum daha ziyade kısa elden teslim hallerinde 

mümkündür. Kısa elden teslimde eĢyayı halen elinde bulunduranın zilyetlik 

sıfatı değiĢir. Mesela bir eĢyanın sahibi, daha evvel fer‘i veya baĢkası için zil-

yet olarak eĢyayı elinde bulundurana satması veya bağıĢlaması hallerinde du-

rum böyledir. Bu gibi durumlarda zaten eĢya daha evvel karĢı tarafa teslim 

edilmiĢtir. Ġkinci bir teslime gerek kalmaksızın eĢyanın zilyetliğinin nakli zil-

yetlik anlaĢması ile birlikte karĢı tarafa intikal eder. Burada intikal eden asli 

zilyetliktir. Satım sözleĢmesinde de daha evvel karĢı tarafa devredilen ve fer‘i 

zilyet kılınan kiĢiye daha sonra zilyetliğin konusu olan Ģeyin satımı ile birlikte 

                                                 
42

 Ünal/BaĢpınar, 149. 
43

 Oğuzman /Seliçi /Oktay-Özdemir, 66. 
44

 Oğuzman /Seliçi /Oktay-Özdemir, 67; Ünal/BaĢpınar, 150. 
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fer‘i zilyet asli zilyet olur. ĠĢte bu durumu gerçekleĢtiren anlaĢmanın yapılması 

ile yarar ve hasar da karĢı tarafa geçer. 

1. Zilyetliğin Teslimsiz Nakli 

a. Zilyetliğin Temsilci Aracılığı İle Nakli 

EĢya üzerindeki zilyetlik, bizzat onu iktisap eden tarafından değil de 

onun temsilcisi tarafından teslim alınacak olursa zilyetlik asıl iktisap edene 

temsilci aracılığı ile nakledilmiĢ olur. Bu durum TMK. m. 978‘de düzenlen-

miĢtir. Buna göre, ― temsilciye yapılan teslim, temsil edilene yapılmıĢ gibi zil-

yetliği geçirir‖ hükmü ile düzenlenmiĢtir. Burada düzenlenen hususlar, hem 

rızai hem de kanuni temsil hükümlerde geçerlidir. Ancak temsilin doğrudan 

temsil türü söz konusu olmalıdır. Dolaylı temsilde söz konusu durum gerçek-

leĢmez. Çünkü bu temsil Ģeklinde temsilci önce kendisi iktisap eder, sonra tem-

sil olunana zilyetliği geçirir. Ancak temsilci veya temsil olunan sıfatlarıyla ha-

reket etmek arasında bir fark olmadığı hallerde, BK. m. 32/II (TBK. m. 40/II) 

kıyasen uygulanabilir
45

. 

Satım sözleĢmesinde asıl iktisap eden kiĢi kendine has durumlar sebe-

biyle satım konusu Ģeyi temsilcisi tarafından iktisap edeceği hallerde, kiĢinin 

temsilcisine yapılan teslim zilyetliğin devrini asıl iktisap edene geçirmeye yete-

cektir. ĠĢte bu durumda temsilciye teslimle birlikte zilyetlik, yarar ve hasar asıl 

iktisap edene geçer. Ancak burada anılan temsil sistemi doğrudan temsildir. 

Bunun yanı sıra eğer satıcı için hukuki iĢlemin temsil olunan veya temsilci ara-

sında yapılmasının herhangi bir farkı bulunmuyor ise, hukuki iĢlemin yani sa-

tım sözleĢmesinin hukuki sonuçları doğrudan doğruya temsil olunana ait olur. 

b. Zilyetliğin Hükmen Teslim Yoluyla Nakli 

Zilyetliğinde bulunan bir Ģeyi baĢkasına devreden kimse, o Ģeyi bu defa 

kira, hizmet, istisna, vedia, intifa, velayet hakkı gibi özel bir sebebe dayanarak 

elinde tutuyorsa mülkiyetle birlikte vasıtalı asli zilyetlikte karĢı tarafa geçer. 

ĠĢte böyle hallerde, temlik edenin herhangi bir sıfatla eĢya üzerindeki zilyetliği-

nin değiĢip devam ettiği, asli zilyetliğin ise baĢkasına geçtiği hallere ―hükmen 

teslim‖ denir
46

. Hükmen teslimle zilyetlik, herhangi bir teslim iĢlemine gerek 

kalmadan karĢı tarafa geçmektedir. Fakat bununla sanki teslim yapılmıĢ da bi-

lahare eĢya teslim edene özel bir sebeple iade edilmiĢ gibi bir durum hâsıl ol-

maktadır. 

Satım sözleĢmesinde temlik eden (satıcı) malın asli zilyetliğini karĢı ta-

rafa geçirmek için alıcı ile yaptığı anlaĢma anında hem satıcının asli yükümlü-

lüğü olan satılanın mülkiyeti karĢı tarafa geçmiĢ olur hem de yarar ve hasar 

                                                 
45

 Ünal/BaĢpınar, 153; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 68. 
46

 Ünal/BaĢpınar, 154; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 69. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

362 

alıcıya geçer. Satıcının satılanın fer‘i zilyetliğini özel bir sebep dayanarak 

elinde tutması yarar ve hasarın geçiĢini etkilemez. Satılan, özel bir duruma da-

yanarak elinde tutan kiĢinin hâkimiyetinde iken hasara uğrarsa bunu alıcı kar-

Ģılayacaktır. 

c. Zilyetliğin Havale Yoluyla Nakli 

Zilyetliğin bu devir Ģeklinde, vasıtalı zilyedin, zilyetliğini sözleĢme ile 

vasıtasız zilyetten baĢka birine nakletmesidir. Bu tür devirden bahsedebilmek 

için öncelikle eĢya üzerinde vasıtalı ve vasıtasız dereceli zilyetlik kurulmalıdır. 

Zilyetliğin havale yoluyla tesliminde tarafların aralarında yapacakları anlaĢma 

ile vasıtalı zilyetliğin vasıtasız zilyet dıĢındaki bir üçüncü kiĢiye geçirilmesi-

dir
47

. Zilyetliğin havale yoluyla devrinde vasıtalı zilyet ile üçüncü Ģahıs ara-

sında söz konusu devir konusunda anlaĢma yapılmalıdır. Ayrıca bu anlaĢmanın 

da vasıtasız zilyet açısından hüküm doğurabilmesi için kendisine ihbar edilmesi 

gerekir (TMK. m. 979/II). Söz konusu ihbarın ise zilyetliği nakleden tarafından 

gerçekleĢtirilmesi lüzum ifade eder. Zilyetliği nakledenin dıĢında zilyetliği ikti-

sap eden veya üçüncü bir Ģahıs tarafından gerçekleĢtirilecek ihbar geçersizdir. 

Vasıtasız zilyedin yapacağı ihbar, zilyetliğin havale yoluyla gerçekleĢmesini 

sağlayan anlaĢmanın geçerlik Ģartıdır. Ancak bu Ģart sadece vasıtasız zilyet 

yönünden arandığından nasbidir. 

Satım sözleĢmesinde de, malını baĢkasına kiraya veren vasıtalı zilyet sa-

tıcı, alıcıya vasıtasız zilyetliği devretmesi konusunda anlaĢmaya vardığı anda 

yarar ve hasar da alıcıya geçer. Ancak durumun vasıtasız zilyet durumunda 

bulunan kiracıya ihbar edilmesi gerekir. Burada önemli olan tarafların anlaĢma-

sıdır. Vasıtasız zilyedin rızası burada aranmaz. Sadece kendisine yapılan iĢlem 

bildirilir. Ancak söz konusu havale iĢlemi bildirilmezse anlaĢmada geçerli ol-

mayacağından satıma konu eĢyanın vasıtalı zilyetliği de alıcıya geçmez. 

d. Zilyetliğin Emtia Senetlerinin Teslimi İle Nakli 

Umumi mağazalar ve nakliyeciler kendilerine teslim edilen eĢyayı temsil 

etmek üzere çıkardıkları senetlere ―emtia senetleri‖ adı verilir. Bu senetler 

kıymetli evrak niteliğindedirler. Bu senetler, nama, hamiline ve emre muharrer 

olarak çıkarılabilirler. Bundan dolayıdır ki, bu senetlerde yazılı olan haklar, 

içinde yazılı olduğu seneden ayrı olarak devredilemezler ve baĢkalarına karĢı 

ileri sürülemezler. Emtia senetleri yardımı ile eĢyaların zilyetliklerinin devri 

mümkündür. Bu devir Ģekli havale yoluyla devrin değiĢik bir Ģeklidir. Burada 

vasıtalı zilyet durumunda olan malik vasıtasız fer‘i zilyetliği umumi mağaza ve 

nakliyecide olan eĢyanın vasıtalı asli veya fer‘i zilyetliğini baĢkasına naklet-

mektedir
48

. 

                                                 
47

 Ünal/BaĢpınar, 158-159; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 71. 
48

 Ünal/BaĢpınar, 160-161; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 73-74. 
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Satım sözleĢmesinde de, satıcı umumi mağazada bulunan narenciyeyi 

baĢka bir tüccara satmak istediğinde narenciyeyi temsil eden ve umumi mağaza 

sahibi tarafından kendisine verilen emtia senedini alıcıya teslim ettiğinde. Na-

renciyenin asli zilyetliği umumi mağaza sahibinden çıkarak alıcıya geçer. ĠĢte 

burada. Tarafların emtia senedinin devri konusunda anlaĢmaları anında yarar ve 

hasar alıcıya geçer. Emtia senetlerinin devrinden sonra umumi mağazayı sel 

basması halinde narenciyenin zarar görmesine alıcı katlanmak zorundadır. 

Çünkü emtia senetlerinin devri ile yarar ve hasar alıcıya intikal etmiĢtir. 

C. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 

TaĢınır satıĢlarında alacaklı alacağını kendine sunulan uygun bir vakitte 

almamıĢ veya ifa için gerekli hazırlık hareketlerinden kaçınmıĢ ise, bu durum-

larda alacaklının temerrüdü söz konudur. Kanun koyucu, burada alacaklının 

kendi fiilinden sorumlu olması gereğince satılanın yarar ve hasarının alıcıya ait 

olması gerektiğini kabul etmiĢ bulunmaktadır. Alacaklının temerrüdünde, ala-

caklı ifayı kabulden kaçındığı andan itibaren yarar ve hasar kendisine intikal 

eder. Yani henüz mal satıcının elinde iken hasara uğramıĢsa bu hasara alıcı 

katlanır. Söz konusu bu hüküm Alman BGB 446/II‘de de yer almaktadır
49

. 

D. GÖNDERĠLECEK BORÇ OLMASI HALĠNDE 

Yeni Borçlar Kanunda hasarın intikali konusunda üçüncü fıkra olarak 

mevcut düzenlemede bulunmayan bir hüküm eklenmiĢtir. Buna göre, “ Satıcı 

alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden baĢka bir yere gönderirse, yarar ve 

hasar, satılanın taĢıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer” hükmüne yer 

verilmiĢtir.Söz konusu hükümle ülkemizde de yürürlüğe girecek olan Viyana 

Satım SözleĢmesinin 67. Maddesinde düzenlenen ― Gönderme borcu doğuran 

satım sözleĢmelerinde hasarın intikali” hükmüyle paralellik sağlanmaya çalı-

ĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra, Alman BGB‘nin 447. Paragrafında da aynı düzen-

leme bulunmaktadır. 

CISG
50

 anlamında, gönderme borcu içeren satım sözleĢmelerinde hasarın 

intikali anı, malın ilk bağımsız taĢıyıcıya teslimi anıdır
51

. Teslim yeri ise ge-

nelde, taĢıyıcının iĢyeri olacaktır. Meselâ, iĢyeri Roma‘da olan bir satıcının 

malı Hindistan‘daki alıcısına ulaĢtırmak için taĢıyıcıya teslim etmesinden itiba-

                                                 
49

 Ermann/Grünewald, PN.II;Grunewald, Barbara; Kaufrecht, Köln 2006, 126-127, PN. 
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ren hasar alıcıya geçer
52

. Malın alıcının eline geçene kadar uğrayacağı hasarlara 

alıcı katlanacaktır. Mal bu sırada telef olsa dahi semeni ödemek zorundadır. 

Hasarın intikalinin düzenlendiği bu maddenin ikinci fıkrasında, bir adım 

daha ileri gidilerek, malın belirli bir yerde taĢıyıcıya teslim edilmesi gerektiği 

hallerde bu gerçekleĢene kadar hasarın intikal etmeyeceği düzenlenmiĢtir. Bu 

maddenin düzenleniĢ amacı uluslar arası ticarette sıkça kullanılan CIF/FOB
53

 

satımlar dikkate alınmıĢtır. Mesela, Köln‘de bulunan satıcının, Marsilya‘daki 

alıcı için gönderdiği malını Hamburg limanında taĢıyıcıya teslim etme borcu 

varsa, (FOB Hamburg), bu ana kadar semen hasarını satıcı taĢır
54

. Bu durumda 

hasara taĢımanın bir bölümünde satıcı katlanacaktır, diğer bölümünde ise alıcı 

katlanacaktır. 

Satım sözleĢmesinin konusu çeĢit borcu ve taĢıyıcıya teslim edilmiĢ ol-

masına henüz ayırma, sözleĢmeye özgüleme, gerçekleĢmemiĢse CISG m. 67/II 

gereğince hasar, ancak, ayırmanın gerçekleĢmesi ile alıcıya geçer
55

. Yukarıda 

verilen örnekte, Hamburg limanına gönderilecek buğdayların sözleĢmeye öz-

gülenmesi ile hasar alıcıya geçer. Sözü edilen ayırma ve özgülemenin nasıl 

yapılacağı konusunda CISG‘da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu ko-

nuda taraflara serbesti tanınmıĢtır
56

. Söz konusu hükme göre mal, ― ayırt edici 

iĢaretler, taĢıma belgeleri, alıcıya yapılacak bildirim veya diğer herhangi bir 

yolla açıkça sözleĢmeye tahsis edilmediği sürece hasar alıcıya geçmez‖. Bu-

rada kanun koyucu, satıcının gönderme borcu içeren sözleĢmelerde teslim bor-

cunu gereği gibi ifa etmiĢ sayılacağı ana kadar hasarın alıcıya geçmesini gecik-

tirmektedir. Mallar tahsis anından itibaren hasar da alıcıya geçer. Burada ayır-

manın etkisi ileriye dönüktür. Ayırmaya kadar hasar alıcıya aittir
57

. 
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IV. GAYRĠMENKUL SATIMLARINDA HASARIN ĠNTĠKALĠ 

Yürürlükte olan BK m. 216‘da yarar ve hasarın geçiĢi için kural olarak 

sözleĢmenin kurulmasını aranmaktadır. Ancak eğer satılanın teslimi için bir 

süre tayin edilmiĢse, yarar ve hasar bu süre dolmadan önce alıcıya geçmez
58

. 

Bu hüküm, bizim hukuk sistemimizde pek uygulama alanı bulamamaktadır. 

Çünkü kabul edilen ve uygulanan gayrimenkul satım sözleĢmesini tapu me-

muru düzenlediği için sözleĢmeyi yapar yapmaz hemen tescile giriĢilecektir. 

Tescille mülkiyet ve dolayısıyla da yarar ve hasar da alıcıya geçecektir
59

. Bu 

uygulama bizim hukuk sistemimizde ancak ihtiyari açık artırmalarda uygulama 

alanı bulabilmektedir. Çünkü bu tür sözleĢmelerde akit ihale ile tamamlanır. 

Ancak mülkiyet tescille geçer. Ayrıca tescil için belli bir süre konmuĢsa, yarar 

ve hasar ancak bu sürenin dolmasından sonra alıcıya geçer
60

. Söz konusu bu 

hüküm, teslimin tescilden sonra yapılmasının kararlaĢtırılması halinde de uy-

gulanmalıdır. 

Yukarıda anlatılanlara ek olarak, söz konusu BK m. 216 hükmünde ön-

görülen istisnai durum, münhasıran tapuya kayıtlı bulunan gayrimenkuller hak-

kında caridir. Tapuya kayıtlı olmayan gayrimenkuller ise, Türk hâkiminin ya-

rattığı hukuk kaidesi gereğince menkul eĢyaya tabi tutulmuĢtur. Bundan dola-

yıdır ki, bu tür gayrimenkullerin satımında mülkiyetin değil zilyetliğin devri 

aranır
61

. Tapuya kayıtlı olmayan gayrimenkuller için menkul hükümleri kıya-

sen uygulandığından, bu tip gayrimenkuller için belli bir süre de kabul edilse 

BK. m. 183 gereği hasar akdin kurulduğu andan itibaren alıcıya geçer
62

. 

Uygulamada bu hüküm hakkında doktrinde fikir ayrılıkları bulunmakta-

dır. Bir görüĢe göre
63

, taĢınmaz satımı sözleĢmesi gereği tapuda gerekli tescil 

muamelesinin yapılmadığı durumlarda uygulama alanı bulabilir. Diğer bir gö-

rüĢ ise
64

, taĢınmaz tesliminin, tescilden daha sonraki bir zamana bırakıldığı 

durumlarda da uygulanmalıdır. Bu görüĢe göre, tescil ile taĢınmazın maliki 

olan alıcı, taĢınmazı fiilen teslim almak için bir süre kararlaĢtırılmıĢsa bu süre 
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sona ermiĢ olmadıkça taĢınmazın yararına sahip olmayacak ve hasar da geçme-

yecektir. Bu görüĢ TBK tasarısı hazırlanırken temel alınmıĢtır
65

. 

6098 sayılı TBK m. 208. maddesinde genel yarar ve hasarın geçiĢi kura-

lında, “….taĢınmaz satıĢlarında hasar ise tescil anına kadar satıcıya aittir” 

kuralı getirilmiĢtir. Buradan hareketle tescille birlikte gayrimenkul satımlarında 

yarar ve hasar alıcıya geçecektir. BaĢka bir deyiĢle, tescil anına kadar edim 

hasarına satıcı katlanır. Tescil anından itibaren ise edim hasarı alıcıya geçer 

aynı zamanda bedel hasarı da alıcı üzerindedir. Çünkü bedel hasarının alıcıya 

geçebilmesi için edim hasarının kendisine geçmiĢ olması gerekir. Bu hükme ek 

olarak m. 245‘de gayrimenkul satımlarında yarar ve hasarın geçiĢine iliĢkin 

özel bir hükme yer verilmiĢtir. Buna göre, “ Satılanın tescilden sonraki bir za-

manda alıcı tarafında teslim alınması için sözleĢmeyle bir süre belirlenmiĢse, 

onun yarar ve hasarı, alıcıya teslimle geçer. Bu hüküm, alıcının satılanı teslim 

almada temerrüde düĢmesi durumunda da uygulanır. Bu sözleĢmenin geçerli-

liği yazılı olarak yapılmasına bağlıdır” hükmüne yer verilmiĢtir. Bu hüküm 

genel olarak düzenleme yapan m. 208 karĢısında uygulama alanı olarak dar 

kalmaktadır. Çünkü tapuda alıcı adına yapılan tescil iĢlemi taĢınırlarda zilyetlik 

ve mülkiyetin devri sonucunu doğuran tasarruf iĢlemi görevini görmektedir. 

Bu düzenlemede Alman BGB 446 temel alınmıĢtır. TaĢınır satımının ak-

sine burada ―zilyetliğin devri‖ yerine ―teslim‖‘in temel alınması manidardır. 

Çünkü satıcının teslim borcu daha dar anlam taĢır
66

. Satım aktinin mahiyeti 

icabı satıcının borcu, satılanı, aynen ve vasıtasız bir Ģekilde olarak alıcının eline 

vermektir. Bundan dolayıdır ki, zilyetliğin her nakil çeĢidi, satım sözleĢmesin-

deki teslim borcunu yerine getirmeğe yetmez. Çünkü teslim borcu mülkiyetin 

nakil borcunun bir sonucudur
67

. Ayrıca, teslim malın, zilyetliği kazanacak kiĢi-

nin eline verilmesi ve onun mal üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma sokul-

masıdır
68

. Ancak sözleĢmede, satılanın ancak teslim değil de zilyetliğin hangi 

suretle olursa olsun nakli kararlaĢtırılmıĢsa, o durumda kabul edilebilir
69

. Buna 

karĢın satıcının borcu, sözleĢmesinin niteliği gereği satılanı aynen ve vasıtasız 
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olarak alıcının eline geçmesini sağlamaktır
70

. Ancak, her ne kadar gerekçede bu 

konudan bahsedilmese de bunun sebebi, alıcının malik olmakla birlikte, taĢın-

maz üzerinde fiili hâkimiyetini sağlayana kadar yarar ve hasara satıcının kat-

lanmasını sağlamak olduğu görülmektedir. Yani burada kanun koyucunun mu-

radı, zilyetliğin naklini dar yorumlayıp teslim Ģeklini tercihtir. Böylelikle 

satılan üzerinde alıcının fiili hâkimiyet kurması amaçlanmaktadır. Örneğin 

evini satıĢa çıkaran satıcı evi alıcıya sattıktan iki ay sonra ancak teslim 

edebilecek ise, bu durumda teslime kadar evin yarar ve hasarına satıcı kendisi 

katlanacaktır. 

V. KURALIN UYGULANMA ĠSTĠSNALARI 

818 sayılı Kanunun m. 183‘te öngörülen hasarın geçiĢine iliĢkin kural 

emredici değildir, aksi kararlaĢtırılabilir. Aynı Ģekilde 6098 sayılı Kanunun 

yarar ve hasarın geçiĢine iliĢkin maddelerinin aksi kararlaĢtırılabilir. Bu kural-

ların istisnaları kanun metninde yer almaktadır. Bk m. 183‘te “Halin icabından 

veya hususi Ģartlardan mütevellit istisnaların maadasında…” hükmü yer al-

maktadır. Bu hükmün istisnaları arasında tarafların karalaĢtırabilecekleri istis-

nalar yer almıĢtır. Ancak doktrince de eleĢtirilen bir durum olan ―kanundan 

doğan istisnalara‖ yer verilmemiĢtir. Kanundan doğan en önemli istisna, borç-

lunun temerrüdüdür. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda, doktrinde yapılan eleĢtiriler göz 

önüne alınmıĢ yarar ve hasarın geçiĢini düzenleyen m. 208‘de yer verilmiĢtir. 

Buna göre, ― Kanundan, durumun gereğinden ve sözleĢmede öngörülen özel 

koĢullardan doğan ayrık haller dıĢında…” hükmüne yer verilerek gerekli dü-

zenleme yapılmıĢtır. 

A. Kanundan Doğan Ġstisnalar 

Kanundan doğan istisna satım sözleĢmesinde temerrüttür. Satıcı kendi-

sine düĢen, edimleri yerine getirmeyip ifada gecikmiĢ ise, hem temerrüdün so-

nucunu hem de temerrüt esnasında vuku bulan umulmayan halin zararlı sonuç-

larından da sorumludur. Gerçektende, satıcı mütemerrid olduğu bir dönemde, 

deprem sonucu satım konusu yok olsa bile bunu karĢılamakla yükümlüdür. 

Hasarın alıcıya intikal etmeden satıcıda kalması için satıcının mütemerrit 

olması yeterlidir. Temerrüt durumunun tespitinde BK‘nun temerrütle ilgili hü-

kümleri uygulanır. Temerrüt halinde hasar satıcıya geçmekle birlikte, kanun 

koyucu satıcıyı bu durumdan kurtulma imkânı tanımıĢtır. Bunlar, BK m. 102/II 

(TBK m. 119/II), ―Borçlu, temerrüde düĢmekte kusuru olmadığını veya bor-

cunu zamanında ifa etmiĢ olsaydı bile beklenmedik halin ifa konusu Ģeye zarar 

                                                 
70

 Tandoğan, C. I/I, 118-119; Kalpsüz, Turgut; Ticari SatıĢta Ġfa Mahalli, 1960, 144; 
Yavuz; 46. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

368 

vereceğini ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir”. Satıcı sorumluluktan 

kurtulabilmek için her iki hususu da ispat etmekle yükümlüdür
71

. 

B. Durumun Gereğinden Doğan Ġstisnalar 

Durumun gereği, sözleĢmede hüküm bulunmayan hallede hasara satıcı-

nın katlanacağı hallerdir. Bunlar; 

_Satılanın tesliminin satıcı yararına geciktirilmesi halinde, teslime kadar 

hasara satıcı katlanır
72

. 

_Satıcı tarafından alınan tedbirler sonucu, alıcının satılan üzerinde tes-

lime kadar tasarrufta bulunabilme veya muhtemel zararı önleme imkânına 

sahip olmaması halinde hasara satıcı katlanır
73

. 

_Satıcının seçim hakkına sahip olduğu seçimlik borçlarda, borçlanılan 

edimlerden birinin seçim hakkının kullanılmasından önce hasara uğraması ha-

linde, hasara satıcı katlanır
74

. Satıcı, hasara uğrayan Ģeyi seçtiğini belirterek 

bedelin ödenmesini talep edemez. 

_Aynı Ģeyin birden çok kiĢiye satımı halinde, satıcı, semeni bunlardan 

hiç birinden alamaz. Ġkinci satım sözleĢmesinin kurulmasıyla hasar, tekrar satı-

cıya geçer
75

. 

C. SözleĢmeden Doğan Ġstisnalar 

TBK m. 208 emredici olmayan bir hukuk kuralıdır. Söz konusu bu kura-

lın aksi kararlaĢtırılabilir
76

. Taraflar sözleĢmeyle aralarındaki satım sözleĢme-

sinde yarar ve hasarın analaĢmayla geçeceğini kararlaĢtırabilirler. 

Uluslar arası deniz aĢırı satıĢlarda, hasarın geçiĢine iliĢkin esaslar söz-

leĢmeyle düzenlenir. Bu tür satımlarda taraflar genellikle, zilyetliğin geçiril-

mesi, satıĢ bedelinin ödenmesi ve hasarın geçiĢi konularında uluslar arası tica-

rette kullanılan kayıtlara yer verirler. Bu konuda milletlerarası Ticaret Odası 

(ICC), uluslar arası sözleĢmelerde kullanılan baĢlıca ticari kayıtların yorumuna 

iliĢkin kurallar taĢımaktadır. Bu kurallar, en son 2000‘da revize edilen ICC‘nin 

560 numaralı yayınında yer almaktadır
77

. Söz konusu bu kurallar, taĢıma 
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masrafları ve sigorta yükümlerinden baĢka, taĢıma esnasındaki hasarın geçiĢine 

iliĢkin esasları da düzenlemektedir. Buna göre, SĠF ve FOB satıĢlarda hasar, 

satılan malın yükleme limanında geminin küpeĢtesine geçtiği anda alıcıya ge-

çer
78

. 

Franko (masrafsız) temsil kaydı, tek baĢına hasarın geçiĢine iliĢkin an-

laĢma sayılmaz ve hasarın teslime kadar satıcıda olduğu anlamına gelmez. Söz 

konusu bu kayıt sadece taĢıma masraflarına iliĢkindir
79

. 

SONUÇ 

Satım sözleĢmesi, hasarın intikali konusunda ortaya çıkan haksızlıkların 

giderilmesi açısındandoktrin tarafından uzunca bir zamandan beri 

eleĢtirilmekteydi. Bu konuda, ―hasarın sözleĢme ile intikaline iliĢkin‖ kural, 

yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı kanun ile daha adaletli olacağı düĢünülen, 

―yarar ve hasarın zilyetliğin devri‖ kuralına yerini bırakacaktır. Türk Borçlar 

Kanununda, hasarın geçiĢi için iki önemli ön Ģart getirilmiĢtir. Bunlardan biri 

zilyetliğin devri diğeri alacaklı temerrüdüdür. Temerrüde düĢen alacaklı hasara 

katlanmak zorundadır. Yeni düzenlemede, parça ve cins satımı ayrımı ortadan 

kaldırılmıĢtır. Buradan hareketle mevcut kanunda yer alan parça ve cins satı-

mına iliĢkin hasarın geçiĢi kuralları da berî olmuĢtur. Bunların yerine gönderi-

lecek borç kavramı getirilmiĢtir. Burada kabul edilen görüĢ ise, Viyana Satım 

SözleĢmesi ile paralellik sağlanması açısından, ―yarar ve hasarın geçiĢi, satım 

konusunun ilk satıcıya teslimi‖ ile gerçekleĢeceği kabul edilmiĢtir. 

Gayrimenkullerde ise, yarar ve hasar kural olarak tescille geçeceği kabul 

edilmiĢtir. Buradan hareketle, edim hasarı tescile kadar satıcıya ait olacaktır. 

Tescille birlikte, edim hasarı ve bedel hasarı alıcıya geçecektir. Bunun yanı sıra 

yine gayrimenkullerde, eğer tescilden sonra teslim için sözleĢme ile bir süre 

tayin edilmiĢse, yarar ve hasar alıcıya, satım konusunun teslimi ile geçeceği 

kabul edilmiĢtir. Süre tayinini öngören sözleĢmenin Ģekli, de yazılı olması ge-

rekir. Buradaki Ģekil geçerlilik Ģeklidir. 
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 Schönle, Art. 185, PN. 76-77; Keller/Siehr, 26; Honsell, 51; Aral, 80; Koller, Art. 
185, PN. 42, 1100; Atamer, YeĢim; Satım SözleĢmesinde Hasarın Ġntikali Anı; Prof. 
Dr. M. K. Oğuzman‘a Armağan, Ġstanbul 2000, 163. 

79
 Schönle, Art. 185, Art. 118; Keller/Siehr, 26; Honsell, 50; BGE 185 N. 83; Koller, 
Art. 185, PN. 43, 1100. 
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I. GĠRĠġ 

Satım sözleĢmesinin varlığından itibaren, onunla birlikte ayıp kavramı da 

var olmuĢtur. Satıcı malın mülkiyetini devretme borcu ile birlikte, malı olması 

gerektiği gibi, hukukî ifadesi ile gereği gibi ifa etme borcu altındadır. Bu bağ-

lamda, satım sözleĢmesine dayalı olan bu borcunu yerine getirmeyen veya geti-

remeyen borçlu satıcının borca aykırı davranmıĢ olacağı açıktır. 

Hukukî düzenlemelere ihtiyaç, kurumun ne kadar sıklıkla karĢımıza çık-

tığı ile doğru orantılıdır. Satıcının ayıptan doğan sorumluluğu, belirtildiği 

üzere, uygulamada çok karĢılaĢılmasına bağlı olarak, neredeyse hukuk düzenle-

rinin baĢlangıcından itibaren özel düzenlemelere konu olmuĢ ve olmaya devam 

etmektedir. 

Daha önceden alıcı ile satıcı arasında bir nebze de olsa bir denge içinde 

olan sistem, günümüzde satıĢ ağlarının geniĢlemesine ve teknolojisine bağlı 

olarak, ibre birazcık da olsa alıcı lehine kaymaya baĢlamıĢtır. Bu çerçevede 

yeni düzenleme olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile de bu konuya iliĢkin 

çeĢitli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Biz tebliğimizde, asıl olarak satıcının ayıptan doğan sorumluluğuna gi-

dilebilmek için hangi koĢulların gerçekleĢmiĢ olmasını ve daha sonra da bu 

sorumluluğun Ģartlarının oluĢmasına bağlı olarak alıcının ne gibi haklara sahip 

olacağını açıklayacağız. Temel konu bu olmakla birlikte, konuya giriĢ niteli-

ğinde olmak üzere ayıbın türleri kısaca açıklanacak; daha sonra da Ģartları 

oluĢmamasına rağmen, genel hükümler çerçevesinde alıcının sahip olabileceği 

haklar değerlendirilecektir. 

II. AYIP 

Ayıp, en basit hâli ile, aynı cinsten normal malda bulunması gereken iyi 

niteliklerin sözleĢme konusu malda bulunmaması ya da bulunmaması gereken 

kötü niteliklerin bulunmasıdır. Mevcut kanunumuzdaki terminoloji ile satıcının 
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borçları içinde yer alan ayıba karĢı tekeffül
1
 ise, ―satılan Ģeyin satıcının zikret-

tiği vasıfları taĢımamasından veya bu Ģeyin değerini yahut akit gereğince on-

dan beklenen yararları azaltan veya kaldıran eksiklikleri bulunmasından satı-

cının sorumlu olmasıdır‖
2
. Kanundan doğan bir sorumluluktur

3
 ve satıcının 

sorumlu tutulabilmesi kusurlu olmasına bağlı değildir
4
. 

Konumuz olan ayıptan doğan sorumluluğun Ģartlarına ve 

kullanılabilecek haklara geçmeden önce, ayıba iliĢkin kısa bir değerlendirme 

yapılacaktır. 

A. Ayıbın SözleĢmede Yer Alıp Almamasına Göre Yapılan Ayrım 

Yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanununda yer alan ifadelere da-

yalı olarak yapılan ayrım, bir ayıbın sözleĢmede yer alıp almamasına göre, ―lü-

zumlu vasıflarda ayıp‖
5
 veya ―zikir ve vaad edilen vasıflarda ayıp‖

6
 Ģeklinde-

dir. Lüzûmlu vasıflarda ayıp denilince, satın aldığımız ütünün ısınmaması, te-

levizyonun sesinin olmaması; zikir ve vaad edilen vasıflarda ayıp denildiğinde 

                                                 
1
 Ayıptan doğan sorumluluğunun hukukî niteliği hakkındaki görüĢler için bkz. 

YAVUZ, C., Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, Ġstanbul 1989, 
s.19 vd. (Satıcının Sorumluluğu). 

2
 TANDOĞAN, H., Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, C.I/1, B.6, Ġstanbul 1990, 

s.163. 
3
 ―Ayıba karĢı tekeffül borcu, zapta karĢı tekeffül gibi satıcının mülkiyeti geçirme 

borcunun tamamlayıcısıdır.‖ YAVUZ, C. – ÖZEN, B. – ACAR, F., Türk Borçlar 
Hukuku Özel Hükümler, Ġstanbul 2007, s.197. 

4
 Kurumun diğer özelikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. YAVUZ, Satıcının 

Sorumluluğu, s.31 vd. ; KELLER – SĠEHR, Kaufrecht, 3. Auflage, Zurcih 1995, 
s.71 vd. 

5
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.60 vd.; 

YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.97 vd.; TANDOĞAN, C.I, s.167 vd.; BĠLGE, N., 
Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971, s.76; ZEVKLĠLER, A., 
Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, B.8, Ankara 2004, s.117; ZEVKLĠLER, A. – 
GÖKYAYLA, E., Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, B.11, Ankara 2010, s.101; 
ARAL, F., Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, B.8, Ankara 2010, s.115; GÜMÜġ, 
M. A., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C.1, Ġstanbul 2008, s.123; ġAHĠNĠZ, S., 
Tacirler Arası Ticarî Satımlarda Satıcının Ayıplı Ġfadan (Ayıplı Mal Tesliminden) 
Sorumluluğu, Ankara 2008, s.45. 

6
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.60 vd.; 

YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.109; TANDOĞAN, C.I, s.164 vd.; BĠLGE, s.75; 
ZEVKLĠLER, s.116; ZEVKLĠLER - GÖKYAYLA, s.101; ARAL, s.113 vd.; 
GÜMÜġ, s.123-124; ġAHĠNĠZ, s.52. 
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de, yapıĢmayan ütü, buruĢmayan gömlek gibi vaadlere
7
 karĢılık ütünün ve 

gömleğin bu özellikleri taĢımamasıdır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ―Ayıptan Sorumluluk‖ baĢlıklı madde-

sinde biraz daha kapsamlı bir tanım yapma yoluna gitmiĢtir. Maddenin ilk fık-

rasına göre, ―Satıcı, alıcıya karĢı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin 

satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik
8
 veya niteliği 

etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcı-

nın ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan 

maddî, hukukî ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.‖ 

Öncelikle zikir ve vaad edilen yerine ―alıcıya karĢı herhangi bir surette 

bildirdiği‖ ifadesi ile, kavram daha açık bir ifadeye kavuĢmuĢtur. Bu anlamda, 

TürkçeleĢtirme yapılırken herhangi bir hukukî sıkıntı oluĢmadan bu husus ifade 

edilmiĢtir. 

Ġkinci olarak, sorumlu olunan lüzumlu vasıflardaki eksiklik hususu ise 

biraz daha karmaĢık ifade edilmiĢtir. Burada ilk olarak, malın niteliğine aykırı 

olan ayıplardan sorumluluk söz konusu olacaktır ki, bu da doğaldır. 

Burada farklı olarak, ―niteliği etkileyen niceliğe aykırı olan ayıp‖ ifadesi 

kullanılmıĢtır
9
. Bilindiği üzere nicelik, yani miktar açısından eksiklik, kısmî ifa 

ile ilgili bir sorundur
10

. Satıcı taahhüt ettiği miktardan az bir miktarda mal tes-

lim etmiĢse, kalan kısımda kısmî temerrüde düĢmüĢ olur ve buna bağlı sonuçlar 

uygulanacağından satıcının kalan kısmı tamamlaması asıl olandır. Hâl böyle 

                                                 
7
 ―Açık ve özel bir nitelik vaadi varsa, artık nitelğin (daha doğrusu nitelik eksikliğinin, 

yani ayıbın) önemli ve gizli olması Ģartı aranmaz.‖ SEROZAN, R., Borçlar Hukuku 
Özel Bölüm, B.2, Ġstanbul 2006, s.142. 

8
 Gramer bakımından ―… niteliğine … aykırı olan‖ olması gerekiyor. 

9
 Bu husus Ġsviçreli kimi yazarlar tarafından ―Guantitätsmängel‖ olarak ifade 

edilmektedir. GĠGER, H., Kauf und Tausch – Die Schenkung in Berner Kommentar, 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch Das Obligationenrecht, VI/2, Bern 1980, Art.197, 
No.67; HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Obligationenrecht I Art.1-529 OR in 
Basel Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 3. Auflage, Basel 2003, 
Art.197, No.9. Bizde de SEROZAN, bu terimi ―nicelik ayıbı‖ olarak kullanmaktadır. 
SEROZAN, s.139. Nitelik ayıbı anlamında kullanılan ―Gualitätsmängel‖ terimiyle 
oldukça uyumlu olan ―Guantitätsmängel‖ terimi, kanımızca bizde de, ―nitelik ayıbı‖ 
ve ―nicelik ayıbı‖ olarak ifade edilebilirdi. Bu Ģekilde bir terminoloji yaratılarak, 
içinin doldurulmasının doktrine bırakılması daha uygun olurdu diye 
düĢünülmektedir.  

10
 ―Yeni eğilim nicelik (miktar) eksikliği (eksik ifa) ile nicelik ayıbı arasında kılı kırk 
yarmacayı yadsımakta ve her ikisni de aynı sözleĢmeye aykırılık rejimine 
bağlamaktadır. Gerçekten de yeni eğilimlere göre, eksik ifa da ayıplı ifa ile aynı 
hukuki rejime bağlanmalıdır. Öyleyse yüz kavanoz bozuk bal yollama gibi, doksan 
kavanoz sağlam bal yollama da hiç değilse, “kıyasen” ayıplı ifa hükümlerine bağlı 
tutulmalıdır.‖ SEROZAN, s.139. 
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iken, niceliğe iliĢkin eksiklik nitelikte problem yaratabilir
11

. Doktrinde, ―miktar 

eksikliğinin alıĢveriĢ hayatındaki görüĢler nedeniyle ayıp olarak nitelendiril-

mesi gereken durumlar ortaya çıkabilir‖
12

 denmektedir. Bu duruma örnek ola-

rak da satılan kumaĢın geniĢliğinin istenilen Ģekilde olmaması, yün iĢinde belli 

sayıda örgü bulunmaması verilmektedir
13

. Ancak kanımızca, bu husus ayrı bir 

ayıp formu değildir. Zira kumaĢın geniĢliğinin istenilen uzunlukta olmaması 

demek, alıcı ile satıcının sözleĢme görüĢmelerinde kumaĢın geniĢliğinin ne ola-

cağını sübjektif esaslı unsur olarak konuĢmuĢ olmalarını ifade etmektedir. Bu 

nedenle de ―satıcının alıcıya bildirdiği‖ bir özelliğin malda bulunmamasına 

bağlı olarak ayıp söz konusu olacaktır. Aynı Ģekilde, örgünün belli sayıda ol-

ması ya satıcı tarafından taahhüt edilmiĢtir ya da zaten taahhüt edilmese bile 

belli ilmek sayısının altında olduğundan örgü olması gereken nitelikte değildir. 

Örneğin, kordsa lastik için bir kumaĢ ürettiğinde o kumaĢın belli bir direncinin 

olması, ilmek sayısıyla bağlantılı olacaktır. Bu ise zaten o kumaĢta olması ge-

reken bir özellik olduğundan, neyden kaynaklandığından bağımsız olarak malın 

kalitesinin yetersizliğine yol açacaktır. Yine belli bir geniĢliğe sahip olduğu 

hâlde, ancak lastiğe takılabileceğinden bu geniĢliğin altında olduğunda, yine 

iĢlevini göremeyecek ve olması gereken özelliğinin olmamasına bağlı olarak, 

ayıplı mal niteliğinde olacaktır. Bir diğer nicelikle bağlantılı olarak verilen ör-

nek olan ipek halı örneğinde ise, cm
2
‘de bulunan ilmek sayısı bize satıcı tara-

fından bildirilmiĢ olmasına bağlı olarak, onun altında olduğunda satıcı tarafın-

dan vaad edilen bir hususun eksikliğine dayalı olarak ayıp söz konusu olur. 

Dolayısıyla bu örneklerde niceliğe aykırılıkmıĢ gibi duran hususlar kanımızca, 

yine satıcı tarafından bildirilen veya olması gereken hususlara iliĢkin ayıplar-

dan baĢka bir ayıp türü değildir. Nitekim, Ġsviçre Federal Mahkemesi de bir 

kararında benzer bir sonuca varmıĢtır
14

. Madde metninde yer alması herhangi 

                                                 
11

 TANDOĞAN, C.I, s.172; HONSELL – VOGT – WĠEGAND, Art.197, No.9; 
HATEMĠ – SEROZAN – ARPACI, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Ġstanbul 1992, 
s.93.; ZEVKLĠLER - GÖKYAYLA, s.103; YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.101. 

12
 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.53. 

13
 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.53; HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art.197, 
No.9; … 

14
 ―… doktrinde gerçek olmayan miktar eksiklikleri diye adlandırılan ifa 
bozukluklarına, diğer bir deyiĢle, mislî nesnelerin, ölçü, ağırlık ya da sayıya göre 
satılıp, vaat edilen nicelikte teslim edilmemesine uygulanır. Bu durumda, alıcının 
ayıba karĢı tekeffül kurallarına göre korunması gerekli değildir. Dilerse kalan 
miktarı ister, dilerse satıcının temerrüdü kurallarına baĢvurur. Buna karĢılık, ölçü, 
ağırlık ya da sayıya iliĢkin açıklamalar, satılanın miktarını değil de, mislî olmayan 
bir nesnenin, belirli bir mislî nesnenin ya da belirli bir mislî nesneler kümesin 
niteliklerini belirtmeye yarıyorsa; mesela satıcı belirli bir soğutma tezgâhının 
uzunluğu hakkında yanlıĢ bilgi vermiĢse, ya da götürü olarak satımı teklif edilen 
belirli bir vagon ticarî malın ağırlığını veya parça sayısını olduğundan fazla 
söylemiĢse, farklı sonuca varılmalıdır. Bu durumlarda “gerçek anlamda miktar 
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bir sakınca yaratmamakla birlikte, kanun tekniği anlamında o ifadeler olmadan 

da zaten anlatılan bir konuya iliĢkin fazladan cümlelerin bulunması, kanaati-

mizce uygun olmayıp, ilk okuyuĢta anlamı oldukça zorlaĢtıran bir ifade niteli-

ğindedir. 

B. Ayıbın Yarattığı Sonuca Bağlı Yapılan Ayrım 

818 sayılı yasada yer alan ifade ile bu ayrım, ―maddî veya hukukî bir se-

beple kıymetini veya maksut olan menfaatini izale veya ehhemiyetli surette ten-

kis‖ eden olarak ikiye ayrılmıĢtır. Maddî ayıp, bir malın aynı nitelikte diğerle-

riyle karĢılaĢtırıldığında kötü bir özelliğe sahip olması veya olması gereken bir 

özelliğinin bulunmamasıdır. Örneğin, çekyatın açılmaması, ceketin yırtık ol-

ması gibi, diğerlerinden daha kötü bir özelliğe sahip olduğunda ya da dizüstü 

bilgisayarın fanının çalıĢmaması nedeniyle uzun süreli kullanımda kendiliğin-

den kapanması hâlinde maddî ayıp
15

 söz konusu olur
16

. 

Aldığımız bir evde bulunan bir odanın veya verandanın imara aykırı ola-

rak izinsiz yapılmıĢ veya kapatılmıĢ olması; (tartıĢmalı olmakla birlikte
17

 bizce 

de) iĢyeri olarak kiralanan bir yerin iĢletme izni olmaması hâllerinde ise hukukî 

bir ayıp
18

 söz konusu olur
19

. 

6098 sayılı TBK ile maddî ve hukukî ayıbın yanısıra bir baĢka ayıp kav-

ramı daha getirilmiĢtir. Bu da doktrinde üçüncü bir ayrım olarak savunulan ve 

mahkeme kararlarına da girmiĢ olan ekonomik ayıp kavramıdır. Madde metni-

nin ilgili kısmı, ―maddî, hukukî ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da 

sorumlu olur‖ Ģeklindedir. 

                                                                                                                       
eksikliği değil”, satılanın OR 197/ BK 194 anlamında vaat edilen niteliğinde eksiklik 
vardır.‖ Karar metni için ve daha ayrıntılı bilgi için bkz. YAVUZ, Satıcının 
Sorumluluğu, s.53 vd.  

15
 ―BK m.194 kuralının değindiği maddi ayıp, satılanın fiziksel, iĢlevsel, yapısal 
özellikleriyle ilgili nitelik eksikliğidir. Çürüklük, bayatlık, bozukluk, yırtıklık, 
dayanıksızlık, iĢ görmezlik, iĢlemezlik, solmuĢluk gibi.‖ SEROZAN, s.137. 

16
 GĠGER, Art.197, No.62; KELLER, s.77. 

17
 GÜMÜġ, Özel Hükümler, s.130. 

18
 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.62 vd.; TANDOĞAN, C.I, s.168 vd.; 
HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art.197, No.2; CAVĠN, P., Kauf, Tausch und 
Schenkung, Obligationenrecht – Besondere Vertragsverhältnesse, B.VII/1, Basel – 
Stuttgart 1977, s.75; GĠGER, Art.197, No.64; KELLER, s.78; ġAHĠNĠZ, s.48 vd.; 
SEROZAN, s.137; DOĞANAY, Ġ., Ticari Alım-Satım Akdi ve Nevileri, B.2, 
Ankara 2003, s.132. 

19
 En üst katta imara aykırı olarak inĢa edilmiĢ bir dairenin satıĢ vaadine konu edilmiĢ 
olmasında ayıp değil, sözleĢmenin kurulmasından önce var olan ifa imkânsızlığı söz 
konusu olur. Bu halde sözleĢme kesin hükümsüzdür. Bu konuda ayrıntılı 
örneklendirme için bkz. TANDOĞAN, C.I, s.168 vd.; YAVUZ, Satıcının 
Sorumluluğu, s.62 vd.; DOĞANAY, s.133 vd. 
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Doktrinde ekonomik ayıp Ģu Ģekilde tarif edilmektedir: ―normal koĢullarda 

satım konusundan elde edilmesi beklenen tarzda gelir veya verimin sağ-

lanamamasıdır‖
20

. Özellikle Ģirket satımı, iĢletmenin satımı gibi durumlarda var 

olduğu ileri sürülen bu tür ayıplarda, iĢletmenin maddî değerlerine iliĢkin 

sıkıntılarının olması hâlinde örneğin, makinelerin ayıplı olması hâli gibi, maddî 

ayıp söz konusu olacak; buna bağlı olarak da, bütün olarak iĢletmenin satımı ayıplı 

ifa edilmiĢ kabûl edilecektir ya da iĢletmenin ruhsatlarında bir sorun olması 

hâlinde, hukukî ayıptan bahsedilecek, yine iĢletmenin satımında ayıp nedeniyle 

satıcının sorumluluğuna gitmek mümkün olacaktır
21

. ĠĢletmenin vaad edilen iĢ 

potansiyeline sahip olmaması, satıcı tarafından bildirilen maddî ayıp niteliğinde 

olacaktır
22

. Alıcının beklediği potansiyelin altında olması hâlinde ayıp hükümleri 

değil, Ģartları varsa hata veya hile hükümleri söz konusu olabilecektir. Bu nedenle 

kanımızca ekonomik ayıp, maddî veya hukukî ayıp kavramından bağımsız bir 

kavram değildir
23

. Ancak doktrindeki tartıĢmalara bağlı olarak kanun koyucu 

oyunu diğer görüĢten yana kullanarak, ekonomik ayıp kavramını, Türk hukukuna 

artık üzerinde tartıĢma olmayacak Ģekilde getirmiĢtir. 

C. Ayıbın Niteliğine Bağlı Olarak Yapılan Ayrım 

Yukarıda bahsedilen ayrımların, ayıptan doğan sorumluluktan doğan 

hakların kullanılması açısından bir önemi bulunmamaktadır. Ancak, ayıbın 

kendi niteliğine bağlı olarak yapılan ayrımların, ayıptan doğan sorumluluktan 

doğan haklarla daha yakın bir iliĢkisi bulunmaktadır. Bu ayrım, ayıbın Ģeklî 

koĢulları olarak adlandırdığımız muayene ve ihbar, artık yeni adıyla gözden 

geçirme ve bildirim külfetleri ile doğrudan bağlantılıdır. 

1. Açık Ayıp 

Açık ayıp
24

, ilk bakıĢta fark edilecek nitelikte olan ayıplardır. Masanın 

çizik olması, elbisenin lekeli olması, dolabın kapağının kapanmaması, koltuğun 

dikiĢinin sökük olması gibi, mala ilk bakıldığında normal bir insanın fark ede-

                                                 
20

 GÜMÜġ, s.131; ġAHĠNĠZ, s.48; ARAL, s.113. 
21

 KELLER, s.78. 
22

 ―Ekonomik ayıpların da, BK m.194 f.1 anlamında «maddi … ayıplardan» olarak 
düĢünülmesi gerekir‖. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.61. 

23
 Bu konudaki tartıĢmalar için bkz. TANDOĞAN, C.I, s.168 (dn.18). 

24
 Doktrinde GÜMÜġ ve DOĞANAY, bu tür ayıpları aĢikar ayıp olarak 
adlandırmakta; bizim gizli ayıplar altında gözden geçirme ile ortaya çıkan ayıpları ise 
açık ayıp olarak adlandırmaktadır. GÜMÜġ, s.133-134; DOĞANAY, s.149. Ancak 
kanımızca bu adlandırma kurumlar arasındaki ayrımı netleĢtirmemektedir. Ayrıca 
doktrindeki klasik eserlerde ayıptan sorumluluğun koĢulu olarak ―gizli ayıbın varlığı‖ 
ifade edildiğinden, bu terim bize daha uygun gelmektedir. YAVUZ ise, bu tür 
ayıplara ―görünen ayıp (vices apparents)‖ demektedir. YAVUZ, Satıcının 
Sorumluluğu, s. 81. 
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bileceği nitelikteki ayıplara açık ayıp denmektedir. Bunlar, her iki kanunda da 

ayıptan doğan sorumluluk sorumluluğunun kapsamı dıĢında tutulmuĢtur
25

. 

818 sayılı yasada, ―kâfi derecede muayene etmekle fark etmiĢ olacağı‖ 

ayıp olarak ifade edilen bu husus, yeni metinde ―alıcının yeterince gözden ge-

çirmekle görebileceği‖ ayıp olarak yer almıĢtır. Görülebileceği üzere, içerik 

açısından herhangi bir faklılık bulunmamaktadır. Kanımızca da, açık ayıpların 

sorumluluğa dâhil edilmemesi uygundur. Ancak metin içindeki gözden geçir-

menin, yine mehaz metne uygun olarak ―özenli bir inceleme‖
26

 yapma külfeti 

olarak yorumlanması gerekir
27

. 

2. Gizli Ayıp 

Gizli ayıplar ise, açık ayıptan farklı olarak ilk baĢta fark edilemeyecek 

nitelikteki ayıplardır
28

. Bunlar, ya muayene ile ya da kullanma ile ortaya çıkan 

ayıplardır
29

. Ancak kanun koyucu, bugüne kadar bizim ve herkesin dilinin alıĢ-

mıĢ olduğu ve hiç zorlanmadan, zorlanmayı bırakın düĢünmeden kullandığı 

terim olan ―muayene‖ terimini her nedense beğenmemiĢ olduğundan, artık bu-

rada konuyu daha ifade ettiğinin düĢünüldüğü, ―gözden geçirme‖ terimi kulla-

nılmak durumundadır. Ancak burada belirtmeden geçemeyeceğimiz nokta, 

TBK‘da muayene yerine ―gözden geçirme‖ terimi kullanılmıĢken, 6102 sayılı 

Ticaret Kanununun konuyu düzenleyen 23. maddesinde muayene yerine ―in-

celeme‖ terimi tercih edilmiĢtir. Ġki kanunda terim birliği sağlanamamıĢ olması 

kanımızca doğru olmamıĢtır. 

Kanun koyucu bu ayrımları metinde yapmayıp, altının doldurulmasını 

haklı olarak doktrine bıraktığı için, bu hususlara iliĢkin herhangi bir değiĢiklik 

                                                 
25

 CAVĠN, s.84. 
26

 Bu husus roma hukukunda ―caveat emptor‖ Ģeklinde ifade edilmekteydi. Buna göre, 
―savruk alıcı korunmaz‖ denilerek, düzenlemenin gerekçesi oluĢturuluyordu. 
HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art.200, No.1. 

27
 ―BK m.198 anlamında esaslı bir muayene ve araĢtırma beklenmemekte; ondan 
sadece satım konusunun seçiminde ve gözden geçirilmesinde mutad özen gösterilmesi 
istenmektedir.‖ ARAL, s.120. Bakıldığında kolaylıkla görülebilecek ayıplar 
konusunda ve alıcının göstermesi gereken özene iliĢkin çeĢitli terimler için bkz. 
KELLER, s.80 vd.; OSER – SCHÖNENBERGER, Art.200, No.3.; HONSELL - 
VOGT - WĠEGAND, Art.200, No.3. 

28
 ―Doktrinde kabûl edildiğine göre gizli ayıp, sözleĢmenin kurulması ya da satılanı 
teslim alma zamanında alıcının bilmediği ve satılan üzerinde mûtad (yeterli) dikkati 
sarfetse bile bilemeyeceği nitelik noksanlıklarının bulunmasıdır. Görünür ayıplar ise, 
gizli ayıp teĢkil eden durumların dıĢında kalan ve derin, etraflı bir muayeneye gerek 
duyurmadan ilk bakıĢta bilinebilen, görülebilen nitelik noksanlarıdır.‖ YAVUZ, 
Satıcının Sorumluluğu, s.81-82. 

29
 Bu konuda yargı kararlarına yansıyan çeĢitli örnekler için bkz. DOĞANAY, s.156 
vd. 
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bulunması mümkün değildir. Bununla birlikte, konuyla bağlantısı nedeniyle bir 

açıklamada bulunmak gerekli olmaktadır. 

a. Gözden Geçirme ile Ortaya Çıkan Ayıplar 

Gizli ayıpların bir kısmı ancak bir gözden geçirmeden sonra fark edile-

bileceklerdir ki, her ayıba iliĢkin gözden geçirme aynı kapsamda olamayacak-

tır. Bu nedenle, burada da bir alt ayrım yapmak gerekmektedir. 

i. Alelade Gözden Geçirme ile Ortaya Çıkan Gizli Ayıplar 

Bu tür ayıplar, alıcının kendisinin yapabileceği bir inceleme sonucunda 

ortaya çıkacaktır. Örneğin, ütünün fiĢe takılması sonucunda ısınıp ısınmadığı 

anlaĢılacak, elektrik süpürgesinin çekim gücünün olup olmadığı kiĢinin kendisi 

tarafından fark edilebilecektir. 

ii. Nitelikli Gözden Geçirme ile Ortaya Çıkan Gizli Ayıplar 

Alıcının kendisinin incelemesi ile ortaya çıkamayacak nitelikte ayıplar 

da söz konusu olabilir. Örneğin, bir Picasso tablosunun gerçek olup olmadığı, 

ipek halının ilmek sayısının kaç olduğu, eĢimiz tarafından onuncu yılda alınan 

tek taĢın ―ne kadar tek taĢ olduğu!‖ bizim tarafımızdan yapılamayacak incele-

melere örnektir. Bunlarda ancak, bir uzman aracılığı ile nitelikli bir gözden 

geçirme sonucu ayıp ortaya çıkarılabilecektir. 

b. Kullanmakla Ortaya Çıkan Ayıplar 

Bu tür gizli ayıplar, gözden geçirilme ile de fark edilemez ve bunlar an-

cak zaman içinde, kullanmaya bağlı olarak ortaya çıkarlar. Satın aldığımız tele-

vizyonun renklerinin bozulması, örneğin bir kısım fanatik taraftarlar açısından 

oldukça sarsıcı olacak Ģekilde final maçı sırasında lacivert renklerin kırmızı 

göstermeye baĢlaması ve bunun sonucunda Ģampiyonluk kutlaması yapan kiĢi-

lerin formalarının sarı kırmızı gözükmesi, faks makinesinin hızının yavaĢla-

ması, kullanmakla ortaya çıkan ayıplara örnektir. Bu tür ayıplarda iĢin niteliği 

gereği gözden geçirme kavramı bulunmamaktadır. 

III. SATICININ AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN 

KOġULLARI 

Maddî Koşullar 

1. Malın DevredilmiĢ Olması 

Ayıptan doğan sorumluluk, gereği gibi ifa etmemenin, yani borca aykırı-

lığın özel bir görünümüdür. Mala iliĢkin olarak nitelikte gereği gibi ifa etmeme 

söz konusudur. Bu nedenle ancak, malın devrinden sonra, mevcut terminoloji 

ile ―ayıba karĢı tekeffül‖ söz konusu olabilecektir. 

―Malın teslim edilmiĢ olması‖ olarak ifade ettiğimiz bu husus, 6098 sa-

yılı Kanun ile her açıdan açıklığa kavuĢturulmuĢtur. Daha önce doktrinde, hem 
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satım sözleĢmesinin kendisi açısından hem de ayıptan doğan sorumlulukta göz-

den geçirme külfetinin ya da sürelerin ne zaman baĢlayacağına iliĢkin tartıĢma 

bulunmaktaydı. 818 sayılı yasada, satıcının borcu malı ―teslim ve mülkiyeti 

nakleylemek‖ olarak düzenlenmiĢken, 6098 sayılı Kanunun 207. maddesinde 

―satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme‖ borcu olarak düzenlenmiĢ-

tir. Bununla uyumlu olarak, ayıptan doğan sorumluluğun düzenlendiği kısım-

larda da, (m.221, m.223, m.224, m.228, m.231) devir lafı kullanılarak terim ve 

içerik birliği sağlanmıĢtır. Mevcut metne göre de, kanaatimiz, zilyetliğin hangi 

yolla devredildiğinden bağımsız olarak, satıcı mülkiyeti nakil borcunu ayıplı 

bir malla yaparak, kötü bir Ģekilde yerine getirdiğinde, artık ayıptan doğan so-

rumluluğu açısından kronometre çalıĢmaya baĢlayacaktır. 

Kimi yazarlar tarafından malın alıcının eline geçmeden, gözden geçirme 

külfetine iliĢkin sürenin baĢlaması eleĢtirilerek, bu sonuç alıcı açısından doğru 

bulunmamaktadır. Burada doğrudan zilyet olmadan gözden geçirmenin yapı-

lamayacağı belirtilerek, sürenin teslimle baĢlaması gerektiği ve metnin de bu 

Ģekilde yorumlanması gerektiği savunulabilecektir. Ancak bilindiği üzere 

borçlu, aksi sözleĢme ile kararlaĢtırılmıĢ olmadıkça, ifasını normal olarak, ma-

lın teslimi ile gerçekleĢtirmekle yükümlüdür. Alıcının kendisine teklif edilen, 

örneğin zilyetliğin havalesi yolu ile yapılmak istenen ifa teklifini, gereği gibi 

bir ifa teklifi olmadığından reddetme hakkı vardır. Aksi durumun kabûlü hâ-

linde, satıcının alıcıya ―malı git (Ü)‟den al‖ demesi gereği gibi ifa teklifi ola-

cak, alıcının alacaklı temerrüdüne düĢmemesi için diyebileceği tek Ģey, ―adresi 

rica edeyim‖ demek olacaktır. Benzer Ģekilde hükmen teslimde, satıcı alıcıya 

―tablonuz sergide bir süre daha duracak‖ dediğinde, kabûl etmek durumunda 

bırakacağımız alacaklının söyleyebileceği tek Ģey, ―Tablomu ne zaman almaya 

geleyim‖ demektir. Bu sonucun kabûl edilmesinin mümkün olmadığı açıktır. 

Bu nedenle, her ne kadar TBK m.207 zilyetliğin devrinden bahsetse de, bu tür 

tekliflerin varlığı gereği gibi ifa teklifi olmayacak; kabûl etmeyen alıcı da ala-

caklı temerrüdüne düĢmeyecek, malın kendisinin tesliminde ısrar edebilecektir. 

Hâl böyleyken bunu yapmayarak, ifanın bu Ģekilde yapılmasını kabûl eden alı-

cıyı daha fazla koruma gereği duymanın, kanımızca, pek bir mantığı yoktur. Bu 

nedenle, yeni metin bizim yorumladığımız üzere, gözden geçirme sürelerini 

malın ne Ģekilde teslim edildiğinden bağımsız olarak mülkiyetin geçmesine 

bağlayarak, doktrindeki tartıĢmalara, bu yönde son vermiĢ olup, kanımızca bu 

sonucun kabûl edilmesi de yerinde olmuĢtur. 

2. Malın Ayıplı Olması 

Ayıp kavramına iliĢkin daha önce açıklama yapıldığından, burada ayrıca 

açıklama yapılmayacaktır. Ayıp, olması gereken özellikleri taĢımadığında ya da 

satıcının alıcıya bildirdiği özelliklerde olmaması hâlinde maddî, hukukî veya 

ekonomik nitelikte olabilecektir. 
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3. Maldaki Ayıbın Gizli Olması 

Yukarıda da belirtildiği üzere, en geç teslim sırasında farkedilebilecek 

ayıplar
30

 için ayıptan doğan sorumluluk sorumluluğu öngörülmemiĢtir
31

. 

Gömleğin bir kolunun kısa olması, ceketin cebinin delik olması, buzdolabının 

çizik olması, koltuk takımındaki koltuklarda renk farklılığının bulunması, de-

sen bozukluğu, evin kapılarının olmaması gibi ayıplarda, alıcı teslim sırasında 

tavrını ortaya koymak zorundadır. Bu durumlarda esasen ortada ifanın konusu 

bakımından, eĢ deyiĢle nitelik açısından gereği gibi bir ifa teklifi olmadığından, 

alıcının ifayı reddederek, borçlusunu temerrüde düĢürme imkânı bulunmakta-

dır. Bu nedenle, ayıptan doğan sorumluluk hükümleri yukarıda açıklandığı Ģe-

kilde ancak, gizli ayıplarda söz konusu olacaktır. 

4. Maldaki Ayıbın Önemli Olması 

818 sayılı metinde olduğu gibi, yeni metinde de muhafaza edilen bir 

baĢka husus da, ayıbın önemli ayıp
32

 olması gerekliliğidir. Bu konuda, herhangi 

bir değiĢiklik söz konusu değildir. Bu değerlendirme sübjektif açıdan değil, 

objektif açıdan yapılmalıdır
33

. Örneğin, satın alınan giysi dolabının tek kapağı-

nın tam olarak kapanmaması, aralık duruyor olması bazı kiĢiler açısından çok 

önemliyken, bazı kiĢiler açısından önemli bulunmayabilir. Fakat, bu sübjektif 

değerlendirmeler, bu ayıbın objektif açıdan önemli bir ayıp niteliğinde olduğu 

gerçeğini değiĢtirmez. Mâkul mantıklı bir kiĢi, yeni aldığı giysi dolabının ka-

pağının aralık durmasına katlanmak zorunda değildir. Ancak, kapağın tam ka-

panmamasının sebebi montaj sırasında bir vidanın gevĢek takılmasından veya 

hiç olmamasından kaynaklanıyorsa artık ortada önemsiz bir ayıp bulunmakta-

dır. Böyle bir durumda tüketicinin, sözleĢmeden dönme, indirim isteme gibi 

ayıptan doğan seçimlik haklarını kullanması söz konusu olmayacaktır. Bir kita-

bın sonunda okuyucunun not alması için konulan boĢ sayfalardan bir kaçının 

eksik olması, alınan nevresim takımının 200x160 yerine 198x160 çıkması gibi 

ayıplar, önemsiz ayıp sayılabilecektir. 

5. Maldaki Ayıbın, En Geç SözleĢmede Hasarın Alıcıya Geçmesi 

Anında Satılanda Bulunması 

Bu hususa iliĢkin düzenleme her iki kanunda da olmamasına rağmen, 

iĢin niteliği gereği bu sonuca ulaĢılmaktadır
34

. Zira hasarın alıcıya geçmesi 

anından sonra malın hasarlanması halinde hasara alıcı katlanacağı için satıcının 

                                                 
30

 YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.103. 
31

 HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art.200, No.1 vd. 
32

 YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.102; DOĞANAY, s.147. 
33

 BĠLGE, s.77. 
34

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.86 vd. 
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sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Mevcut metne göre, parça borçlarında 

sözleĢmenin kurulması anında, nevi borçlarında teslime kadar ve geciktirici 

Ģarta bağlı sözleĢmelerde Ģart gerçekleĢinceye kadar ayıbın söz konusu olması 

gerekir. 

6098 sayılı yasanın konuyu düzenleyen m.208‘e göre ise, genel kural 

olarak, ―Kanundan, durumun gereğinden veya sözleĢmede öngörülen özel ko-

Ģullardan doğan ayrık hâller dıĢında, satılanın yarar ve hasarı; taĢınır satıĢla-

rında zilyetliğin devri, taĢınmaz satıĢlarında ise tescil anında satıcıya aittir.‖. 

Bu konu bizden önceki tebliğin konu olduğundan açıklanmamıĢtır. 

Hasarın alıcıya geçmesinden sonra malın ayıplı hâle gelmesinde satıcının 

kusuru olmadığında, sorumluluğu da söz konusu olmaz. 

6. Satıcının Sorumluluğunun KaldırılmamıĢ Olması 

818 sayılı Kanunda m.196‘da düzenlenmiĢ olan bu husus
35

, yeni metinde 

m.221 ile ―Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, ayıptan 

sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan her anlaĢma kesin olarak hükümsüz-

dür‖ Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Her iki düzenlemeye göre de, satıcının ayıptan 

dolayı sorumluluğuna gidebilmek için aranan bir diğer maddî koĢul, satıcının 

bu sorumluluğunun bir sözleĢme ile kaldırılmamıĢ olmasıdır. Ters ifadesiyle, 

taraflar satıcının, emredici nitelikte olmayan
36

, ayıptan doğan sorumluluk 

sorumluluğunu yapacakları bir sorumsuzluk anlaĢması
37

 ile bertaraf edebilecek-

lerdir. 

Bu konuda daha önceki metinde yer alan ifade, ―satıcı satılanın ayıbını 

alıcıdan hile ile gizlemiĢ ise‖ Ģeklindeydi. Kanun koyucu bu hususu artık yeni 

metinde, ―satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise‖ Ģeklinde 

düzenlemiĢtir. 

Yürürlükteki metne dayalı olarak doktrinde tartıĢma bulunmaktaydı. 

Esasen bu tartıĢmaların temelinde yatan gerekçe, BK m.99‘da düzenlenmiĢ 

olan sorumsuzluk anlaĢması ile borçlunun sadece hafif ihmali için kendini 

kurtarabileceği gerçeğidir. Genel borca aykırılıkta durum böyle düzenlenmiĢ-

ken, ayıptan doğan sorumlulukta borçlu neden daha fazla korunsun diyen hâ-

kim görüĢ, burada yapılan sözleĢmenin de aynı çerçevede değerlendirilmesini 

savunmaktadır. Diğer görüĢ ise, BK m.196‘da düzenlenen sözleĢmenin BK 

m.99‘un uygulamasını kaldırdığını kabûl ederek, ayıptan doğan sorumluluk 

için akdedilmiĢ olan sorumsuzluk anlaĢmasının hem hafif ihmal için hem de 

                                                 
35

 YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.103-104. 
36

 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.34-35. 
37

 Bu anlaĢmanın sorumsuzluk anlaĢması olmayıp, özel nitelikte bir anlaĢma olduğunu 
kabûl eden görüĢler de bulunmaktadır. Bu konudaki tartıĢmalar için bkz. GÜMÜġ, 
s.140 vd. 
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ağır ihmal için geçerli olarak akdedilebileceğini kabûl etmektedir
38

. Yeni me-

tinde kanun koyucu bu görüĢlerden hâkim görüĢü
39

 tercih etmiĢtir. Bu konuda 

daha doğru diye bir kavram olmadığı düĢünüldüğünden, kanun koyucunun ter-

cihine saygı duymak gerekir. Kanun koyucu, ayıptan doğan sorumluluk so-

rumluluğu açısından alıcıyı korumayı tercih etmiĢtir. 

Ayıptan doğan sorumluluk konusunda yapılabilecek sorumsuzluk anlaĢ-

masını düzenleyen m.221‘e iliĢkin olarak eleĢtirilecek bir husus da, gerekçede 

yer alan son cümledir. Yukarıda yazıldığı Ģekliyle tek fıkradan oluĢan bu mad-

denin gerekçesinin son cümlesi Ģu Ģekildedir: ―Tasarının satıcılığı meslek 

edinmiĢ kiĢilerin bilmesi gereken ayıplara iliĢkin 224‟üncü maddesinin ikinci 

fıkrasındaki düzenleme burada da göz önünde tutulmalıdır‖. Zaten bazı mad-

delerin çıkarılmıĢ olması dolayısıyla, madde gerekçelerindeki numaraların çoğu 

gibi bu gerekçedeki madde numarası da yanlıĢ olup, bahsedilen madde 225. 

maddedir. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre, ―satıcılığı meslek edinmiĢ kiĢile-

rin bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı hüküm geçerlidir‖. Bu hükmü 

221. maddeye uyguladığımızda, satıcılığı meslek edinmiĢ kiĢiler ayıplara iliĢ-

kin sorumsuzluk sözleĢmesi akdetmiĢ olsalar bile, sadece ağır kusurlu olmaları 

hâlinde değil, hafif ihmalleri halinin de ötesinde, bilmeleri gereken ayıpların 

varlığı hâlinde de yapılan sorumsuzluk sözleĢmesi kesin hükümsüz olacaktır. 

Bu hâlde, tacir ya da esnaf olan satıcıların ayıptan doğan sorumluluk açısından 

yaptıkları sorumsuzluk anlaĢmalarının, kesin hükümsüz olduğunun kabûl edil-

mesi gerekecektir. 

Ancak kanımızca, gerekçede belirtilen bu hususun bu sonucu sağlaması 

mümkün değildir. Bilindiği üzere gerekçeler yardımcı kaynak niteliğinde olup, 

gerekçe ile kanun yaratılması mümkün değildir. Eğer Kanun koyucu bu sonucu 

sağlamak istiyorsa, maddeye ikinci fıkra olarak bu düzenlemeyi getirmiĢ ol-

ması gerekirdi. Bu hâliyle gerekçenin son cümlesinin, herhangi bir hukukî so-

nucu olamayacağını düĢünmekteyiz. 

                                                 
38

 Bu konudaki tartıĢmalar için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.99 vd.; 
HONSELL, Art.199, No.1; GĠGER, Art.199, No.6; TANDOĞAN, C.I, s.176; 
GÜMÜġ, s.140 vd.; SEROZAN, s.155; ġAHĠNĠZ, s.65 vd.; ZEVKLĠLER - 
GÖKYAYLA, s.106 vd.; YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.104 vd.; BUCHER – BUZ, 
―Mağdur Edilen Alıcı Türk/Ġsviçre Borçlar Kanunun Ġki Özelliğinin EleĢtirisi 
Muayene ve Ġhbar Külfeti (Art.201 OR; BK m.198); BK m.202/II (Art.205/II OR)‘ye 
göre Dönme Yerine Bedel Ġndirimine Karar Verilmesinin Masraflara ĠliĢkin 
Sonuçları‖, Necip KocayusufpaĢaoğlu‘na Armağan, Ankara 2004, (s.145-178), s.146. 

39
 Bu yazarlar, 818 sayılı yasada yer alan BK m.196, BK m.199 ve BK m.207‘deki 
―hile ile‖, ―iğfal etmiĢ‖ ifadelerinin tümünün aynı anlama gelerek, kast ve ağır ihmali 
kapsadığını kabûl etmektedirler. Mehaz yasadaki OR Art.192 (absichtlich 
verschwiegen) ve OR Art.203 (absichtlich Täuschung) maddelerindeki ifadelerin, 
OR Art.199‘daki (arglistig) ifadesi ile aynı anlama gelmesi gerektiği hakkında bkz. 
HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art.199, No.7; GĠGER, Art.199, No.27 vd. 



Melek Yüce BĠLGĠN - SatıĢ SözleĢmesinde Ayıptan Dolayı Sorumluluğun 

ġartları ve Alıcının Seçimlik Hakları 

 

383 

Şeklî Koşullar 

Ayıptan doğan sorumluluğun maddî koĢulları oluĢsa dahi, kanunda ön-

görülen gözden geçirme ve bildirim külfetleri yerine getirilmezse satıcının, 

ayıptan doğan sorumluluğuna gitmek mümkün değildir
40

. Ayıptan doğan 

seçimlik hakların doğumu sadece maddî koĢulların oluĢması ile değil; ancak 

bunların varlığına dayalı olarak alıcının Ģeklî koĢulların da yerine getirilmesi 

hâlinde söz konusu olur. Ancak, aĢağıda açıklanacağı üzere yeni Kanun ile bu 

Ģeklî koĢullar alıcı lehine gevĢetilmiĢtir
41

. 

7. Gözden Geçirme Külfeti 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile, gözden geçirme
42

 terimi dıĢında 

alıcının bu külfetine iliĢkin herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. TBK 

m.222/II ile, daha önce de belirttiğimiz üzere, açık ayıplarda gözden geçirme-

nin en geç teslim anında yapılması gerekir; aksi halde alıcı malı bu hâliyle 

kabûl etmiĢ sayılır. 

Gözden geçirme ile ortaya çıkan gizli ayıplarda, ister alelâde olsun, is-

terse nitelikli bir gözden geçirme olsun, ne zaman yapılması gerektiği sorunu 

çıkacaktır. Farklı ifadelerle de olsa, kanımızca iki Kanunda da bu husus benzer 

Ģekilde düzenlenmiĢtir. Eski metne göre, gözden geçirme ―örf ve âdete göre 

imkân hâsıl olur olmaz‖ yapılacak; yeni metne göre ise ―iĢlerin olağan akıĢına 

göre imkân bulunur bulunmaz‖ yapılacaktır
43

. Sonuç itibariyle iki düzenlemede 

de söylenmek istenen, zilyetliğin devrinden itibaren
44

 kiĢinin imkân bulur bul-

maz gözden geçirmeyi yapması gerekmesidir. Örneğin, klasik Türk usûlü bir 

yöntemle ne zaman evleneceği belli olmayan çocuğumuz için bir buzdolabı 

alarak, bunu bir odada yıllarca bekletip de sonunda nihayet çocuğumuz evlen-

                                                 
40

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. GĠGER, Art.201, No.5; CAVĠN, s.88 vd.; 
YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.105 vd.;; TANDOĞAN, C.I, s.176 vd.; ARAL, 
s.120 vd.; ZEVKLĠLER, s.229 vd. 

41
 ―Ayıplı ifa durumunda uyulması gerekli ağır hukuki ödevlerin ve bu arada oldukça 
kısa tutulmuĢ olan hak kullanma (etkisizleĢme) süresinin temelinde, Roma‟nın küçük 
çaplı satıcını alıcının spekülatif hesaplarına, emellerine karĢı koruma kaygıları 
yatar. Oysa bu kaygılar günümüzde geçerliliğini yitirmiĢtir. Satıcıya ağır ayıp 
sorumluluğundan kurtulma Ģansı vermek için alıcıya böylesine ağır ödevler 
yüklemeye gerek yoktur.‖ SEROZAN, s.146. 

42
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art.201, 
No.5; CAVĠN, s.89 vd.; TANDOĞAN, C.I, s.177 vd. 

43
 Bunun mevcut düzenleme zamanında da mehaz metne uygun olarak, zaten böyle 
anlaĢılması gerektiği hakkında bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.107; 
TANDOĞAN, C.I, s.178; BĠLGE, s.80. 

44
 TBK m.207‘de yer alan ifadelerin yorumu konusundaki çekincelerimiz baki kalmak 
koĢuluyla bu hususun bu Ģekilde açıklandığı unutulmamalıdır.  
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dikten sonra fiĢe taktığımızda çalıĢmadığını fark edersek, artık ayıptan doğan 

haklarımızı kullanmamızın mümkün olmayacağı açıktır. 

Maddede olağan akıĢa göre imkân bulunur bulunmaz denmesinin sebebi, 

bazı durumlarda gözden geçirmenin hemen yapılmasının mümkün olmaması 

nedeniyledir. Örneğin, Erzurum‟da yaĢayan bir alıcının ucuz bulduğu için 

Ocak ayında çim kesme makinesi alması hâlinde, bunun gözden geçirmesinin 

hemen yapılması mümkün olmaz. Karın neredeyse Haziran‟a kadar kalkmadığı 

Erzurum‟da yaĢamın olağan akıĢına göre imkân ancak, Haziran ayında bulu-

nabilecek; alıcı çimlerin uzama sürecine bağlı olarak ilk uzamasında makineyi 

gözden geçirme külfeti altında olacaktır
45

. 

Kullanmayla ortaya çıkan ayıplarda ise, iĢin niteliği gereği bir gözden 

geçirme söz konusu değildir. Eve geldiğimizde o güne kadar sorun çıkarmadan 

çalıĢan buzdolabımızın motorunun aĢırı ısınması sonucunda bozulduğunu ve 

derin dondurucudaki her Ģeyin bozulduğunu gördüğümüzde, satıcının ayıba 

karĢı sorumluluğunun doğacağı açık olduğu gibi; bunun daha önceden yapıla-

cak bir gözden geçirme ile ortaya çıkarılmasının mümkün olmadığı da bir o 

kadar açıktır. 

8. Bildirim Külfeti 

ġeklî koĢulların diğeri olan daha önceki ifadesiyle ihbar
46

, Ģimdiki ifade 

ile bildirim külfetine iliĢkin yeni düzenlemede, kullanmaya iliĢkin ayıplar açı-

sından bir fark bulunmamaktadır. Her iki Kanunda da, kullanmakla ortaya çı-

kan ayıbın varlığı hâlinde alıcı satıcıya, eski ifadeyle ―derhal‖, yeni ifade ile 

―hemen‖, durumu bildirmelidir
47

. 

Ancak, gözden geçirme ile ortaya çıkan ayıplara iliĢkin bildirim külfeti 

açısından iki Kanun arasında fark bulunmaktadır. 818 sayılı Kanunun 198. 

maddesinde yer alan külfetlerden ikincisi olan ―ihbar‖ külfeti için getirilen dü-

zenleme, ―alıcı … bir ayıp gördüğü zaman bunu derhal satıcıya ihbar etmesi 

lazım gelir‖ Ģeklindedir. 6098 sayılı Kanunun 223. maddesinde bildirim külfeti 

olarak düzenlenen hususta ise, ―alıcı, … bir ayıp görürse, bunu uygun süre 

içinde ona bildirmek zorundadır.‖ ifadesi kullanılmıĢtır. Artık Kanun koyucu 

alıcının bildirim külfetini ayıbı fark etmesinin hemen sonrasında derhal yapma-

sını aramamakta; uygun bir süre içinde bildirimde bulunmasını, ayıptan doğan 

sorumluluğun doğumu için yeterli bulmaktadır. 

Bu konuda doktrinde var olan eğilime uygun olarak, gerekçede de belir-

tildiği üzere, kanun koyucu alıcıyı daha fazla korumayı tercih ederek, alıcıya 

                                                 
45

 Bu konuda Ġsviçre Federal Mahkemesi kararlarından çeĢitli örnekler için bkz. 
HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art.201, No.9; ARAL, s.124. 

46
 Hukukî niteliği hakkındaki tartıĢmalar için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, 
s.113-114. 

47
 YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.106-107. 
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bildirim külfeti açısından esneklik sağlamıĢtır. Mevcut düzenlemede savunulan 

görüĢe göre, ―hakim görüĢ, muayene zamanı için aranan «örf ve adete göre 

imkan hasıl olur olmaz» veya ihbar için arana muayene sırasında ayıp ortaya 

çıkınca «derhal» ölçütünü, adi satımlarda daha gevĢek tutmakta ve böylelikle 

adi satımlarda muayene ve ihbar süresini alıcı lehine uzatmaktadırlar. Sonuçta 

adi satımlarda ticarî satımlardan farklı olarak, alıcıya muayene ve ihbar için 

tanınacak süre kısa olmamalıdır. Olması gereken, muayene ve ihbar külfetleri 

için öngörülmüĢ sürelerin, «makul bir süre» olarak yeniden tanımlanması-

dır‖
48

. Makûl, mantıklı bir kiĢi bir televizyon satın almıĢ olup da, eve geldi-

ğinde bunun çalıĢmadığını fark ettiğinde bunu satıcıya bildirmek için kaç gün 

bekleyecektir sorusunu kanımızca, ya aynı gün ya da ertesi gün satıcının aran-

ması gerekir Ģeklinde yanıtlanması gerekir. Bu nedenle, hemen ya da derhal 

bildirim külfeti getirilmesinin alıcı aleyhine olabilecek bir durum yarattığı tara-

fımızdan düĢünülmemekle birlikte, Kanun koyucu tercihini diğer görüĢten yana 

kullanmıĢ olduğundan, daha doğru ya da daha yanlıĢ denmesi mümkün değil-

dir. 

Süreleri içinde bildirim külfeti yapılmadığından, ayıptan doğan sorum-

luluğun doğmayacağı her iki Kanun açısından da açıktır. Ancak, her iki Ka-

nunda da bildirim külfeti yerine getirilmemiĢ olsa da, satıcının sorumluluğunun 

doğacağı durumlar düzenlenmiĢtir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu açısından 

kanımızca bildirim hususundaki bu istisnalar alıcı lehine geniĢletilmiĢtir. 

818 sayılı Kanunun 200. maddesinde yer alan bildirim külfeti aranmak-

sızın satıcının ayıptan dolayı sorumlu tutulması Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

―Alıcıyı iğfal etmiĢ olan satıcı, ayıbın kendisine vaktinde ihbar edilmemiĢ oldu-

ğunu ileri sürerek mesuliyetten kurtulamaz‖. Bu düzenlemeye göre, satıcı an-

cak kastı ile hareket ettiği hâllerde ayıptan doğan sorumluluğu açısından, alıcı-

nın ihbar külfeti bulunmayacak; alıcı ayıbı ihbar etmemiĢ olsa bile, satıcının 

kasdını ispatlayarak ayıptan doğan sorumluluğuna gidebilecektir
49

. Ancak, aynı 

konuyu düzenleyen 6098 sayılı Kanunun 225. maddesinin ilk fıkrası, ―ağır ku-

surlu olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiĢ olduğunu 

ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz‖ Ģeklindedir. Ġki metin 

arasında, satıcının kusurunun derecesi açısından büyük bir farklılık bulunmak-

tadır. Artık, satıcının ağır ihmalinin bulunduğu hâllerde de, ihbar külfeti kaldı-

rılmıĢ denilebilecektir. Bu yine alıcı lehine, satıcı aleyhine getirilmiĢ bir baĢka 

düzenlemedir. Zaten mevcut düzenlemeye bağlı olarak bunu, aynı sorumsuzluk 

anlaĢmasında olduğu gibi, bu Ģekilde kabûl eden yazarlar bulunmaktaydı. 

                                                 
48

 GÜMÜġ, s.150. 
49

 ―BK m.196 anlamında «hile ile gizleme», BK m.189/III anlamında «bilerek gizleme» 
ve BK m.200 anlamında «alıcıyı iğfal etme» kavramları birbiriyle özdeĢtir.‖ 
GÜMÜġ, s.143. Aynı görüĢte HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art. 199, No.7. 
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Satıcı aleyhine olan düzenlemeler bununla da kalmayıp, aynı maddenin 

ikinci fıkrası ile satıcılığı meslek olarak edinmiĢ satıcılar için çok daha ağır bir 

düzenleme daha getirilmiĢtir
50

. Buna göre, ―Satıcılığı meslek edinmiĢ kiĢilerin 

bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı hüküm geçerlidir‖. Kanımızca bu 

düzenlemeden sonra artık, ticarî nitelikte satımlar için neredeyse bildirim kül-

fetinin kaldırıldığı sonucuna varmak gerekecektir. Satıcı, ister tacir olsun ister 

esnaf olsun, sonuçta satıcılığı meslek edinmiĢ kiĢi olarak satıĢ sözleĢmesi ak-

dettiğinde, bildiği ayıplardan ihbar yapılmaksızın sorumlu olacak; ayrıca bil-

mesi gereken ayıplar bakımından da yine ihbar yapılmaksızın sorumluluğun 

doğduğu kabûl edilecektir. 

6098 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde satıcının ayıptan doğan sorum-

luluğuna gidebilmek için bildirim külfeti, sadece satıcılığı meslek edinmemiĢ 

ve ayıp konusunda hafif ihmali olan veya hiç kusuru olmayan satıcılara karĢı ve 

satıcılığı meslek edinmiĢ, ancak yeterli özeni gösterseydi dahi ayıbı fark ede-

meyecek konumda olan satıcılara karĢı söz konusu olacaktır. 

Hâl böyle olunca, kanımızca kiracıyı, iĢçiyi koruma konusunda kanunî 

düzenlemeleri ―kraldan çok kralcı‖ bir Ģekilde değerlendiren mahkemeler, bu 

düzenlemeyi de kanun koyucunun yeni eğilimine uygun olarak alıcıdan yana 

değerlendirecek ve iĢi meslek edinmiĢ kiĢilerin sattığı mallarda çıkan ayıpların 

büyük bir çoğunluğunu satıcıların bilmeleri gerektiği yönünde karar verecek; 

buna bağlı olarak da bu tür satımlarda bildirim külfetini fiilî olarak uygulama-

dan kaldıracaklardır. Bu düzenleme, satıcıların sorumluluğunu kanımızca arzu 

edilenden daha ağırlaĢtıracak bir özelliğe sahip görünmektedir. Kanaatimizce 

mahkemeler, bu maddenin uygulanmasında biraz daha hassas davranarak, satı-

cının her durumda bilmesi gerektiğini ileri sürerek alıcının bildirim külfetini 

yerine getirmemiĢ olmasını göz ardı etmemelidir. Ayrıca alıcı açısından bildi-

rimin yapılmamıĢ olmasının ileri sürülmesinin, hakkın kötüye kullanılması ni-

teliğinde olacağı hâllerin de göz ardı edilmemesi gerekir. 

III. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK HÂLĠNDE SEÇĠMLĠK 

HAKLAR 

Ayıplı ifa, sonuç itibariyle satıcının malı olması gerektiği hâliyle alıcının 

mülkiyetine geçiremeyerek kötü ifada bulunmasıdır. Ancak uygulamada bu 

durumlarla çok sık karĢılaĢılmasına bağlı olarak özel düzenlemeler yapılmakta-

dır. Bu özel düzenlemelerin yanında, diğer genel düzenlemelere dayalı olarak 

hakların var olup olmadığı hususu, aĢağıda ayrıca incelenecektir. Satıcının 

ayıptan doğan sorumluluğuna yol açan maddî ve Ģeklî koĢulların gerçekleĢmesi 

                                                 
50

 Bu doktrinde daha önce savunulan görüĢe uygun bir düzenlemedir. Bu konuda bkz. 
YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.102; YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.102; 
TANDOĞAN, C.I, s.177; SEROZAN, s.146-147. 
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hâlinde, kanun koyucu alıcıya yapılan bu kötü ifaya dayalı olarak tazminat dı-

Ģında bazı yenilik doğuran haklar
51

 tanımıĢtır. 

Belirtilmesi gereken ilk husus, mevcut düzenlemeye bağlı olarak BK‘ya 

tabi bir satım sözleĢmesinde ayıbın varlığı hâlinde alıcının üç seçimlik hakkı 

varken, 6098 sayılı Kanun ile dört seçimlik hak getirilmiĢtir. Elbette hukuku-

muz yeni düzenleme ile getirilen ve dördüncü hak olan onarım hakkına, Tüke-

ticinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) nedeniyle yabancı değildir. 

TKHK‘nın yürürlüğünden sonra doktrinde birçok yazar, Kanunda düzenlen-

memiĢ olsa dahi BK‘ya tabi satımlar açısından da bu hakkın var olduğunu 

kabûl etmiĢtir. 

TBK‘nın 227. maddesindeki düzenleme ile,  

―1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleĢmeden dönme. 

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıĢ bedelinde indirim isteme. 

3. AĢırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait 

olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme. 

4. Ġmkan varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiĢtirilmesini isteme.‖ 

Daha önce m.202 ve m.203 olmak üzere iki maddede
52

 düzenlenen hak-

lar, tek bir maddede düzenlemeye konu edilerek, daha derli toplu bir 

düzenleme hâline getirilmiĢtir. 

Ayrıca madde metinlerinde yer alan ―fesh edilmesini, … tenzil olunma-

sını dava eder‖ veya ―ari mislîyle değiĢtirilmesini dava eder‖ gibi ifadeler kal-

dırılmıĢ olduğundan, doktrinde hemen herkesin kabûl ettiği üzere, hakların 

dava açmadan kullanılabileceği hususu açıklığa kavuĢturulmuĢtur. 

Ġkinci olarak, doktrinde çok uzun süredir savunulduğu Ģekilde
53

, 818 sa-

yılı Kanunda mesafe satımları için öngörülmüĢ olan hak, günümüzün ulaĢım 

                                                 
51

 Bu konudaki tartıĢmalar için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.134 vd.; 
YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.112 vd.; GÜMÜġ, s.165 vd.; ARAL, s.130. 

52
 m.202 : ―Satıcının tekeffülü altındaki satılanın ayıbı anlaĢıldığı zaman alıcı 
muhayyerdir. Dilerse mebii redde hazır olduğunu beyanla satımın fesh edilmesini, 
dilerse satılanı alıkoyup kıymetinin noksanı mukabilinde semenin tenzil olunmasını 
dava eder. / Hâkim, alıcının satılanı ret davası üzerine hal icabı satımın feshini 
muhik göstermiyorsa semenin tenzili ile iktifa edebilir. / Kıymetinin noksanı mebiin 
semenine müsavi ise alıcı ancak satımın feshini talep edebilir‖; m.203: ―Satılan 
miktarı muayyen misli Ģeylerden ise alıcı dilerse fesih veya semenin tenzilinden hiç 
birini talep etmeyip satılanın ayıptan ari mislile değiĢtirilmesini dava edebilir. / 
Satılan, baĢka yerden gönderilmiyorsa satıcının da müĢteriye derhal ayıptan ari 
mislini teslim ve alıcının düçar olduğu zararı tamamen tazmin ederek aleyhine ikame 
edilecek davadan kurtulmağa salahiyeti vardır.‖ 

53
 Hatta mevcut metnin uygulanmasında da, haklı olarak, satıcı benzersiz olanı hızlı bir 
Ģekilde sağladığında, alıcı bu ifa teklifini kabûl etmezse hakkını kötüye kullanmıĢ 
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imkânları düĢünülerek
54

, çok yerinde olarak, her türlü satım için getirilmiĢtir. 

Buna göre, ―satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve 

uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebi-

lir‖. Gerçekten, günümüzün ulaĢım imkânları düĢünüldüğünde, satıcının nerede 

olduğundan bağımsız olarak, alıcıya bir baĢka malın ulaĢtırılması mümkün ola-

cağından, doktrinde haklı olarak savunulan bu hususun yasalaĢtırılması yerinde 

olmuĢtur. 

Seçimlik hakların kullanılması ağırlıktaki görüĢ uyarınca, yenilik doğu-

ran hak niteliğinde olup, muhatabı olan satıcıya varması ile onun iradesine ba-

kılmaksızın sonuçlarını doğurur. Ancak, her bir hakka iliĢkin açıklanacağı 

üzere, 818 sayılı Kanun‘da olduğu üzere yeni düzenlemeyle de, bu haklara bazı 

kısıtlamalar getirilmiĢtir. Bu kısıtlamalara, haklara iliĢkin açıklamalardan he-

men sonra değerlendirilecektir. 

Bilindiği üzere, haklardan birinin kullanılmıĢ olması hâlinde alıcının 

daha sonradan baĢka bir hakkı seçip seçemeyeceğine iliĢkin doktrinde tartıĢma 

bulunmaktadır
55

. Kanun koyucu bu tartıĢmaları bir sonuca bağlamamıĢtır. 

Kanımızca, uygulamadaki sorunlara bağlı olarak bu konunun da çözüme ka-

vuĢturulması uygun olurdu. Örneğin, görüĢlerden hangisinin tercih edildiğine 

iliĢkin olarak, yenilik doğuran hakların bir kere kullanılması ile sona ereceği 

mutlak kabûl edilirse ―Alıcı seçimlik haklardan birini kullandıktan sonra, bunu 

ancak satıcı ile anlaĢarak değiĢtirebilir‖ veya diğer bir görüĢ olan satıcının 

kullanılan hakka itirazı hâlinde diğer bir hakkı kullanabileceği kabûl edilirse, 

―Alıcı tarafından kullanılan seçimlik hakka satıcı tarafından açıkça itiraz edil-

diği hâlde alıcı diğer haklardan birini kullanmaya bir seferliğine daha yetkili 

olur.‖ Ģeklinde bir son fıkranın eklenmesi uygun olurdu, diye düĢünülmektedir. 

Biz ikinci önerdiğimiz düzenlemenin, eĢ deyiĢle satıcının itirazına bağlı olarak 

alcının bir kez daha kullanmasına imkân veren düzenlemenin daha uygun oldu-

ğunu düĢünmekteyiz. 

A. SözleĢmeden Dönme ve Sınırlamaları 

1. SözleĢmeden Dönmenin Sonuçları 

Bozucu yenilik doğuran bir hak olan sözleĢmeden dönme hakkı ile, var-

ması gereken tek taraflı bir irade beyanıyla, sözleĢme baĢtan itibaren kesin hü-

                                                                                                                       
olacağı belirtilmekteydi. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.147; SEROZAN, s.148; 
ARBEK, Ö., Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi, Ankara 2005, s.54-55. 

54
 HONSELL - VOGT - WĠEGAND, Art.206, N.1; HATEMĠ – SEROZAN – 
ARPACI, s.103; GÜMÜġ, s.183. 

55
 Bu konudaki tartıĢmalar için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.141-142; 
GÜMÜġ, s.169 vd.; BUZ, Vedat, Medenî Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 
2005, s.443 vd.; ARAL, s.130-131. 
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kümsüz hale getirilmektedir
56

. Dönmenin sonuçları
57

, 818 sayılı Kanunda 

m.205‘teki gibi, burada da ayrı olarak m.229‘da düzenlenmiĢtir. 

Yeni metinde ilk dikkatimizi çeken nokta, dönme hâlinde alıcının ―elde 

ettiği yararlar‖ın âkibetine iliĢkin düzenlemedir. Önceki düzenlemeden hiçbir 

farkı bulunmamakla birlikte, kanımızca bu düzenlemede değiĢiklik yapılma-

ması bir tercihin sonucudur. Çünkü, doktrinde bu konuda zapt hâlindeki gibi 

elde edilmesi ihmal edilen semerelerin ne olacağı ya da semere elde edilmese 

bile, arabanın kullanılması sonucunda elde edilen ekonomik menfaate iliĢkin 

bir talep olup olamayacağı konuları tartıĢmalıydı
58

. Kanımızca kanun koyucu, 

mevcut düzenlemeyi koruyarak, sadece elde edilen yararları iade yükümlülüğü 

öngörmüĢtür; diğer konularda satıcının talep hakkının söz konusu olmayacağı 

düĢünülmektedir. Her ne kadar bu konuda kanaatimiz, değiĢiklik yapılmaması-

nın bir tercih sonucu olduğu yönündeyse de, kanun koyucunun doktrini rahat-

latmak adına bu tercihinin bilinçli olduğunu göstermek ve 818 sayılı Kanun 

döneminde de, bu düzenlemenin bilinçli olduğunu savunan yazarları açıkça 

desteklemek adına, gerekçede bu hususları netleĢtirmenin daha yerinde olacağı 

düĢünülmektedir. 

Alıcı semeni, yeni ifadesi ile satıĢ bedelini ödememiĢse, doğal olarak sa-

tıĢ bedeli borcu sona erecektir; ödemiĢse de satıcı 229. maddenin 2. bendi uya-

rınca faiziyle birlikte iade borcu altına girmektedir. Burada faiz, dönme beya-

nının satıcıya varmasından itibaren baĢlayacaktır. Bu konuda doktrinde savu-

nulan görüĢ çerçevesinde, karĢılıklı akitlerde aslî borçlarda ifaya iliĢkin geti-

rilmiĢ olan ödemezlik def‘inin
59

, semen iade edilmedikçe alıcının malı iade 

etmeme konusunda hakkı bulunduğu kabûl edilse dahi, hazır yeni düzenleme 

getirilmiĢken ve alıcı bu kadar korunmaya özen gösterilirken, ―semen ödenme-

dikçe iadeden kaçınma‖ imkânının, özel bir def‘i olarak ya da tercihe bağlı ola-

rak doktrinde önerildiği üzere, bir hapis hakkı olarak düzenlemeye konu edil-

mesi uygun olurdu diye düĢünmekteyiz
60

. Bununla bağlantılı olarak ya da buna 

                                                 
56

 Bu hakkın niteliğine ve sonuçlarına iliĢkin doktrindeki tartıĢmalar için bkz. YAVUZ, 
Satıcının Sorumluluğu, s.168 vd.; KELLER, s.87 vd.; GĠGER, Art.207, No.9 vd.; 
CAVĠN, s.99 vd.; TANDOĞAN, C.I, s.191; GÜMÜġ, s.170 vd.; ARBEK, s.54-55; 
ZEVKLĠLER - GÖKYAYLA, s.110. 

57
 Bu konuya iliĢkin özel bir inceleme için bkz. YAVUZ, C., ―Yargıtay Kararları 
IĢığında Alıcının Satılanın Ayıpları Sebebiyle SözleĢmeden Dönmesi ve Hükümleri‖, 
Ergun Özsunay‘a Armağan, Ġstanbul 2004, (s.117-143), s.147 vd. (SözleĢmeden 
Dönme). 

58
 Bu konudaki tartıĢmalar için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.178; 
TANDOĞAN, C.I, s.191; GÜMÜġ, s.175; HATEMĠ – SEROZAN – ARPACI, 
s.101.; ZEVKLĠLER, s.124; ZEVKLĠLER - GÖKYAYLA, s.111; GĠGER, 
Art.208, NO.20; ARBEK, s.55; YAVUZ, SözleĢmeden Dönme, s.141. 

59
 KELLER, s.104; YAVUZ, SözleĢmeden Dönme, s.141. 

60
 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.179. 
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ek bir cümle Ģeklinde de, ―alıcı iadeden kaçınma hakkını kullandığı hallerde 

mala gelen zarardan ancak ağır kusuru hâlinde sorumlu olur‖ düzenlemesi 

getirilerek, m.226‘daki malı koruma külfeti hafifletilebilirdi. 

Maddenin 3. bendinde, alıcının satılana yaptığı masraflar ve yargılama 

giderleri düzenlenmiĢtir. Bu konuda herhangi bir farklılık getirilmediğinden, 

satılana yapılan lüks masraflara iliĢkin tartıĢma devam edecektir
61

. 

4. bentte, ―ayıplı maldan doğan doğrudan zararın giderilmesi‖ talebi dü-

zenlenmiĢtir
62

. Yürürlükteki metinde bu husus, ―ayıplı mal teslim etmesinden 

doğrudan doğruya tevellüt etmiĢ zararı da ayrıca tazmin etmeğe mecburdur‖ 

Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 5. bentte ise, ―satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklene-

meyeceğini ispat etmedikçe, alıcının diğer zararlarını da gidermekle yükümlü-

dür‖. Doktrinde en tartıĢmalı konulardan birisinin, doğrudan ve dolaylı zararla-

rın ne anlama geldiği olduğundan
63

, kanımızca tercih edilen terim çok uygun 

olmamıĢtır
64

. Konuya iliĢkin sıkıntıların elbette farkında olan kanun koyucu, 

gerekçede her ne kadar, ―maddede yer alan «doğrudan zarar» ve «diğer za-

rarlar» ibarelerine verilecek anlam hakkında, Tasarının 216. maddesinin ge-

rekçesi göz önünde tutulmalıdır‖ demiĢ olsa da, kanımızca bunun yerine dokt-

rinde içeriği konusunda tartıĢma olmayan, fiilî zarar ve yoksun kalına kâr veya 

olumlu ve olumsuz zarar kavramlarının net bir Ģekilde tercih edilmesi daha 

uygun olabilirdi. Atıf yapılan doğru madde olan m.217‘nin
65

 gerekçesinden 

anlaĢıldığı üzere doğrudan zarar kavramı ile olumsuz zararların, diğer zararlar 

lafı ile ifade edilmek istenenin dolaylı zarar kavramına iĢaret ettiğini ve bunun 
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 GÜMÜġ, s.176; YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.147; ARBEK, s.56. 
62

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.173 vd.; 
KELLER, s.95 vd.; GĠGER, Art.208, No.32 vd.; CAVĠN, s.100 vd. 

63
 Bu konudaki tartıĢmalar konusunda özel bir çalıĢma için bkz. YILDIRIM, F. – 
BAġPINAR, V., ―Doktrin ve Uygulama Açısından Türk – Ġsviçre Hukukunda 
Doğrudan Doğruya ve Dolaylı Zarar Ayrımı‖, Bilge Öztan‘a Armağan, Ankara 2008, 
(s.1093-1125), s.1093 vd. Ayrıca bkz. GÜMÜġ, s.177 vd.; TANDOĞAN, C.I, s.192 
vd.; YAVUZ, SözleĢmeden Dönme, s.135 vd.; ARAL, s.139 vd. 

64
 ―Borçlar Kanunumuzda yer alan «doğrudan zarar» ve «dolaylı zarar» ayrımı, 1881 
tarihli eski Ġsviçre Borçlar Kanununun bir kalıntısıdır. Gerçekten aCo.art.116‟da 
böyle bir ayrım yapılmıĢ, fakat bu ayırım, 1911 revizyonu sırasında Borçlar 
Kanunundan çıkarılmıĢtır. (…) 1881 tarihli eski Ġsviçre Borçlar Kanununun 116. 
maddesine göre, doğrudan zarar, borçlanılan Ģeyin telef olmasından ya da edimin 
ayıplı olmasından sonuçlanan zarardır; dolaylı zarar ise, Ģey ya da edim ve 
alacaklının diğer malvarlığı hakları iliĢkileri arasında mevcut olan durumlardan 
ileri gelen zarardır.‖ YAVUZ, SözleĢmeden Dönme, s.118. 

65
 Madde metninde talep edilecek zararlar için eski metindeki gibi ―doğrudan doğruya 
uğradığı diğer zararları‖ ifadesi yer almaktadır. Oysa kanun yapma tekniği anlamında 
aralarında doğrudan atıf bulunan ve paralel bir düzenlemeye sahip olan bu iki madde 
arasında ifade birliği sağlanması daha uygun olurdu.  



Melek Yüce BĠLGĠN - SatıĢ SözleĢmesinde Ayıptan Dolayı Sorumluluğun 

ġartları ve Alıcının Seçimlik Hakları 

 

391 

da olumlu zararlar anlamına geldiğini anlamaktayız. Bizler doktrin olarak tar-

tıĢmaları bilen, en azından bilmek için çaba sarfeden kiĢiler olarak, madde met-

ninde yer alan kavramlar ile gerekçede yer alan kavramları, hem takip etmekte 

hem de ne anlama geldiklerini daha önceki veriler çerçevesinde bir yerlere 

oturtmakta zorlanırken, uygulamada bunlara verilecek anlam konusunda zorluk 

yaĢanacağı düĢünülmektedir. 

Dönmeye iliĢkin olarak düzenlenen bir diğer husus olan, satılanın yok 

olması hâlinde dönme hakkının varlığı m.228‘de mevcut düzenlemeden biraz 

daha farklı bir düzenlemeye konu edilmiĢtir. Mevcut düzenleme olan m.204‘e 

göre, ―satılanın ayıp sebebi ile yahut kazaen telef ve ziya veya hasara uğra-

ması, ayıptan dolayı feshi davaya mani olmaz.‖. Yeni düzenleme ise, ―Alıcıya 

ayıplı olarak devredilmiĢ olan satılanın ayıptan, beklenmedik hâlden veya 

mücbir sebepten dolayı yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması, alıcının 

sözleĢmeden dönme hakkını kullanmasını engellemez.‖ Ģeklindedir. 

Yeni düzenlemenin daha uzun olmasının sebebi, eski metinde yer alan 

―kazaen‖ terimi yerine ―beklenmedik hâl‖ ve ―mücbir sebep‖ ifadelerinin kul-

lanılmasıdır. Doktrinde her ne kadar kaza terimini, ―beklenmeyen hâl‖ kavramı 

ile özdeĢ tutan yazarlar
66

 varsa da, kanımızca ―kaza‖ teriminin, m.102‘deki 

düzenleniĢinde kabûl edildiği üzere ―sözleĢme taraflarının kusuru olmaksızın 

malın zarara uğraması veya telef olması‖ Ģeklinde geniĢ bir terim olarak algı-

lanması daha yerindedir
67

. Kaldı ki, her ne kadar maddenin gerekçesinde 

―ayıplı satılanın beklenmedik hâl yanında, mücbir sebepten yok olması veya 

ağır biçimde zarara uğraması aynı hükmün kapsamına dâhil edilmiĢtir.‖ den-

mekteyse de, doktrinde zaten bu Ģekilde kabûl edilmekte olduğundan, bu deği-

Ģiklik yapılmadan da aynı sonuca varmak mümkündür. 

Gerekçedeki son cümle olan, ―Fıkrada yapılan değiĢiklik uyarınca, 

ayıplı satılanın zarara uğradığı her durumda değil, ancak ağır biçimde zarara 

uğraması durumunda bu fıkra uygulanabilecektir‖ Ģeklinde düzenlenen kısmın, 

herhangi bir anlamı yoktur, Zira zaten madde ağır zarara uğramıĢ bir malın 

varlığı hâlinde veya tamamen yok olması hâlinde dönme hakkını alıcıya veri-

yorsa, malın daha az zarara uğradığı hâllerde de bu hakkın kullanılabileceği 
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 YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.143; YAVUZ, SözleĢmeden Dönme, s.130; GÜMÜġ, 
s.174. Bunun bu Ģekilde algılanmasının sebebi mehazda yer alan zufall kelimesidir.  

67
 ―Zarara yol açan kazanın fevkalâde hâl veya mücbir sebep niteliği taĢıması fark 
etmez. Her ne kadar BK m.102‟de yer alan kaza tabiri karĢılığında Ġsviçre Borçlar 
Kanununun 103. Maddesinde fevkalâde hâl (cas fortuit, Zufall) tabiri yer almakta ise 
de, burada aslında borçlunun fevkalâde hâlden sorumluluğu değil, kusuru ile 
temerrüde düĢmenin sonuçlarına katlanması bahis konusu olduğu için zarara yol 
açan olayın, fevkalâde hâl veya mücbir sebep teĢkil etmesi önem taĢımaz.‖ 
OĞUZMAN, M. Kemal, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul 2009, s.390. 
Kanımızca benzer bir bakıĢ açısı burası için de uygun olacaktır.  
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zaten açıktır. Çoğun içinde az da vardır, ilkesine dayalı olarak madde yorum-

landığında da, bu sonuca ulaĢılır. Kaldı ki, madde metninin açık olması dolayı-

sıyla, yoruma gidilmesine gerek olmadan, düz ve zıt anlamlarından gerekli olan 

sonuçlara ulaĢıldığı düĢünülmektedir. Gerekçedeki bu cümle doğru kabûl edil-

diğinde, ―satılanın ayıptan, beklenmedik hâlden veya mücbir sebepten dolayı 

hafif olarak zarara uğraması hâlinde alıcı dönme hakkını kullanamaz‖ sonu-

cuna varmak gerekir ki, maddenin bunu hedeflemediği açıktır. 

3. Sınırlamaları 

a. Durumun Dönmeyi Haklı Göstermemesi Hâlinde (BK m.202/II – 

TBK m.227/IV) 

Seçimlik hakların kullanılmasında orantılılık gözetilmesi esasına dayana-

rak getirilmiĢ olan bu düzenlemenin mevcut hâli, ―hâkim, alıcının satılanı ret 

davası üzerine hal icabı satımın feshini muhik göstermiyorsa semenin tenzili ile 

iktifa edebilir‖ Ģeklindedir. Buna göre, hâkim sözleĢmeden dönmenin uygun 

olmamasına
68

 karar vermesi hâlinde semende indirim uygulaması gerektiği 

düzenlenmiĢtir
69

. 

Yeni metinde ise, aynı husus bu kez, ―alıcının, sözleĢmeden dönme hak-

kını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın ona-

rılmasını veya satıĢ bedelinin indirilmesine karar verebilir‖ Ģeklinde düzen-

lenmiĢtir. 6098 sayılı düzenleme ile, hâkimin dönmeyi uygun bulmadığı hal-

lerde sadece indirime gitmek zorunda olmadığı, bunun yanında satılanın ona-

rılmasına da karar vermesi uygun görülerek bu hak da metne eklenmiĢtir. El-

bette, mevcut düzenlemeye göre daha yerinde bir düzenlemedir; sadece indi-

rime karar vermek yerine, onarımın sağlanması seçeneğinin de eklenmesi uy-

gundur. 

Ancak düzenleme mevcut hâlinde de, bu yeni hâlde de bizim hukuk duy-

gumuza hitap etmemektedir. Biz, baĢka seçimlik haklarımız varken, bu söz-

leĢme iliĢkisinden tamamen kurtulmayı seçmiĢken, hâkimin takdir hakkına da-

yalı olarak, elbette objektif bir temelde ama sonuçta takdir hakkına dayalı ola-

rak, bu hakkın kullanılmasını uygun bulmaması öngörülmüĢ; bununla da kal-

mayıp bizim yerimize, onun diğer bir hakkı seçmesi kabûl edilmiĢtir. Kanı-
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 ―Burada hakim özellikle Ģeyin ayıplı olmasına rağmen alıcının iĢine yarayıp, feshin 
satıcıya getireceği zarar ile alıcının bundan elde edeceği yarar arasında açık bir 
oransızlık bulunup bulunmadığına bakacaktır. Özellikle Ģey alıcı bakımından 
kullanılabilir, geri gönderme için taĢıma masrafları çok ise veya sipariĢ üzerine 
yapılmıĢ ve baĢkası için kullanıĢlı olmayacaksa semenin tenziline hükmedilebilir. 
Hakim satıcının kusurunun ağırlığını da göz önünde tutacaktır. Satıcının hilesi varsa 
alıcının önem verdiği anlaĢılan, zikrolunan vasıflar Ģeyde bulunmuyorsa daha ziyade 
fesih talebini kabule gidebilir.‖ TANDOĞAN, C.I, s.188. 
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 Konuya iliĢkin çeĢitli örnekler için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.143 vd. 
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mızca ilk sakınca, alıcıya ait olması gereken hakkın, hâkim bile olsa bir baĢkası 

tarafından kullanılmasına izin vermektir. Ġkinci sakınca ise, kullanılacak iki 

hakkın da malın alıcıda kalması sonucunu doğurmasıdır. Mevcut düzenleme 

istemediğimiz malı bize indirimli olarak veriyordu; yeni düzenleme ise mal 

ayıplı olarak bizde kalacak ya da yeni aldığımız mal onarılmıĢ bir mal olarak 

bizde kalacak. Oysa biz o malı hiç istememiĢtik! 

Alıcının malı hiç istemediği bir hâlde, satıcıyı haklı olarak korumak is-

terken; alıcının da menfaatini biraz daha dikkate alarak, onun isteğine uygun 

bir biçimde durumu dengelemeye çalıĢmak daha uygun olurdu diye düĢün-

mekteyiz. Bu hâlde, kanımızca en iyi seçenek ayıpsız olan ile değiĢtirme seçe-

neğidir. Bunun mümkün olmaması hâlinde ise, diğer iki seçeneğin gündeme 

getirilmesi bize daha uygun gelmektedir. Kanun koyucunun onarım hakkını 

eklerken, ayıpsız benzeri ile değiĢim hakkını niye eklemediğini anlamak müm-

kün değildir. 

Kanaatimizce, dönme hakkının kullanılmasının uygun bulunmaması hâ-

linde, alıcıya diğer haklardan birini yeniden kullanması için süre verilmesi en 

uygun çözümdür. Kanun koyucunun alıcıya ait olan hakları tekrar ona kullandı-

rabilecekken, bunu hâkime kullandırtmayı tercih etmesini de, bu bağlamda an-

layamadığımızı belirtmek zorundayız. 

Ayrıca konu düzenlenirken, bu konuya iliĢkin doktrinde tartıĢmalı olan 

def‘i mi, itiraz mı olduğu hususunun da çözüme kavuĢturulması uygun 

olurdu
70

. 

Sonuç olarak konunun Ģu Ģekilde düzenlenmesinin daha adil olacağı dü-

Ģünülmektedir: ―Alıcının dönme hakkını kullandığı bir uyuĢmazlıkta hâkim, 

dönmenin haklı olmadığını fark ettiği hâlde, vereceği uygun süre içinde diğer 

haklarından birini kullanmayan alıcının yerine karar verir.‖ 

Bu hâli ile ayıplı bir mal istemediğini çok açık bir biçimde ifade etmiĢ 

olan alıcıya en azından, mümkün olan hâllerde, ayıpsız bir mal elde etme im-

kânı tekrar sağlanmıĢ olacaktır. Ayrıca, alıcıya ait olan seçimlik hakların hâkim 

yerine, alıcının kendisi tarafından kullanılması imkânı getirilmiĢ olacaktır. 

Yine, diğer seçimlik haklarını kullanmayarak satıcıyı sürüncemede bırakabile-

cek olan alıcı yerine hâkime seçim hakkını tanımak da, süreci kısaltmaktadır. 

b. Alıcının Kusuru ile Satılanın Zarara Uğraması Hâlinde (BK 

m.204/II – TBK m.228/II) 

Bu konuya iliĢkin herhangi bir değiĢiklik bulunmadığı düĢünülmektedir. 

Gerekçede de bu hususa iliĢkin bir açıklama yoktur. Bununla birlikte, yeni me-

tinde yer alan ifadede bir değiĢiklik olmuĢtur. 

                                                 
70

 Bu konudaki tartıĢmalar için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.145; GÜMÜġ, 
s.188. 
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Mevcut metindeki ―Satılanın alıcının kusuru ile yok olması‖ ifadesinin 

yerini, yeni metinde ―satılan alıcıya yüklenebilen bir sebep yüzünden yok ol-

muĢsa‖ ifadesi
71

 almıĢtır. Kanımızca bunun sebebi, doktrinde bu konuda var 

olan görüĢlerden birinin tercih edilmesidir. Nitekim YAVUZ bu konuyu ―an-

cak burada kullanılan «kusur» kavramı da, teknik anlamıyla kullanılmıĢ değil-

dir. Çünkü alıcı kendisine teslim edilen satılanın maliki olmuĢtur ve malik ol-

mak sıfatiyle, satılanı dilediği gibi kullanabilir. Bu kavram ile burada anlatıl-

mak istenen husus, alıcının kendi davranıĢıyla satılanın herhangi bir Ģekilde 

bozulmasına, telef ve hasara uğramasına yol açmasıdır; yoksa alıcının bu dav-

ranıĢlarında bir hukuka aykırılık durumunun gerçekleĢmesi aranmaz ve zaten 

buna da imkan bulunmamaktadır.‖ Ģeklinde açıklamaktadır
72

. Bu görüĢ 

doğrultusunda, 6098 sayılı metinde ilgili konu, kusur terimi kaldırılarak kaleme 

alınmıĢtır. 

Kanımızca kusur terimi çıkarılmasaydı da, bu husus zaten net anlaĢıl-

maktaydı. Kaldı ki, fiilin hukuka aykırı olması ile failin kusurlu olması da aynı 

anlama gelmemektedir. Bu nedenle, malik olsa bile, sokağa korumasız bıraktığı 

bir koltuğun ya da bir makinenin telef olması hâlinde alıcının bu hakkının kal-

mayacağı ortadadır. Benzer bir bakıĢ açısı ile, kalp krizi geçirirken kullandığı 

makine açık kaldığı için motoru fazla ısınarak makinesinin tamamının yanma-

sına sebep olması hâlinde de alıcının bu hakkı kullanabileceği açıktır. Hâl 

böyle olunca esasen değerlendirmenin temeli, klasik sistemdeki kusur anlayıĢı 

olmaktadır. Burada alıcıyı, haksız fiilden sorumlu tutmak gibi bir algılayıĢ 

yoktur. Bu nedenle, kusur teriminin metinden çıkarılarak, alıcıya yüklenebilen 

bir sebep denmesinin, bir sonuç farklılığı yaratmadığı düĢünüldüğü gibi, ko-

nuyu daha aydınlatır nitelikte de bulmadığımızı belirtmek gerekir. 

Ayrıca bu düzenleme konusunda doktrinde haklı olarak, satıcının alıcının 

fiili sonucu ağır zarara uğraması, yani aĢırı derecede değer kaybının olması 

hâlinde de bu hükmün uygulanması gerektiği savunulmaktaydı
73

. Bu görüĢün 

varlığına ve haklılığına rağmen, yeni düzenlemedeki ifade hâlâ ―yok olması‖ 

dır. Bu durumda, bilinçli olarak susularak, bunun kapsama alınmadığı mı kabûl 

edilmeli, yoksa hâlâ mevcut hâli ile yoruma tabi mi tutulmalıdır sorusu karĢı-
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 YAVUZ, makalesinde konuyu bu Ģekilde ifade etmiĢtir. YAVUZ, SözleĢmeden 
Dönme, s.129. 

72
 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.148. TANDOĞAN da bu hususu aynı yönde Ģu 
Ģekilde ifade etmektedir: ―ġeyin alıcının kusuruyla telef olmasında, alıcı teslimle Ģeye 
malik olmuĢ bulunduğundan ve onu yok etmesi hukuka aykırı satılmayacağından, 
teknik anlamda bir kusur söz konusu değildir. Alıcıya isnadı kabil olan ve halin 
icaplarının gerektirmediği her yok etme kusurlu sayılmalıdır.‖ TANDOĞAN, C.I, 
s.189. 

73
 ―ġeyin alıcının kusuruyla esaslı surette hasara uğraması veya değerinin düĢmesi 
hâlinde, tamamen telef olmaya iliĢkin BK m.204 f.II kıyas yoluyla uygulanmalıdır.‖ 
TANDOĞAN, C.I, s.189; YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.125. 
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sında bizim kanaatimiz, eski yorumun daha makûl olması nedeniyle metni bu 

yorumla okumak gerektiği Ģeklindedir. Bu nedenle, burada hâlâ alıcının kusu-

ruyla malın tamamen yok olması veya yok olmasa da, ağır bir biçimde zarar 

uğramıĢ olması hâllerinde alıcının, sadece bedelden indirim isteyeceğinin kabûl 

edilmesi gerekir. Oysa madde, ―Satılan alıcıya yüklenebilen bir sebep 

yüzünden yok olmuĢ veya ağır hasara uğramıĢsa yahut …‖ Ģeklinde ifade 

edilseydi, bu tereddüt de ortadan kaldırılmıĢ olurdu. 

Anılan durumda, ―alıcı, ancak değerindeki eksiklik karĢılığının satıĢ be-

delinden indirilmesini isteyebilir‖ hükmünden açıkça anlaĢılabileceği üzere, bu 

düzenleme sadece sözleĢmeden dönme hakkı için getirilmiĢ bir sınırlama değil-

dir. Diğer hakların kullanıldığı hallerde de, bu sınırlama gündeme gelecektir. 

c. Alıcının Satılanda Tasarruf Etmesi Hâlinde (BK m.204/II – TBK 

m.228/II) 

Mevcut metinde ―alıcı onu baĢkasına temlik veya Ģeklini tağyir etmiĢ ise 

ancak kıymet noksanına mukabil semenin tenzilini dava edebilir‖ Ģeklinde ifade 

edilen bu husus, yeni düzenleme olan m.228/II‘de ―alıcı onu baĢkasına devret-

miĢse ya da biçimini değiĢtirmiĢse alıcı, ancak değerindeki eksiklik karĢılığının 

satıĢ bedelinden indirilmesini isteyebilir‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

i. Satılanın Devri 

Madde ile ilk düzenlenen husus, satılanın baĢkasına devredilmesidir. 818 

sayılı yasanın ifadesi ise temliktir. Bu konu doktrinde bir kısım yazarlarca, sa-

dece mülkiyet devri olarak anlaĢılmaktayken, diğerleri tarafından mülkiyet 

devri, sınırlı aynî hak tesisi ve hatta kiĢisel haklara iliĢkin yapılan tasarruf iĢ-

lemi niteliğindeki Ģerh verilmesi hâllerinin tümünü kapsar Ģekilde anlaĢılmak-

tadır
74

. 6098 sayılı Kanun, bu tartıĢmayı çözmemiĢtir. Oysa bizim baĢlıkta ifade 

ettiğimiz üzere tasarruf iĢlemi terimi kullanılmıĢ olsaydı, bu tartıĢma da sona 

erdirilmiĢ ve konu netlik kazanmıĢ olurdu. 

Ġkinci olarak, konuya iliĢkin diğer bir tartıĢmalı husus da yine havada bı-

rakılmıĢtır. Bazı yazarların devrin yapılmasında satıcının ayıbı bilip bilmeme-

sine göre yaptığı ayrım, doktrinde bazı yazarlarca kabûl edilmemektedir
75

. 

Kanımızca doğru olarak yapılan bu ayrımın, metne dâhil edilmesi uygun 

olurdu. 

ii. Satılanın ġeklinin DeğiĢtirilmesi 

Eski ifade ile ―tağyir‖, yeni ifade ile ―değiĢtirilme‖ olarak belirtilen hu-

sus doktrinde malın iĢleme, karıĢma, birleĢme gibi yollarla artık ya aynen iade-

sinin hiç mümkün olamayacağı ya da iadenin eski hâliyle mümkün olamaya-

                                                 
74

 GörüĢler için bkz. TANDOĞAN, C.I, s.189; YAVUZ - ÖZEN - ACAR, s.125. 
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 TANDOĞAN, C.I, s.189 (dn.90); Aksi fikirde HONSELL, Art.207, No.2; 
GÜMÜġ, s.190. 
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cağı tüm durumları kapsadığı Ģeklinde kabûl edilmekteydi
76

. Kanımızca yeni 

ifade ile de aynı sonuca ulaĢılması yerinde olacaktır. Doktrinde daha önce de 

benimsendiği üzere, malın gözden geçirilmesi amacı ile kullanılması veya fay-

dalanma nedeniyle oluĢan önemsiz nitelikteki değiĢiklikler bu kapsamda sayıl-

mayacak
77

 ve alıcının diğer hakları devam edecektir. 

Bu hâlde madde metninin, ―Satılan alıcının kusuruyla yok olmuĢ veya 

ağır hasara uğramıĢsa; alıcı ayıbı bilerek malda tasarruf etmiĢ yahut malı ia-

desini oldukça zor hale sokan biçimde kullanmıĢsa ancak bedelde indirim hak-

kını kullanabilir.‖ Ģeklinde kaleme alınmasının daha açıklayıcı olabileceği dü-

Ģünülmektedir. 

Hatta metne, ―Alıcının baĢkasına sattığı mala iliĢkin o alıcının ayıptan 

dolayı sözleĢmeden dönmesi hâlinde alıcının hakları, iĢlemi ayıbı bilerek yap-

masına rağmen, koĢullarının sağlanmıĢ olmasına bağlı olarak yeniden doğar‖ 

Ģeklinde, tercihe bağlı olarak bir son cümle de eklenebilirdi. 

d. Satıcının Ayıpsız Olanın İfasını Hemen Teklif Etmesi Hâlinde (BK 

m.203/II – TBK m.227/III) 

Bu husus yukarıda açıklandığı için ayrıca açıklanmayacaktır. Ancak dü-

zenleme sadece dönme hakkına iliĢkin getirilmiĢ bir sınır olmayıp, diğer bütün 

haklara iliĢkin bir sınırlama niteliğindedir. 

B. Ayıp Oranında SatıĢ Bedelinden Ġndirim Ġsteme ve Sınırlamaları 

1. Ġndirim Ġstemenin Sonuçları 

Alıcı bu hakkını seçtiğinde, sözleĢme iliĢkisinde kararlaĢtırılmıĢ olan di-

ğer hiçbir hususta değiĢiklik olmaz
78

. Alıcı satılanı elinde tutacak, semen, el-

bette artık kanunî ifadesi ile satıĢ bedeli ödeme borcu devam edecektir. Sadece 

artık satıcının, satıĢ bedelinde indirim yapma borcu bulunmaktadır. Alıcı satıĢ 

bedelini ödememiĢse, indirim yapılması gereken tutarı mahsup ederek, belirle-

nenden eksik ödeme yapacak; ödemiĢse indirilen miktarın iadesini isteyebile-

cektir. 

Bu konuda, doktrinde ve uygulamada genel kabûl görmüĢ olan nısbî 

yöntem uygulanmaktadır. Oldukça basit ve adil bir sonuca da götürür nitelik-

teki bu yöntem, basit bir doğru orantıdır: Ayıpsız değerin (rayiç bedelin) ayıplı 

değere oranına bakarak, kararlaĢtırılan bedel ile Ģu an indirimli olarak olması 

gereken bedel arasında aynı oran kurulur. Örneğin, malın rayiç bedeli 2.000 

TL. ġu an varolan ayıbı ile ancak 1 milyar TL‘ye satılabilir. Biz arkadaĢımız-
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 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.150; TANDOĞAN, C.I, s.189. 
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 ÇeĢitli örnekler için bkz. TANDOĞAN, C.I, s. 178. 
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 Sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.180 
vd.; TANDOĞAN, C.I, s.195 vd. 
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dan ikinci el olarak 1.500 TL‘ye satın almıĢsak, rakam ½ oranında düĢmüĢ ol-

duğundan; biz de 750 TL‘lik bir indirim talep edebiliriz. 

2. Sınırlamaları 

a. İndirim Miktarının Satış Bedeline Yakın Olması Hâlinde (BK 

m.202/son – TBK m.227/son) 

818 sayılı yasada BK m.202/son‘da ―kıymetinin noksanı mebiin seme-

nine müsavi ise alıcı ancak satımın feshini talep edebilir‖ Ģeklinde düzenlenmiĢ 

olan bu hak, TBK m.227/son‘da biraz farklı olarak düzenlenmiĢtir. Buna göre, 

―satılanın değerindeki eksiklik satıĢ bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleĢ-

meden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiĢtirilmesini isteme hak-

larından birini kullanabilir‖. Zaten mevcut metne iliĢkin olarak da, mehaza 

uygun olarak bu Ģekilde okunması gerektiği doktrinde belirtilmekteydi
79

. 

Mevcut metinde, indirim bedelinin satıĢ bedeline yakın olması ihtima-

linde alıcıya sadece sözleĢmeden dönme imkânı tanınmıĢken, artık alıcı isterse 

sözleĢmeden dönebilecek, isterse de malın ayıpsız olan ile değiĢimini talep 

edebilecektir. Bu bağlamda, alıcıyı sadece sözleĢmeden dönme seçeneği ile 

bırakmak yerine, malın değiĢtirilmesini isteme hakkının da verilmesi elbette 

olumludur. Çünkü, indirim seçeneğini kullanan alıcının bu malı ayıplı hâli ile 

dahi kabûl ettiği bir gerçektir. Durum böyle olunca, gerek ihtiyacı nedeniyle, 

gerek bilmediğimiz ve bilmemiz de gerekmeyen diğer nedenlerle, malı ayıplı 

hâli ile bile elinde tutmak isteyen bir kiĢiye, ―hayır sen bu malı mutlaka iade 

etmelisin‖ demenin hiçbir hukukî gerekçesi olamaz. Bu nedenle yeni hak ek-

lenmesinin isabetli olduğunu düĢünmekteyiz. 

Ancak bu noktada anlaĢılmaz olan husus, onarım hakkının neden veril-

mediği hususudur. Dönme hakkını kullanarak maldan kurtulmak isteyen alıcıya 

onarım hakkını vererek, ayıpsız bir mala kavuĢmasının önünü kapattık; burada 

da ayıplı hâli ile bile malı kabûl etmek isteyen alıcıya elindeki malı iade 

etmeye mecbur bıraktık. Çünkü, ister sözleĢmeden dönsün, isterse ayıpsız olanı 

ile değiĢim istesin, alıcı kanunen kullanmak zorunda bırakıldığı her iki 

seçenekte de elindeki malı iade etmekle yükümlü olacaktır. Kaldı ki, satılanın 

gayrımislî bir mal olması hâlinde ayıpsız benzeri olmadığından alıcının sadece 

dönme hakkı söz konusu olabilecektir. Bu da, zorunlu olarak malı elinde 

tutmak isteyen alıcıyı, hiçbir Ģey isteyemeyecek konuma sokabilecektir. 

Ayrıca, bu hakların konulması ve sınırlamaları ile taraflar arasında âdil 

bir denge yaratmak isteniliyorsa, malı ayıplı hâli ile bile elinde tutmaya karar 

vermiĢ bir alıcı karĢısında, satıcıyı yeniden bir mal vermekle yükümlü bırak-

mak yerine, onarmaya zorlamak daha makûl olabilirdi diye düĢünülmektedir. 

Elbette alıcının haklarını iki ile sınırlamak istiyorsak, eĢ deyiĢle haklardan iki 
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tanesini seçmek zorundaysak indirim talebinde bulunan kiĢiye onarım hakkının 

verilmesi ilk seçeneğimiz olmalıydı diye düĢünmekteyiz. 

Kanımızca, indirim hakkını kullanmıĢ fakat makûl bulunmamıĢ alıcının, 

diğer haklarından birini yeniden seçme hakkının varlığını kabûl etmek daha 

uygundur. Hatta, dönme hakkının sınırlanmasında olduğu gibi durumun, bir 

dava sırasında fark edilmiĢ olması hâlinin de, aynı fıkra ile çözüme kavuĢtu-

rulması da düĢünülebilirdi. 

Buna göre, maddenin ―satılanın değerindeki eksiklik satıĢ bedeline çok 

yakın ise, alıcı diğer haklarından birini kullanmak zorundadır. Bu durumun bir 

uyuĢmazlıkta fark edilmesi hâlinde hâkim yukarıdaki fıkra hükmünce karar 

verir.‖
80

 Ģeklinde düzenlenmesinin amaca daha uygun olacağı düĢünülmektedir. 

b. Satıcının Ayıpsız Olanın İfasını Hemen Teklif Etmesi Hâlinde (BK 

m.203/II – TBK m.227/III) 

Bu husus yukarıda açıklandığı için ayrıca açıklanmayacaktır. Ancak, dü-

zenleme sadece indirim isteme hakkına iliĢkin getirilmiĢ bir sınır olmayıp, tüm 

haklara iliĢkin bir sınırlama niteliğindedir. 

C. Onarım Ġsteme ve Sınırlamaları 

1. Onarım Ġstemenin Sonuçları 

Onarım hakkı, TKHK ile hukukumuza girmiĢ olsa da, BK‘da satıcının 

sorumluluğu çerçevesinde bulunmamaktaydı
81

. Ancak doktrinde benimsendiği 

üzere
82

, 6098 sayılı TBK ile dördüncü hak olarak, tüketici iĢlemi niteliğinde 

olmayan satımlar için de kabûl edilmiĢtir
83

. Elbette, bu hakkın eklenmesinin 

olumsuz olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta satıcı açısından, birçok 

durumda çok avantajlı bir seçenektir. Kullanılmakla artık yeni mal olmaktan 

çıkmıĢ ürünü geri alıp yenisini vermek ya da ikinci el ürün olarak değerlendi-

rilmesi gereken bir ürünü geri alıp parasını faizi ile birlikte iade etmek yerine, 

varolan ürünü tamir ettirerek, aldığı satıĢ bedelini elinde tutmak satıcı için ol-

                                                 
80

 Önerdiğimiz hâli ile TBK m.227‘nin son iki fıkrası Ģu Ģekilde olacaktır:  

 ―Alıcının dönme hakkını kullandığı bir uyuĢmazlıkta hâkim, dönmenin haklı olmadığını 
fark ettiği hâlde, vereceği uygun süre içinde diğer haklarından birini kullanmayan 
alıcının yerine karar verir. 

 Satılanın değerindeki eksiklik satıĢ bedeline çok yakın ise, alıcı diğer haklarından 
birini kullanmak zorundadır. Bu durumun bir uyuĢmazlıkta fark edilmesi hâlinde 
hâkim yukarıdaki fıkra hükmünce karar verir.” 
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 TANDOĞAN, C.I, s.187 ve aksi görüĢ için aynı sayfa dn.81a; ZEVKLĠLER - 
GÖKYAYLA, s.115. 
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 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s.192; SEROZAN, s.147; HATEMĠ – SEROZAN 
– ARPACI, s.103; ARAL, s.129. 
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 TartıĢma ve görüĢler için bkz. ARBEK, s.60 vd. 
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dukça elveriĢli bir sonuçtur. Benzer bir Ģekilde, satılanın mislî eĢya olmadığı 

hâllerde, ayıplı olmasına rağmen malı elinde tutmak isteyen alıcı açısından da 

yine yerinde bir seçenektir. 

Esasen aynen ifanın devamı niteliğinde bir talep olan onarım hakkında 

alacaklı konumundaki alıcı, kendisine yapılmıĢ olan kötü ifanın düzeltilmesini 

talep etmektedir. 

Kanaatimizce, onarım isteme konusunda uygulamada çıkan sorun, ona-

rımın ne kadar sürede yapılacağı, yapılmadığı hâlde alıcının haklarının ne ola-

cağıdır. Konu, özel olarak düzenlenmediğinden bu durumda, onarımın BK 

m.74 / TBK m.90‘a uygun Ģekilde, herhangi bir vade kararlaĢtırılmamıĢ olma-

sına bağlı olarak, iĢin niteliğinin gerektirdiği uygun süre sonunda satılanın ona-

rılmıĢ hâli ile teslimini isteme borcu, muaccel olacaktır. Malın onarılması için 

gerekli olan makûl süre, her durum için farklı olacaktır. Satıcı ancak, alıcının 

ihtarı ile temerrüde düĢecek; ifasını yapamadığı hâlde alıcı iki tarafa borç yük-

leyen akitte aslî borçlar için öngörülen haklarla birlikte, borçlu temerrüdüne 

dayalı haklarını satıcıya karĢı kullanabilecektir. Aynen ifanın yanısıra sözleĢ-

meden dönme ve ifadan vazgeçme seçeneklerine sahip olan alıcı, malı ayıplı 

hâli ile elinde tutmayı istediği hâlde, bunu sağlama imkânı biraz zayıflamıĢ 

olacaktır. Bu çok mu önemlidir, elbette o kadar önemli değildir; çünkü aĢağıda 

açıklanacağı üzere alıcının tazminat talebi de söz konusu olduğundan, birçok 

durumda fazla zararı olmayabilecektir. Ancak tazminatta genel hükümlere atıf 

dolayısıyla kusur sorumluluğu söz konusu olacağından, satıcının kusursuz ol-

duğu noktada alıcı sıkıntılar yaĢayabilecektir. 

Bu nedenle kanımızca hazır onarım hakkı tanınmıĢken, hemen peĢinden 

gelen bir fıkra ile onarımın makûl süre içinde yapılmaması hâlinde alıcının bir 

defalığına diğer seçimlik haklarından birisini kullanma imkânının kabûl edilmiĢ 

olmasının daha yerinde odluğu düĢünülmektedir. Buna göre, ―Alıcı onarım 

hakkını seçtikten sonra uygun süre içinde satılanın onarılması gerçekleĢmezse 

alıcı, satıcıyı uyararak
84

, ayıptan doğan diğer haklardan birini tekrar 

kullanabilir‖ Ģeklinde bir fıkra getirilmesi önerilebilir. 

2. Sınırlamaları 

a. Onarımın Aşırı Bir Masraf Gerektirmesi Hâlinde (TBK m.227/b.3) 

TKHK‘dan farklı olarak TBK m.227 ile getirilen onarım isteme seçe-

neği, onarımın aĢırı bir masraf gerektirmemesi hâlinde mümkün kılınmıĢtır, ki 

bu kanımızca yerinde bir düzenlemedir. Ayrıca, indirim istendiğinde indirim 

miktarının satıĢ bedeline yakın olması hâlinde, bu hakkın kullanılamayacağının 

kabûl edilmesi ile de uyumludur. Burada da benzer bir anlayıĢ ile, neredeyse 
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 Alıcı yeni bir hak kullanacağı için satıcının uyarılması gerektiği düĢünülmektedir. Bu 
konuda uygun bir süre verilmesi de düĢünülebilir.  
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malın değerine yakın bir onarım bedelinin tutuyor olması hâlinde satıcıyı bu 

kadar ağır bir yük altında bırakmak, haklı olarak uygun bulunmamıĢtır. 

Burada üzerinde durulması gereken husus, alıcının bu durumu düĢün-

meksizin, ki genelde uygulamada böyle olacaktır, onarım bedelinin aĢırı olma-

sına rağmen alıcının onarımı istemiĢ olduğu durumlarda irade beyanının 

âkibetinin ne olacağıdır. Borçlunun temerrüde düĢmede kusursuz olduğu du-

rumlarda, alacaklının ifadan vazgeçip olumlu zarar seçmiĢ olması hâlinde içi 

boĢ bir seçenek seçmiĢ olması gibi
85

, burada da alıcı aslında olmayan bir seçe-

neği seçmiĢ kabûl edilerek, irade beyanının herhangi bir hukukî sonucu olma-

dığı sonucuna varılmalıdır. Kanımızca bu durumda alıcının üç hakkının var 

olduğu kabûl edilerek, diğer haklardan birini kullanma imkânına yeniden sahip 

olması gerekmektedir. 

Vardığımız bu sonuç da, f.4 ve f.5 ‗te düzenlenmiĢ olan dönme ve indi-

rim istemeye getirilen sınırlamalarla uyumlu olarak ayrı bir fıkrada olarak dü-

zenlenebilirdi. Buna göre, ―3. Bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere onarım 

isteme. (…) / Onarımın aĢırı masraf gerektirdiğinin fark edilmesi hâlinde alıcı 

diğer haklardan birini tekrar kullanabilir.‖
86

 Ģeklinde düzenleme yapılması 

yerinde olurdu. 

b. Satıcının Ayıpsız Olanın İfasını Hemen Teklif Etmesi Hâlinde (BK 

m.203/II – TBK m.227/III) 

Bu husus yukarıda açıklandığı için ayrıca açıklanmayacaktır. Ancak dü-

zenleme sadece indirim isteme hakkına iliĢkin getirilmiĢ bir sınır olmayıp, tüm 

haklara iliĢkin bir sınırlama niteliğindedir. 

c. Alıcının Satılanda Tasarruf Etmesi Hâlinde (BK m.204/II – TBK 

m.228/II) 

Alıcının malı devretmesi veya malı değiĢtirmesi hâllerinde alıcıya sadece 

bedelde indirim hakkı tanıyan bu maddeler, onarım hakkı açısından da bir sı-

nırlama niteliğinde olacaktır. Bu konu yukarıda açıklandığından burada ayrıca 

açıklanmamıĢtır. 
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 Doktrinde bu konuda da alacaklıyı yenilik doğuran hakkı kullanmamıĢ sayarak, 
temerrüdün kusura bağlı olmayan sonuçlarından olan aynen ifa ya da dönme hakkını 
yeniden kullanabileceği kabûl edilmektedir.  
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 Yine diğer haklarda olduğu gibi, ―bir uyuĢmazlıkta fark edilmesi hâlinde hâkim 
yukarıdaki fıkraya uygun olarak karar verir‖ diye de eklenerek, seçim hakkının 
kullanılmaması hâli de çözüme kavuĢturulmuĢ olabilirdi.  
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D. Ayıpsız Benzeri ile DeğiĢtirilmesini Ġsteme ve Sınırlamaları 

1. Ayıpsız Benzeri ile DeğiĢtirilmesini Ġstemenin Sonuçları 

Bu hak, BK m.203/f.I‘de ―satılan miktarı muayyen Ģeylerden ise alıcı 

dilerse fesih veya semenin tenzilinden hiçbirini talep etmeyip satılanın arî 

mislîle değiĢtirilmesini dava edebilir‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 6098 sayılı 

TBK‘nın 227. maddesinin 4. bendindeki düzenleme ise, Ģu Ģekildedir: ―imkân 

varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiĢtirilmesini isteme‖. Özünde bu hak, 

aynen ifa talebinde ısrar edilmesidir. Borçlu satıcı, bu talebin kullanılmasından 

sonra ifayı gerçekleĢtiremezse, borçlu temerrüdüne düĢecek; alıcı da borçlu 

temerrüdü hükümlerine dayalı olarak haklarını kullanabilecektir
87

. 

Madde gerekçesinde değiĢiklik için, ―818 sayılı Borçlar Kanununun 

203‟üncü maddesinin birinci fıkrasında değiĢtirme hakkı sadece çeĢit satıĢları 

için kabûl edildiği hâlde, Tasarıda, «imkân varsa» denilmek suretiyle, bu se-

çimlik hakkın kullanılabileceği durumlar geniĢletilmiĢtir‖ denilmektedir. ÇeĢit 

satıĢı dıĢındaki satıĢlar parça borcunun konu edildiği satıĢlar olabilecektir. Bu 

ifadeden, sanki parça borçları için de ayıpsız olanı ile değiĢtirme hakkının geti-

rildiği sonucuna varılmak gerekecektir. Ancak, bu sonucun birçok olayda 

mümkün olamayacağı açıktır. Gayrımislî eĢya niteliğinde bir malın satıĢ söz-

leĢmesine konu yapılması hâlinde, ayıpsız bir benzeriyle değiĢim hakkının ol-

mayacağı açıktır. Örneğin, bize ait 34 NN 899 plakalı aracımızı satım sözleĢ-

mesine konu yapıp malı teslim ettikten sonra ayıplı olması hâlinde, alıcının 

ayıpsız olanla değiĢim hakkının olamayacağı iĢin niteliği gereğidir. Benzer Ģe-

kilde aynı araç, ikinci el otomobil satıĢı yapan bir galeriden satın alınmıĢ ol-

duğu hâlde de alıcının ayıpsız benzerini isteme hakkı olamaz. Galeri sahibi 

satıcının elinde, aynı modelden baĢka bir araç olsa da, yıl, kilometre, bakım, 

değiĢmiĢ olan yedek parçalar vb. hususlar açısından birebir borçlanılan otomo-

bille aynı olamayacağı için kanımızca burada da ayıpsız olanın istenmesi 

mümkün değildir. Bu hâlde alıcı ve satıcı, kanımızca eski satıĢ sözleĢmesini 

sona erdirerek, yeni bir satıĢ sözleĢmesi yapmaktadır. Elbette borçlanılan oto-

mobil, sıfır olarak bir galeriden alındığında, bu malın ayıplı çıkmasına bağlı 

olarak, ona plaka takılmıĢ olsa dahi, ayıpsız olanı ile değiĢim istenmesi, kanı-

mızca artık mümkün olacaktır. 

Konuyu ayrıntılandırmak istersek, değiĢim hakkının geniĢletilmesi ile 

kastedilenin, otomobil örneğinde belirtildiği üzere, mislî eĢya niteliğinde olup 

taraflarca veya üçüncü bir kiĢi tarafından ferden tayin sonucunda parça borcu 

hâline gelmiĢ olan bir edimin değiĢtirilmesidir, diye düĢünmekteyiz. Bir baĢka 

örnekle açıklarsak, bir muhasebeci, büro malzemesi olarak teĢhirde olan 

ürünün tüm gözden geçirmelerini yaparak, ferden belirleme suretiyle seçtiği 
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durumda satıcının borcu, artık teĢhir edilmekte olan o büro takımıdır. Konu ile 

bağlantılı ifade edilmek istendiğinde, satıcının borcu çeĢit borcu değil, parça 

borcudur. Satıcı, aynı özelliklere sahip baĢka bir takım getirdiğinde alıcı, 

çekmecelerini, masasını, dolabını kontrol etmiĢ olduğu takımın gelmediğini 

ileri sürebilir. Çünkü, alıcının ferden tayin ettiği borca konu olan mal 

getirilmemiĢ olduğundan, gereği gibi ifa teklifi bulunmamaktadır. Bu hâlde 

alıcı, bu teklifi reddettiğinde alacaklı temerrüdüne düĢmez. ĠĢte böyle bir 

durumda, irademizle parça borcu hâline getirdiğimiz, ama eĢyanın niteliği 

anlamında mislî eĢya niteliğinde olan büro takımının bize tesliminden sonra 

dolaplarının raflarında yamukluk olduğu fark edildiğinde, ayıpsız bir benzeri 

ile değiĢtirilmesini isteyebilmek artık mümkün olabilecektir diye 

yorumlanabilir
88

. 

Maddede düzenlenen hakkın, sadece çeĢit borcunun konu edildiği satıĢ 

sözleĢmeleri için değil, aynı zamanda parça borcu niteliğine getirilmiĢ mislî 

eĢya niteliğindeki satılanın söz konusu olduğu satıĢ sözleĢmelerinde de alıcının 

bu hakkının var olduğu Ģeklindeki yorum tarzımız kabûl edildiği hâlde, bu tür 

satıĢlarda kullanılan bu hakkın nitelendirilmesinde farklılık olacağı düĢünül-

mektedir. ÇeĢit borçları açısından bu talep seçildiğinde basit bir Ģekilde doğru 

düzgün bir aynen ifa yapılmasında ısrar edilmesi niteliğinde olacağı açıktır. 

Ancak, parça borçları açısından bu talep kullanıldığında, kanımızca aynen ifada 

ısrar etmekten önce, kullanılan hak edimi değiĢtirici bir niteliğe sahip olmakta-

dır. Bu halde alıcıya kanundan doğan bir edimi değiĢtirme yetkisinin (seçimlik 

yetki, facultas alternativa) verildiğinin kabûl edilmesi gerekecektir. Çünkü, 

ferden belirlenerek parça borcu hâline getirilmiĢ olan ve artık mutlak olarak 

borcun konusunu oluĢturan edimi, alıcı kanun ile kendisine verilmiĢ olan tek 

taraflı irade beyanı ile değiĢtirmektedir. Alıcının bu hakkını kullanmasından 

sonra satıcının borcu artık, daha önce ferden belirlenen satılanın özelliklerine 

sahip, onunla özdeĢ bir diğer malı teslim etmek olacaktır. Bu hâlde satıcının 

borcu, çeĢit borcu niteliğine bürünecektir. 

2. Sınırlamaları 

a. Alıcının Kusuru ile Satılanın Yok Olması Hâlinde (BK m.204/II – 

TBK m.228/II) 

Bu konu yukarıda dönme hakkında açıklandığından ve bu hakka iliĢkin 

farklı bir özelliği olmadığından ayrıca açıklanmamıĢtır. 
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 Uygulamada zaten bu sonuç genelde taraflar arasında sorun olmadan sağlanmaktadır. 
Somut olaya bağlı olarak değiĢiklik gösterecek olmakla birlikte, çoğu olayda ayıplı 
ifa edilen sözleĢmenin ikâle yolu ile sona erdirilerek, yeni bir satıĢ sözleĢmesi olarak 
nitelendirebileceğimiz irade beyanlarına bağlı olarak bu sonuç pratik olarak 
sağlanmaktadır.  
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b. Alıcının Satılanda Tasarruf Etmesi Hâlinde (BK m.204/II – TBK 

m.228/II) 

Yukarıda açıklandığı üzere bu hâlde alıcının sadece indirim isteme hakkı 

olduğundan, ayıpsız olana iliĢkin herhangi bir talebi olamayacaktır. Düzenleme 

yukarıda dönme hakkında açıklandığından ve bu hakka iliĢkin farklı bir özelliği 

olmadığından ayrıca açıklanmamıĢtır. 

IV. ALICININ SEÇĠMLĠK HAKLARLA BĠRLĠKTE TAZMĠNAT 

HAKKI 

Mevcut düzenlemede olmayan eklemelerden biri de, TBK m.227‘nin 2. 

fıkrası ile getirilen tazminat esasıdır. Buna göre, dört seçimlik hak yanında, 

―alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.‖ denilmiĢtir. 

Her ne kadar kanun metnine yeni girmiĢ olsa da, ayıplı malın verdiği za-

rarlardan dolayı diğer hakların yanında tazminat talebinin olacağı doktrinde kabûl 

edilmekteydi
89

. Bu konunun açığa kavuĢturulması elbette yerinde olmuĢtur. 

Satıcının gereği gibi ifa yapamadığı, eĢ deyiĢle kötü ifa gerçekleĢtirdiği 

bir durumda, bu duruma yol açmada kusurunun bulunması hâlinde bunu telafi 

etmesi en doğal sonuçtur. Zaten kanunî düzenleme de, genel hükümlere atıfla 

bu esası kabûl etmiĢtir. Ġfaya menfaat dendiği için de, sözleĢme iliĢkisinin 

ayakta olduğu seçeneklerde kullanılacağı da, kendiliğinden anlaĢılmaktadır. Bu 

nedenle, sözleĢme iliĢkisinin kesin hükümsüz hâle geldiği dönme hâlinde, BK 

m.96 / TBK m.112 uyarınca kötü ifaya dayalı olarak tazminat 

istenemeyecektir. 

Bu husus gerekçede, ―Tasarının 226‟ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 

818 sayılı Borçlar Kanununda açıkça düzenlenmemiĢ olmakla birlikte, öğreti 

ve uygulamada da kabûl edildiği gibi, alıcının hangi seçimlik hakkı kullanmıĢ 

olursa olsun, ayrıca satılanın ayıplı tesliminden dolayı uğradığı zararlar için 

genel hükümlere göre tazminat isteme hakkının saklı tutulduğu belirtilmektedir. 

Ancak, alıcının, satılanın ayıplı olması nedeniyle dönme hakkını kullanmasının 

sonuçlarının, diğer seçimlik hakları ile birlikte, uğradığı zararların giderilme-

sini, genel hükümlere göre isteyebileceğinde bir duraksama yoktur.‖ denilerek, 

net bir Ģekilde ifade edilmiĢtir. 

Ayıptan doğan sorumluluk konusunda bu husus, gerekçede de belirtildiği 

üzere hiç tartıĢmalı değildi. TartıĢmalı olan husus, ayıptan doğan haklarını 

kullanmayan alıcının yine de BK m.96, yani genel kötü ifaya dayalı olarak 

tazminat isteyip isteyemeyeceğine iliĢkindi. Bu konu, hakların yarıĢması ile 

ilgili olduğundan aĢağıda incelenmiĢtir. 
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V. ZAMANAġIMI 

Bu konuya iliĢkin olarak ilk belirtilmesi gereken nokta, zamanaĢımı ve 

hak düĢürücü süre konularındaki karmaĢanın giderilerek, doktrinde çoğunlukla 

savunulduğu, bizim de katıldığımız üzere, zamanaĢımı esasının kabûl edilmiĢ 

olduğudur
90

. 

Ġkinci olarak yine, ―teslim‖ yerine devir teriminin tercihine bağlı olarak 

doktrinde varolan diğer bir tartıĢmanın da, giderilmiĢ olması yerinde olmuĢtur. 

Daha önceki tercihlere iliĢkin olarak belirttiğimiz üzere, bu tür konularda ―daha 

doğru‖ kavramını kabûl etmemekle birlikte, kanun koyucunun tercihi bizim de 

katıldığımız görüĢtür. Buna bağlı olarak artık, malın zilyetliğin devrinin malın 

teslimi olmaksızın yapılması sonucunda mülkiyetin geçirilmiĢ olması hâlle-

rinde de, mal fiilen alıcının eline geçmese bile, zamanaĢımı süreleri baĢlaya-

caktır. 

Ayrıca artık zamanaĢımı süresi, TKHK ile uyumlu olarak, bir değil, iki 

yıldır. 

Bu konuya iliĢkin bir diğer değiĢiklik de, son fıkraya iliĢkindir. Burada da 

kanun koyucu ―iğfal etmiĢ‖ lafını geniĢleterek, ―ağır ihmal‖ e çevirmiĢ, bu 

durumda satıcının iki yıllık zamanaĢımı süresinden yararlanamayacağı öngö-

rülmüĢtür. Kanımızca bu hâlde satıcının sonsuza kadar sorumlu olacağı değil, 

genel zamanaĢımı olan on yıllık süre boyunca sorumlu olacağı kabûl edilmelidir. 

VI. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUKLA DĠĞER HAKLARIN 

YARIġMASI 

A. Genel Borca Aykırılık ile YarıĢması 

Ayıptan doğan sorumluluk konusunda doktrinde ve uygulamada en tartı-

Ģılan konulardan biri de, ayıptan doğan hakların, genel borca aykırılığı düzen-

leyen BK m.96 /TBK m.112 ile yarıĢıp yarıĢmadığıdır. Ayıplı ifanın özel bir 

düzenlemeye konu olmadığında, BK m.96 uyarınca olumlu zararların istenebi-

leceği açıktır. Ancak mevcut özel düzenlemenin, genel hükmün uygulamasını 

sonlandırıp sonlandırmayacağı çözüme kavuĢturulmamıĢ konulardan biridir
91

. 

Temel olarak ayıptan doğan sorumluluğun özel olarak düzenlenmiĢ ol-

masına bağlı olarak, artık ayıptan doğan haklarını kullanmamıĢ olan alıcının 

genel hükümlere dayalı olarak kötü ifanın varlığına rağmen tazminat isteneme-

yeceğini söyleyen bir görüĢ vardır. Ġkinci görüĢ, ayıptan doğan haklarını kul-
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lanmamıĢ alıcının genel hükümlere dayalı olarak tazminat talebinde bulunabi-

leceğini, ancak bunun için yine de yeni ifadelerle gözden geçirme ve bildirme 

külfetlerini yerine getirmiĢ olması gerektiğini kabûl etmektedir. Bir baĢka gö-

rüĢ ise, ayıptan doğan sorumluluğa dayalı hakların ekstra haklar olmasına bağlı 

olarak, her hâlde alıcının genel hükümlere dayalı tazminat talep edebileceğini 

kabûl etmektedir. Kanun koyucu bu tartıĢmayı çözüme kavuĢturmamıĢtır. Bu 

halde bilinçli mi, bilinçsiz olarak mı sustuğu hususu yine tartıĢmaya açık ola-

cak ve buna bağlı olarak mevcut görüĢler, yasal bir zemini olmadığından hiç-

biri daha doğru olamadan, varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerdir. 

Yeni düzenlemede yer alan ifadenin yeterince açık olmamakla birlikte, 

kanımızca bu sonucu sağlar Ģekilde yorumlanması yerinde olacak ve buna bağlı 

olarak ayıptan doğan sorumluluğa dayalı haklarını kullanmayan alıcının kötü 

ifaya dayalı olarak tazminat talep edebilmesi mümkün kabûl edilecektir. 

B. Haksız Fiil ile YarıĢması 

Bu konuya iliĢkin doktrindeki ağırlıktaki görüĢ, yarıĢacağı yönündeyken 

Ġsviçre Federal Mahkemesinin bir kararına dayalı olarak görüĢ ayrılığı çıkmıĢ-

tır
92

. Bu kararda, haksız fiil sorumluluğuna gidebilmek için dahi gözden ge-

çirme ve bildirme külfetlerinin yerine getirilmiĢ olması aranmıĢtır. Bu hususa 

iliĢkin de bir tercih yapılmamıĢtır. 

Kanımızca kötü ifada olduğu gibi, ayıplı ifanın ve sonuçlarının haksız 

fiil Ģartlarını sağlaması
93

 hâlinde alıcının, bu hakka dayalı olarak tazminat talep 

etmesi baĢka bir nedenle engellenmemelidir
94

. 

C. Ġrade Sakatlıkları ile YarıĢması 

Benzer Ģekilde irade sakatlıklarının varlığı hâlinde, ayıptan doğan hakla-

rın kullanılması ile irade sakatlıklarına dayalı hakların nasıl bağdaĢtırılması 

gerektiği konusunda da çeĢitli görüĢler bulunmaktadır
95

. Yeni düzenleme ile 

bunlar da, yanıtsız bırakılmıĢtır. 
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Bu konuda kanaatimiz, irade sakatlığına dayalı olarak iptal hakkını kul-

lanarak sözleĢmeyi hükümsüz hâle getirmiĢ olan alıcının, ayıptan doğan hakla-

rını kullanamayacağıdır. Bununla birlikte hile, ikrah hâllerinde iptal hakkından 

feragat etmiĢ olsa bile, tazminat talebi devam edeceğinden, ayıptan doğan hak-

larını kullanmamıĢ olsa dahi, bu talebinin devam edeceği kabûl edilmelidir. 

Hakların yarıĢmasına iliĢkin olarak bir madde eklenmek suretiyle bu husustaki 

mevcut tartıĢmalara bir son verilebileceğini düĢünmekteyiz. Nitekim, ―Ayıptan 

doğan sorumluluğa baĢvurmamıĢ olan alıcı, külfetleri yerine getirmemiĢ olsa 

dahi, Ģartları bulunduğu halde genel hükümlerden doğan haklarını kullanabi-

lecektir‖ gibi tek fıkralık bir düzenlemenin, bu amacı gerçekleĢtirme bakımın-

dan uygun olacağını savunmaktayız. 

SONUÇ 

Bizim konumuz olan satıcının ayıptan doğan sorumluluğu açısından va-

rılacak en temel sonuç, konudaki terminolojinin tamamen değiĢmiĢ olduğudur. 

Bunun her terim için uygun olduğu düĢünülmese de, bir tercihin sonucunda 

oluĢan bu durum karĢısında yeni terminolojiye bir an önce ayak uydurmakta 

fayda vardır. 

ġekli olarak diğer söylenebilecek olan diğer bir husus, ayıptan doğan 

hakların tek maddede toplanması ile maddeler arası birliğin sağlanmıĢ olmasıdır. 

Yine içerikle bağı olsa da ĢeklîymiĢ gibi gözüken, doktrin ve uygulama-

nın ağırlıkta olarak kabûl ettiği, (dava, iğfal etme, hilesi ile gibi) belli terimler 

çıkarılarak, bunların doktrinde algılandığı biçimiyle düzenlemesi yapılmıĢtır. 

Bunun dıĢında, içerik açısından ise, doktrindeki eğilimlere uygun olarak 

çeĢitli yenilikler yapılmıĢtır. Bunların en baĢında gelen, onarım hakkının geti-

rilmesi olmuĢtur. Ġkinci olarak, ayıptan doğan hakların satıcının engel olması 

imkânı tüm satıĢ türleri için getirilmiĢtir ki, kanımızca bu husus, ayıp düzenle-

mesi içinde en olumlu olandır. 

Alıcı lehine olan hususlardan bildirim külfetine iliĢkin olarak getirilen 

esnekliktir. Alıcılar açısından iyi bir Ģey olmakla birlikte, bu hususta mesleği 

satıcılık olan kiĢiler açısından getirilen düzenlemenin uygulamasında biraz has-

sas davranmak gerektiği düĢünülmektedir. 

Kısıtlamalar açısından ek imkânlar getirilerek, tek imkânla baĢ baĢa bı-

rakılmamıĢ ikinci imkan getirilmiĢ; ancak burada nedense yeniden kalan hak-

lardan birinin kullanılabileceği Ģeklinde düzenlenmemiĢtir. 

ZamanaĢımı açıklığa kavuĢturularak, alıcı lehine uzatılmıĢtır. 

Bir eserin mükemmel olması mümkün değildir. Bu nedenle, her eser gibi 

eksiksiz olamayacak Türk Borçlar Kanunu birçok açıdan getirdiği olumlu yön-

leriyle elbette hukukumuza katkıda bulunmuĢtur. Zaman içinde hem doktrinin 

hem de uygulamanın katkılarıyla, tereddüt olan noktaların da yoluna gireceği 

ve herkesi biraz daha az rahatsız edeceği, kanımızca kaçınılmaz bir sonuçtur. 
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SATIM SÖZLEġMESĠNDE ALICININ TEMERRÜDÜNDE 

SATICININ DÖNME HAKKI (TBK.M.235)

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAġ

 

 

I. GĠRĠġ 

Bu tebliğimde seçtiğim konuda hüküm değiĢikliği olmamasına rağmen, 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211. maddesinde düzenlenen ve özellikle üçüncü 

fıkrada düzenlenen hüküm ile ilgili küçük de olsa eleĢtirimi ortaya koymaya 

çalıĢmaktır. 

Değerli hocalarımız ve değerli bilim insanlarının 6098 sayılı Kanun ile 

getirilen değiĢiklikler için eleĢtirileri çerçevesinde muhtemel yasa değiĢikliği-

nin gündeme gelmesi durumunda, hüküm değiĢikliği olmamakla beraber de-

ğiĢtirilmesinde fayda olabilecek bazı düzenlemelerin de bu kapsamda değiĢik-

liğe eklenmesi yolunda bir dikkat çekme, tebliğimizin temel amacını oluĢtur-

maktadır. 

Böyle bir eğilimin olması durumunda, hiç Ģüphe yoktur ki, esas görev, 

bilgi, birikimleri ve tecrübeleri bizlerden çok fazla olduğundan Ģüphe duyma-

dığımız değerli hocalarımızın ve hukukçuların olacaktır. 

II. SORUNUN TESPĠTĠ 

Süreyi de göz önünde bulundurarak, Satım sözleĢmesinde alıcının temer-

rüdü halinde satıcının dönme hakkına iliĢkin düĢüncemize değinmek isteriz. 

818 sayılı Borçlar Kanunumuzun düzenlemesi Ģu Ģekildedir : 

― IV: MÜġTERĠNĠN TEMERRÜDÜ: 

1. BAYĠĠN FESĠH HAKKI 

Madde 211 - Mebi ancak semenin tediyesinden sonra veya tediyesi aka-

binde teslim edilmek lazım gelen hallerde müĢteri tediyeden temerrüt ederse, 

bayi hiç bir merasime muhtaç olmaksızın bey'i feshedebilir. 

Fakat bu hakkını kullanmak istiyorsa keyfiyetten müĢteriyi derhal haber-

dar etmekle mükelleftir. 

Mebi, müĢteriye teslim edilmiĢ ise bayi bu hakkı sarahaten muhafaza et-

miĢ olmadıkça bey'i feshedilip mebii istirdat edemez.‖ 

                                                 

 Makale hakemsiz olarak yayımlanmıĢtır. 


 DEÜ. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu; KKTC. 

YDÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

410 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda karĢılık gelen düzenleme TBK. 

235. maddedir. Bu hüküm de Ģu Ģekilde kaleme alınmıĢtır. 

―IV. Alıcının temerrüdü 

1. Satıcının dönme hakkı 

MADDE 235- Satılanın, ancak satıĢ bedeli ödendikten sonra veya 

ödenme anında devredilmesi gereken durumlarda alıcı temerrüde düĢerse sa-

tıcı, herhangi bir iĢlem gerekmeksizin satıĢtan dönebilir. 

Bu hakkını kullanmak isteyen satıcı, durumu gecikmeksizin alıcıya bil-

dirmek zorundadır. 

Satılanın zilyetliği satıĢ bedeli ödenmeden alıcıya devredilmiĢse, alıcının 

temerrüdü sebebiyle satıcının dönme hakkını kullanarak satılanı geri alması, 

bu hakkın sözleĢmede açıkça saklı tutulmasına bağlıdır.” 

Ġlgili madde gerekçesinden
1
 de anlaĢılacağı üzere, esas itibariyle her iki 

düzenleme arasında bir hüküm farkı bulunmamaktadır. Ġlk bakıĢta bu madde-

deki düzenleme bir sakınca yokmuĢ gibi durmaktadır. 

Birinci ve ikinci fıkralara iliĢkin olarak bir itiraz ileri sürmenin mantıklı 

bir gerekçesi yoktur. Ancak, Hükmün üçüncü fıkrasında, Satılanın zilyetliği 

satıĢ bedeli ödenmeden alıcıya devredilmesi halinde, satıcının dönme hakkını 

kullanabilmesi ancak sözleĢmede bu hakkın açıkça tutulmasına bağlanmıĢtır. 

                                                 
1
 Madde gerekçesi aynen Ģu Ģekildedir: MADDE 235- 818 sayılı Borçlar Kanununun 

211 inci maddesini karĢılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluĢan 235 üncü maddesinde, alıcının temerrüdü durumunda, 
satıcının sözleĢmeden dönme hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin kenar baĢlığında kullanılan ―IV. 
Alıcının temerrüdü / 1. Satıcının fesih hakkı‖ Ģeklindeki ibareler, Tasarıda     ―IV. 
Alıcının temerrüdü / 1. Satıcının dönme hakkı‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan 
―hiçbir merasime muhtaç olmaksızın‖ Ģeklindeki ibare, Tasarıda ―herhangi bir iĢlem 
gerekmeksizin‖ Ģekline dönüĢtürülmüĢtür. Bu ibareyle, fıkrada öngörülen 
durumlarda, satıcının, temerrüde düĢen alıcıya Tasarının 122 nci maddesinde 
öngörülen ek süreyi vermek zorunda olmaksızın sözleĢmeden dönme hakkını 
kullanabileceği kastedilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonunda 
kullanılan ―mükelleftir.‖ Ģeklindeki ibare, bu fıkrada satıcıya düĢen bir yükümlülük 
değil, bir yük (külfet) söz konusu olduğu için, Tasarıda ―zorundadır.‖ Ģeklinde 
düzeltilmiĢtir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan ―Satılan 
alıcıya teslim edilmiĢ ise‖ Ģeklindeki ibare, Tasarıda ―Satılanın zilyetliği satıĢ bedeli 
ödenmeden alıcıya devredilmiĢse‖ Ģeklinde düzeltilmiĢtir. 

Metninde yapılan düzeltme ve arılaĢtırma dıĢında, maddede 818 sayılı Borçlar 
Kanununa göre bir hüküm değiĢikliği yoktur. 
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Satıcı neden bu halde, yani Satılanın zilyetliğini satıĢ bedeli ödenmeden 

alıcıya devredilesi halinde ―SözleĢmeden Dönme‖ hakkını açıkça sözleĢmede 

saklı tutmak zorunluluğunda olmalıdır? 

Mevcut bu hüküm satıcı bakımından aleyhine bir durum ortaya koy-

makta ve dönmeye Borçlar Kanununa iliĢkin genel ilkeden (BK.m.106; 

TBK.m.125) açık olmayan bir ayrılığı içermektedir. Kanunun alıcı karĢısında 

satıcıya bu biçimde aleyhte hüküm koyması günümüz hukuk anlayıĢı içersinde 

makul, anlaĢılabilir değildir. 

O zaman bu hükmün gerekçesi nedir? 

Bu konuda Tandoğan
2
, satıcıya bu yönde bir fesih hakkını tanımanın, 

alıcı bakımından ağır sonuçlar doğurabileceğini, Örneğin alıcının teslim aldığı 

Ģeyi tükettiği veya temlik ettiği için aldığını geri verme imkânını yitirmiĢ ola-

bileceği örneğini vermektedir. ġayet satıcı dönme hakkını saklı tutmamıĢsa 

sadece fiyatın ödenmesini ve gecikmeden doğan zararını veya semen yerine 

müspet zararını isteyebileceğini belirtmektedir. 

Serozan
3
 ise, konuya iliĢkin en ayrıntılı açıklamayı yapmıĢtır. Veresiye 

satımda satıcının hukuksal durumunun değiĢik ve elveriĢsiz olduğunu, satıcının 

kural olarak mütemerrit alıcısına karĢı dönme hakkını saklı tutmadıkça dönme 

hakkının bulunmadığını belirttirtmiĢtir. Hükmün gerekçesine iliĢkin olarak da 

aynen
4
, “ Alıcı satılan nesneyi, kendi kiĢisel amaçlarına uygun bir yolda 

kullanmak için devralmıĢ, zilyetliğine geçirmiĢtir. Onun bu kullanma amacı da, 

genellikle nesneyi tüketme, bir baĢkasına devretme baĢkalaĢtırma gerçekleĢti-

rilecektir. Böyle olmasa bile kullanma eylemleri, en azından nesnenin yıpran-

masına ve değer düĢmesine yol açacaktır. ĠĢte bu gibi durumlarda alıcıyı bir 

dönme iĢlemiyle hırpalamak, ondan maddi ve hukuki tasarruflarının sonuçla-

rını ortadan kaldırılmasını isteyebilmek ve onu kullanmadan, devirden tüket-

meden ötürü zarar ile yükümlü kılmak hakkaniyete aykırı bulunmuĢtur. Alıcının 

malını geleceğinden emin ve kaygısızca kullanma çıkarı, onun bu kullanmadan 

ötürü sorumlu tutulmamasını gerektirmiĢtir. ĠĢte BY 211 III kuralı Aynen §454 

BGB kuralı gibi, alıcı, satıcısının dönme iĢlemi üzerine , nesneyi kullanmadan 

ötürü haksız zenginleĢme sorumluluğunun dar çerçevesinden taĢan ağır bir 

kullanma sorumluluğuna bağlayacağı içindir ki, satıcıya zarar-giderim iste-

mini bıraktığı halde, onun elinden dönme hakkını almıĢtır. Alman hukukunda 

alıcıyı özel olarak §346 BGB i.s. kuralların öngördüğü ağır sorumluluktan 

kurtarmak için, BGB‟ye sokulmuĢ olan §454 BGB kuralının Türk-Ġsviçre yasa-

larının aynen kabul benimsenmiĢ olması gösteriyor ki, BGB gibi, dönme üze-

rine kurulan çözülme iliĢkisinin, sadece basit bir “haksız zenginleĢmenin 

                                                 
2
 Tandoğan, Özel Borç ĠliĢkileri, C.I, Sh.215-216 

3
 Serozan, R., SözleĢmeden Dönme, Ġstanbul 1975, sh. 79 vd ayrıca sh.271-272. 

4
 Serozan, sh.79 vd. 
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denkleĢtirilmesi iliĢkisinden” ibaret kalacağı olgusundan yola çıkmıĢ değiller-

dir. Eğer böyle olmuĢ olmaları durumunda mevcut kurallar varlık nedenlerini 

yitirirler, havada kalırlardı” 

Becker
5
, muaccel satım parasının ödenmemiĢ olmasına rağmen satım ko-

nusu malın teslim edilmiĢ olmasını yasal dönme hakkından feragat olarak de-

ğerlendirmektedir. 

Koller
6
 ve Giger

7
, Hükmün önceki Borçlar Kanunundaki hükümden ay-

nen alındığını ve hükmün yasal gerekçesinin, kendisine ihtirazi kayıt konmadan 

devredilen malı teslim alan alıcının her hangi bir tereddüte düĢmek zorunda 

olmaksızın mal üzerinde tasarruf edebilmesini, yani malın tesliminden sonra 

tüketme, üçüncü bir kiĢiye satma veya değiĢtirme imkanını sağlamak olarak 

açıklamaktadır. 

Yargıtay uygulamaları da bu görüĢler çerçevesinde Ģekillendiği anlaĢıl-

maktadır
8
. 

Buna karĢılık hükmün amacına (ratio legis) iliĢkin olarak Honsell9, ― sa-

tıcı bakımından, edim ve karĢı edim iliĢkisini gevĢeten, günümüzde pek anla-

Ģılamayan düzenlemenin amacı korunmaya değer değildir. Bu düĢüncenin te-

melinde roma hukuku yatmaktadır. Kim önceden edimini yerine getirir veya 

edimini gecikmeden ifa ederde, büyük ölçüde kredi sağlamıĢ ve o güvendiği 

diğer kiĢiye karĢı bir para talep edecektir. Bu düĢüncenin dönme hakkını dıĢa-

rıda bırakması ve snallagmanın tamamiyle bir istisnasını haklı görülüp görüle-

meyeceği kuĢkuludur. Yasa koyucu alıcıyı korumayı esas almıĢtır. Oysa, öde-

meyi yapmayan alıcının bu korumayı hak edip etmediği sorulmak zorundadır. 

ġayet Alıcı, malı geri vermez ve fakat satım parasını da ödemek istemezse, bu 

durumda roma hukukunda kabul edilen esasın (venire contra factum proprium) 

varlığı kuĢkuludur. 

Kural, hüküm hukuk politikası bakımından hatalı, kuralın gerekçesi ba-

kımından da günümüz anlaĢıĢları çerçevesinde ikna edici değildir. 

 

 

 

                                                 
5
 Becker, H., kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht II. 

Abteilung Die einzelnen Vertragverhältnisse, Art.214.Nr.7  
6
 Koller, A. Basler Kommentar, Obligationenrecht Art.1-529. 4. Aufl., Art.214. Nr.6 

(Herausgeber, Heinrich Honnsel, Nedim Peter Vogt, Volgang Wiegand) 
7
 Giger, H., Basler Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band. 

VI. Das Obligationenrecht 2.Abteilung, Art. 214. Nr.44 (Hrsg. Arthur Meier-Hayoz) 
8
 Bu konuda Bkz. ( http://www.kazanci.com) 2 Haziran 2011 tarihi itibariyle adresinde 

BK.m. 211‘e iliĢkin karar örnekleri 
9
 Honsell, H, Schweizerisches Obligationenrecht, Bern, 2006, sh.63 

http://www.kazanci.com/
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ġöyle ki: 

Mevcut hükmün kapsamının belirlenmesi sorunları
10

 bir tarafa bırakı-

lırsa, ki bu sorunlar öğretide farklı görüĢlerin oluĢmasına sebebiyet vermiĢtir,  

Ayrıca, hükmün değiĢmemesi halinde daha önemli olduğunu düĢündü-

ğüm baĢka bir sakınca ortaya çıkabilecektir. Menkul satım hukukunda alıcının 

temerrüdü halinde, satıcının dönme hakkı bakımından ikircikli bir düzen söz 

konusudur. ġöyle ki, Milletlerarası Mal Satımına ĠliĢkin SözleĢmeler Hak-

kında BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması'na Türkiye Cumhuriyeti'nin katılı-

mının uygun bulunduğuna iliĢkin 2.4.2009 tarihli, 5870 sayılı yasanın 14 

Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımından sonra Bakanlar Kurulu 

kararnamesinin 7 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 

antlaĢma Türkiye'de yürürlüğe girmiĢtir. 

Anayasamızın 90. maddesi gereği, bu anlaĢma kapsamı
11

 içinde kalmak 

kaydıyla Borçlar Kanunumuzdan önce uygulama alanı bulacaktır. Bu sözleĢ-

menin 

Madde 64 „üncü maddesinde 

(1) Satıcı aĢağıdaki durumlarda sözleĢmenin ortadan kalktığını beyan 

edebilir: 

(a) Alıcının sözleĢmeden veya bu AntlaĢmadan doğan yükümlülüklerin-

den herhangi birini yerine getirmemesi sözleĢmeye esaslı bir aykırılık oluĢturu-

yorsa, veya 

(b) Alıcı, satıcı tarafından 63. maddenin 1. fıkrası uyarınca verilmiĢ ek 

süre içinde semeni ödeme borcunu yerine getirmez veya malları teslim almaz 

veya verilmiĢ süre içinde bunu yapmayacağını açıklarsa. 

(2) Ancak, alıcının semeni ödediği hallerde, satıcı, sözleĢmenin ortadan 

kalktığını beyan etme hakkını yitirir; meğerki 

(a) alıcının gecikmiĢ ifası halinde, ifanın gerçekleĢmiĢ olduğunu öğren-

meden önce sözleĢmenin ortadan kalktığını beyan etmiĢ olsun, veya 

(b) alıcının gecikmiĢ ifa dıĢındaki bir sözleĢmeye aykırılığı halinde,  

(i) bu aykırılığı bildiği veya bilmesi gerektiği andan itibaren makul bir 

süre içinde veya 

(ii) satıcı tarafından 63. maddenin 1. fıkrası uyarınca verilmiĢ herhangi 

bir ek sürenin geçmesinden sonra veya alıcının bu ek süre içinde yükümlülükle-

rini yerine getirmeyeceğini açıklamasından sonra makul bir süre içinde Söz-

leĢmenin ortadan kalktığını beyan etmiĢ olsun. 

                                                 
10

 Bu konuya iliĢkin tartıĢmalar için bkz. Koller, Art.214 ; GümüĢ A.M., Borçlar 
Hukuku Özel hükümler, Ġstanbul 2008, sh.211 vd.  

11
 SözleĢmenin 1-6. maddeleri arasında sözleĢme kapsamı belirlenmiĢtir. 
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Hükümde açıkça alıcının temerrüdü halinde, satıcının dönme hakkı 

düzenlenmiĢtir. SözleĢme kapsamında kalan satımlar Ġçin dönme hakkı olacak, 

buna karĢı Borçlar Kanununa tabi satım sözleĢmeleri olmayacak. 

III. SONUÇ 

Öncelikle tebliğimizin temel amacının, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanu-

nunda mevcut değiĢikliklerin değil, değiĢtirilmemiĢ olmasına rağmen değiĢti-

rilmesinde fayda olabilecek hükümlerin tespiti konusunda bir açılım, küçük bir 

görüĢ ortaya koyma amacıyla belirlediğimiz BK.m.211/III, TBK.m.235/III 

hükmünün tahlilidir. 

Menkul satımlarının kural olarak Ģekle bağlı olmaması, menkul satımına 

iliĢkin kapsamın geniĢliği dikkate alındığında
12

 dönme hakkı bakımından alı-

cıyı 818 sayılı Kanunda olduğu gibi bir koruma düĢüncesini anlamak mümkün 

değildir. 

Bu konuya iliĢkin olmak üzere, Honsell‘in yukarıda belirttiğimiz görüĢ-

lerine katılmaktayız. Muhtemelen bu hükmün komisyon çalıĢmaları esnasında 

gözden kaçtığı kanaatini taĢımaktayız. ġöyle ki, Türk- Ġsviçre hukukundaki 

hükme iliĢkin temel görüĢleri Sayın Serozan hocamız ayrıntılı olarak belirtmiĢ-

tir. Hükmün kapsamı konusunda tartıĢmalar bir tarafa bırakılırsa, haklılığa iliĢ-

kin temel düĢüncenin Alman Medeni Kanununa paralel olarak bu düzenleme-

nin yapıldığı da ifade edilmektedir. Oysa örnek alınan Alman Medeni Kanunu-

nun 454. paragrafında yer almıĢ olan hüküm, yürürlükten kaldırılmıĢtır
13

. Kay-

nak kanun olarak benimsediğimiz Ġsviçre Borçlar Kanununun çalıĢmaları uzun 

bir süre önceye dayanmaktadır. Buna karĢılık, o dönemde hükmün gerekçesini 

oluĢturan sakıncaların günümüzde hala geçerliliğini koruduğunu söylemek 

güçtür. Ekonomi ve sanayideki geliĢmeler hükmün konulma amacının haklılı-

ğını büyük oranda ortadan kaldırdığı düĢüncesindeyiz. Kredi kuruluĢlarının 

sağladığı kredi kolaylıkları, büyük oranda satım konusu olabilecek malın ikame 

imkanlarının mevcut ekonomik koĢullarda büyük oranlarda sağlanabilmesi, 

                                                 
12

 TBK.m. 209‟da “ TaĢınır satıĢı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taĢınmaz  
sayılanlar dıĢında kalan ve diğer kanunlarda taĢınır olarak belirtilen Ģeylerin 
satıĢıdır.‖ 

 Ürünler, bir yapının yıkıntıları ve taĢ ocağından çıkarılacak taĢlar gibi, taĢınmazdan 
ayrıldıktan sonra mülkiyeti devredilecek bütünleyici parçaların satılması da taĢınır 
satıĢıdır.‖ Biçiminde tanımlanarak, bu hükümlerin uygulama alanının geniĢ bir 
kapsama sahip olduğunu bize göstermektedir. Kaldı ki, Söz konusu bu hüküm 
taĢınmaz mal satıĢların da dahi uygulama alanı bulabilmektedir. (Bkz. 
Gigert/Wiegant, Basler Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 
Obligationenrecht I,Art.1-529, 4.Aufl. Art.214, Nr.21; Yavuz, C. Türk Borçlar 
Hukuku Özel Hükümler, B.7. Ġst. 2007, sh.178, dn.23a ). 

13
 Bu konuda bkz. Honsell, H, Schweizerisches Obligationenrecht, sh.63 
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alıcı ile satıcı arasında var olan karĢılıklılık ilkesinin alıcı yarına bozulmasını 

haklı gösterme imkanını büyük oranda ortadan kaldırmıĢ olduğuna inanıyoruz. 

Bundan ayrı, satım hukukunda, satımın çeĢitleri bakımından, örneğin 

taksitli satımlarda TBK.m.259–260; TBK.m.270/I‘de de dönme hakkı sistem 

içersinde tanınmıĢtır. Bu satım türleri bakımından da veresiye satımlar bakı-

mından belirtilen sakıncalar hemen hemen aynen mevcut bulunmaktadır. 

Öte yandan, Milletlerarası Mal Satımına ĠliĢkin SözleĢmeler Hakkında 

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması‘nın yarattığı sakıncayı yukarıda belirtmiĢtik. 

Muhtemelen Alman hukukunda bu sakıncanın giderilmesi için, ilgili § 454. 

BGB hükmü Borçlar Kanunu revizyonu ile ortadan kaldırılmıĢtır. 

Son olarak, taĢınır satımına iliĢkin hükümlerinin kapsamı dikkate alındı-

ğında, taĢınmaz satımı dahil diğer hemen hemen bütün hak satımlarında uygu-

lanıyor olması, bu iĢlemler bakımından da taĢınırlar bakımından mevcut olduğu 

kabul edilen sakıncaların olduğu sonucuna bizi götürmektedir. Bu hususun 

haksızlığına iliĢkin hisse senedi satıĢı gibi bir çok örnek göstermek de müm-

kündür. 

Ancak, bize verilen tebliğ suma süremizi aĢmamak için, bahsi geçen 

hükmün sistemle uyumlaĢtırılmasında, ve Kanunun değiĢikliğe uğramamıĢ ol-

makla birlikte gözden kaçmıĢ veya değiĢtirilmesinde fayda olabilecek hüküm-

lerinin, Türk Borçlar Kanunumuz yürürlüğe girmeden yapılacak bir değiĢiklik 

yasası çerçevesinde günün koĢul ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesinde 

fayda görmekteyiz. Bu konuda, Hocalarımız baĢta olmak üzere, değerli hukuk-

çuların bu süreçte öncelikli görevleri olduğu kanaatini taĢıyoruz. 





TBK‟NA GÖRE TAġINMAZ SATIġINA ĠLĠġKĠN HÜKÜMLERĠN 

ĠRDELENMESĠ

 

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

 

 
Aydın Hoca‘mın hayatımdaki önemi büyüktür. Ankara Hukuk Fakülte-

sinde bir dönem bana ceza asistanlığı yolu açılmıĢken, özel hukuka geçiĢimin 

hayırlı vesilesinde katalizör olmuĢtur. Bugün bir öğretim üyesi olarak aranızda 

bulunmamdan ötürü öncelikle Aydın Hoca‘mın kendisine ve ayrıca bu sem-

pozyumu düzenleyenlere teĢekkürü bir borç bilirim. Bu sempozyum yapıldığı 

için çok mutluyum çünkü bilime değer veren insanların gün geçtikçe azalmakta 

olduğunun farkındayım. Bir Pazar gününü bu tür bilimsel bir toplantıya harca-

yan siz değerli katılımcıları bulmuĢken, dert paylaĢma babında sizlere de ayrıca 

teĢekkür borçluyum. 

Tebliğime öncelikle maddelerin değiĢmesi ile ilgili olan eleĢtirilerimi 

dile getirerek baĢlamak istiyorum. Paris Belediyesi, semt binalarının tozunun 

alınması kararı alır. Belediye‘nin bu kararına, Parisliler Ģiddetle karĢı çıkarlar, 

yıllar boyunca oluĢmuĢ tarihi tozlarımızı kaldıramazsınız derler. Bizim tarihi 

maddelerimizin kaldırılmaması gerekirdi. Zaten belirli ve oturmuĢ bir sistemdi 

ve siz de yeni bir kanun yapmadınız. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamıĢ 

Ata‘mızın armağanı, liderimizin eseri hukuk reformuyla kabul görmüĢ yasada 

zorunlu olan sadeleĢtirmeler, baĢarılı ve yararlı değiĢiklikler zaten yapıldı. Ka-

nun değiĢikliği ile yapılmak amaçlanan değiĢiklikler madde bazında araya harf 

kodlaması Ģeklinde eklemeler yapmak suretiyle de yapılabilirdi. Esasen madde 

numarası vermek kodlamadan baĢka bir Ģey değildir. Örneğin; genel iĢlem ko-

Ģulları 19 a olarak Kanun‘a aktarılmıĢ olsaydı genel iĢlem koĢullarında ne gibi 

bir değiĢiklik olacaktı? 19a olarak anacaktık. 

Bir de bu konuda değiĢikliklerin fazlalığına dayalı olarak harflerin yet-

meyeceğine dair de görüĢler mevcuttur. Kanımca bu görüĢler kabul edilebilir 

değildir. Örnek vermek gerekirse Ġsviçreliler Kat Mülkiyeti Kanunu‘nu paylı 

mülkiyet ile ilgili bir maddeye-yanılmıyorsam 712. Madde olacak-a‘dan, t‘ye 

kadar madde numarası vermek suretiyle yapmıĢlar ve hiçbir sorun da çıkma-

mıĢtır. Kat mülkiyeti gibi geniĢ kapsamlı bir değiĢiklik bile böyle harf kodla-

ması yöntemi ile yapılabiliyor iken; kültür birikimi olan maddelerimiz konu-

sunda aramızdaki (consensus) anlaĢmamızı bozmadığımıza göre, yapılması 

                                                 

 Makale hakemsiz olarak yayımlanmıĢtır. 
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öngörülen değiĢikliklerin neden madde bazında yapılmadığını anlamak müm-

kün değildir. 

Jhering‘in çok güzel bir sözü vardır: ―Ben bir ülkede kanunların iyi olup 

olmadığına bakmam, iyi uygulanıp uygulanmadığına bakarım‖ diyor. TaĢınmaz 

hukuku bu sözler açısından uygulama felaketi örneği oluĢturmuĢtur. Size bu-

nunla ilgili iki karar okumak istiyorum. Birincisi; Didim‘deki bir mahkemede 

kat malikleri kurulu kararı aleyhine iptal davası açılmıĢ. Davaya bakan ve uzun 

yıllar hakimlik tecrübesi olan bir hakimin verdiği ara kararı okuyacağım. ―Di-

dim Kaymakamlığı Dernekler Masasına müzekkere yazılarak kat malikleri ku-

rulunun yapılmıĢ olan toplantısına iliĢkin bütün tutanak, belge, duyuru ve tebli-

gat örneklerinin gönderilmesinin istenmesine‖ Ģeklinde ara karar oluĢturul-

muĢtur. ġimdi Dernekler Masası‘nın ne cevap verdiğinin merakı içindeyim. 

ġahsen ben bu tür durumlarda hemen Hakimler Savcılar Kurulu‘na Ģikayette 

bulunuyorum. Ancak bana cevap bile verilmiyor. Sonrasında telefon açıp soru-

yorum ve verilen cevap da Ģöyle: ‗‘Hakimin takdir hakkı vardır, kararı Yargı-

tay‘da temyize gönderip kararı bozdurabilirsiniz.‖ Böyle bir karar takdir hakkı 

gerekçesine sığdırılabilir mi? Kat malikleri kurulu kararını dernekler masasın-

dan isteyecek olan bir kararı ben niçin kabullenmek zorundayım? Peki, eğer bu 

karar temyize gitseydi ne olurdu? (karar temyize gitmemiĢtir) Bunun ıĢığında 

temyize gideceği dairenin de bir içtihadını buldum, karar Ģöyle: ‗‘Ġpotek ayni 

bir haktır. TaĢınmazın tamamı üzerinde kurulduğunda bölünmesi mümkün de-

ğildir. Borçtan sorumlu olan ―kiĢiler‖ olmayıp taĢınmazın kendisidir.‘‘ Buyu-

run; karĢınızda borçlu bir taĢınmaz var, el sıkıĢabilirsiniz. Her toplantıda örnek 

verdiğim, ancak hala aksi yönde bir karara rastlamadığım ve Melek Yüce ile 

eleĢtirilerimizi içeren makaleye konu olan bir içtihadı paylaĢmak istiyorum. ġu 

an Türkiye Cumhuriyetinde bilimsel olarak tartıĢtığımız yasaların varlığına 

rağmen güvenli bir taĢınmaz alabilmek için (arkadaĢlar sizi uyarıyorum) Tür-

kiye‘deki yaklaĢık 3800 noterin hepsini teker teker gezmeniz gerekir. Zamana-

Ģımına uğraması ve kesilmesi hallerini de hesaba katarak, 3800 noterin kurul-

duğu günden bu yana bütün yevmiye numaralarına bakacaksınız. Çünkü size 

satıĢ ile tescili yapan malik; daha öncesinde; baĢka birine Ģerh edilmemiĢ olan 

bir taĢınmaz satıĢ vaadi yapmıĢsa ve bu satıĢ vaadi alacaklısına zamanaĢımı 

def‘ini de ileri süremiyorsanız size tapu iptal davası açabiliyor ve bu tapu iptal 

davasını Yargıtay olumlu karara bağlayarak sonuçlandırıyor. Çünkü Yargıtay, 

akıl almayacak bir gerekçeyle noter satıĢ vaadindeki tarihin resmi olduğu ve bu 

yüzden kesinlik taĢımakla size karĢı üstünlük sağlayabileceğini öngörmektedir. 

Bu sözün bittiği yerdir. Klasik eĢya hukuku öğretisine dayalı yılların bilgi biri-

kimi ile siz istediğiniz kadar borç iliĢkisinin nisbiliğinden bahsedin ve yolsuz 

tescile dayalı mülkiyeti kazanmamıĢ bir kiĢinin yaptığı bir taĢınmaz satıĢında 

iyi niyetli üçüncü kiĢiye mülkiyeti kazandırın, Yargıtay‘ımız Medeni Hukuk 

öğretisine resmi tarih diye bir kavramı kazandırıvermiĢtir. Hukuk fakültesinde 

nısbi alacak hakkının tanımını verdiğimiz, borçlar hukuku dersini ilk kez almıĢ 
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öğrenci böylesi bir sonuca varsa fahiĢ hata addederiz. Bu konuda daire kararla-

rının yanı sıra, Genel Kurul Kararına konu olmuĢ içtihat hala bu yönde kara bir 

leke gibi durmaktadır. Ġlk fırsatta Yargıtay bu sonucun aksini vurgulayan bir 

kararla uygulamaya yön vermelidir. Geçenlerde yine kanımı donduran bir karar 

okudum. Arsa karĢılığı inĢaat sözleĢmesi yapılmıĢ ve Yüklenici‘ye taĢınmazın 

devri yapılmıĢ, yüklenici de satıĢı takiben alıcılar adına tescili yapmıĢtır. Yar-

gıtay‘ın çıkan bir uyuĢmazlık ile ilgili kararı ise; ―Arsa sahibi sözleĢmeyi fes-

hettiğinde bu durumu alıcıların öngörmesi gerektiği için tapu iptal davası kabul 

ediliyor.‘‘ ArkadaĢlar iĢte özetle gelmek istediğim nokta budur: Yasaları değiĢ-

tirsek veya değiĢtirmesek ne fark edecektir? ĠĢte içtihatlar budur. Burada vardı-

ğımız bu tür bilimsel kararları hiçbir temele oturtamazsınız. ĠĢte medeni hukuk 

öğretisinin temelini sarsan içtihatlar bu yöndedir. 

Tapu memurlarının taĢınmaza iliĢkin uygulamaları da ayrı bir konudur. 

TaĢınmaz satıĢıyla ilgili Borçlar Kanunu‘nun tasarısının konuya iliĢkin hükmü-

nün ilk halinde(m.242) ‗‘TaĢınmaz satıĢının geçerli olabilmesi için sözleĢmenin 

tapu idaresince resmi bir Ģekilde düzenlenmesi Ģarttır.‖ hükmü eklenmiĢti. 

Daha sonra Borçlar Kanunu‘nun kabul edilen yeni tasarısında bu hükümden 

vazgeçildi. Yeni Borçlar Kanunu 237. Maddede “TaĢınmaz satıĢının geçerli 

olabilmesi için, sözleĢmenin resmî Ģekilde düzenlenmesi Ģarttır.” denildi. Oysa 

ilk değiĢiklik çok daha baĢarılıydı çünkü 743 sayılı Türk Kanun-u Medenisi 

zamanında yapılan hata tasarıdaki ilk hükümle düzeltilecekti. ġöyle ki; bildiği-

niz üzere federatif yapıya sahip ve kantonlarında farklı düzenlerin mevcut ol-

duğu Ġsviçre Medeni Kanun‘u uygulamasında resmi Ģekle kimin vücut vereceği 

kantonal düzenlemeye bırakılmakla (kimisi tapu kimisi noterlik sistemine da-

yanmakla) bu yönde tercüme yapılmıĢtı. Hal böyle olmakla Tapu Kanunu diye 

ayrı bir Kanun ile; kantonel düzenlemeye bırakılan hususlar genel kanunumuza 

konu olmuĢtu. ĠĢte bu noktada doğan hata Medeni Kanun değiĢikliğiyle çözül-

meliydi. Ayrıca Tapu Kanunu tamamen ilga edilerek buradaki düzenlemelerin 

hepsi 4721 sayılı Yeni Medeni Kanun‘a alınmalıydı. Bu konuda, Ģimdi taĢın-

maz satıĢı ile ilgili olan bu Ģekil bahsinde, bence Yeni Borçlar Kanunundaki 

237. madde bile gereksizdir. 706. madde vardı ve zaten 706 maddeyi de Tapu 

Kanunu‘na gerek bırakmayacak Ģekilde geçirip, satıĢların tapu memuru tarafın-

dan yapılacağını Medeni Kanun hükmünde geçirmek gerekiyordu. Tapu kanu-

nun artık dili baĢta olmak üzere çok eskimiĢ hükümleri ile günümüz Türkçesi 

ile yapılmıĢ değiĢikliklerin bir arada bulunmasından doğan tezatlık yeni Me-

deni Kanun‘umuzda giderilmiĢ olacaktı. ġimdi resmi Ģekle kimin vücut vere-

ceği sorunu yine Tapu Kanunu 26. Maddesi ile düzenlemesine konu olagel-

mektedir. Buna göre taĢınmaz satıĢ vaadinin bile tapu müdürlüğünden yapılma-

sını isteyebilirsiniz. Yasalarımıza göre tapuda mülkiyeti devir veya bir ayni hak 

kurulmasına yönelik hukuki iĢlemlerin resmi Ģekilde yapılmasında 

borçlandırıcı iĢlem (taahhüt muamelesi) ile tasarruf iĢlemi ayrımı gözetilmesi 

gerekirken vatandaĢa dayatılan hukuka aykırı fiili uygulamalarla; taahhüt iĢ-
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lemleri, (borçlandırıcı iĢlem) ve tasarruf iĢlemleri aynı akit tablosunda bir arada 

(resmi senette) gerçekleĢtirilmekte ve vatandaĢların vadeye ve koĢula bağlı 

resmi sözleĢme yapmaları olanağı asla kabul edilmemektedir. Roma hukukun 

karz, ariyet, vedia üçlemesiyle real akitlerine gönderme yapılarak real akit ör-

neği bulunmadığı ve illilik prensibine dayalı borçlandırıcı iĢlem-tasarruf iĢlemi 

ayrımı klasik eĢya borçlar öğretisi olarak öğrencilerimize aktarılmaktadır. An-

cak yukarıda andığımız uygulama ile taĢınmaza iliĢkin tüm resmi akitler, aynı 

akit tablosunda zorunlu olarak tescil talebiyle gerçekleĢtirilen tüm sözleĢmeler 

real akit halini almıĢtır. Bu yönde uygulama kanuna uygun olarak yapılsa ön-

sözleĢme (akit yapma vaadi uygulaması) hiç olmayacakken noter akit yapma 

vaadi uygulamasının salt taĢınmazlara özgü olarak gerçekleĢmesi bu yüzdendir. 

Sonuç olarak bu durum sırf tapu uygulamasına bağlı çift harç ve damga vergisi 

yükü doğurmaktadır. Yeni Borçlar Kanunu‘muzun 243. Maddesinde öngörülen 

“Bir taĢınmazın koĢula bağlı satıĢında, koĢul gerçekleĢmedikçe tapu siciline 

tescil yapılamaz.” hükmünce koĢula ve vadeye bağlı taĢınmaz mülkiyeti devir 

sözleĢmelerinin yapılabileceği kuĢkusuzdur. Buna göre bu yönde irade beyan 

edilmesi halinde tapuda yalnızca vade veya koĢula bağlı satıĢ, trampa veya 

isimsiz sözleĢme resmi Ģekilde yapılmalı ve sonradan muacceliyete dayalı 

tescil yapılabilmelidir. Böylece, muacceliyetin gerçekleĢmesini takiben MK 

716 hükmünce mülkiyeti devir alacağına dayalı davaların müeyyidesi altında 

tescil yerine getirilmiĢ olacaktır. Bu söylediklerimiz karĢısında Tapu Kanunu 

26 hükmüne uygun olarak tapu memurluklarında noter satıĢ vaatlerinin 

yapılabileceğinin bir hayal olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Ayrıca 

belirtmek isterim ki, tapu memurlarına daha önce yapmadıkları bir iĢlemi asla 

yaptıramazsınız. 

Geçenlerde karĢıma Bodrumda çok ilginç bir Ģey geldi. EĢya Hukuku ve 

Borçlar Hukuku dersi veren meslektaĢlarım için bileĢik sözleĢme ile ilgili çok 

ilginç bir örnek olacağını düĢünüyorum. KomĢu iki parselden birinin sahibi, 

arka parseldeki bir yoldan geçit hakkı istiyordu. Arka parsel sahibi bunun kar-

Ģılığında geçit hakkından ivaz istemeyeceğini (imar yasasına göre istemeye 

hakkı vardır) ancak komĢusunun kendi lehine manzara kapatmama irtifakının 

karĢılığında geçit hakkı vereceğini belirtmiĢtir. ġimdi karĢımızda bağımsız var-

lıklarını koruyan birbiri ile sinallagmatik iliĢki içinde iki irtifak sözleĢmesi 

mevcuttur. Aksine bir düzenlemeye Yasada rastlanılmamasına rağmen bunu 

tapu sicili müdürüne bileĢik akit olarak yaptırmanız mümkün değildir. Bir diğer 

örnek olarak taĢınmaz satımında resmi senetle bedel yerine taĢınır ile trampa-

sını yaptırtamazsınız. Tapudaki taĢınmaz resmi senedinde tapu memurlarının 

öngörüsünden öteye gidemezsiniz. Peki, bunun üzerine tapu memuruyla müca-

dele etmeye kalkarsak, nereye varacağız? Sonuçta idare mahkemesine dava 

açacaksınız ifa konusunda altmıĢ gün susacak, talebiniz susmayla reddolacak-

tır. Açacağınız davanın da üç yıldan önce sonuçlanma ihtimali olmadığını dü-

Ģünecek olursak bu yolda iĢlem yapılmasını her kötü uygulamaya dayalı yasaya 
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yapılmasını öngören hüküm getirerek mi çözeceksiniz? Hiçbir çağdaĢ hukuk 

devletinde kanunlar bu gerekçe ile yapılamaz. 

Ġrdelenmesi gereken bir diğer konu da satıĢ vaatleri konusunda noterlerin 

re‘sen düzenleme yetkisiyle akit yapmalarıdır. Tarafların avukatla temsili ha-

linde noterlerin salt imza tasdiki yapmaları kabul edilmelidir. Çünkü uygula-

mada hepimizin bildiği üzere re‘sen düzenlenen akitler, ön ve arka sayfaların 

matbu bilgilerle doldurulup araya yaptığınız sözleĢmenin eklenmesi ile 

yapılagelmektedir. Açıkçası Kanun‘a bu konuda hüküm getirilmesini isterdim. 

Noterlerin re‘sen düzenleme yetkisiyle zorunlu olarak akit yapmalarını doğru 

bulmuyorum zira buna bir hüküm getirilmeliydi ve bu konuda noterlerin öyle 

re‘sen düzenleme yetkisinin yerini; taraflardan birinin talebi halinde re‘sen dü-

zenleme Ģeklinde yapmaları geçerli kılınmalıydı. 

Hem bu tür uygulama hataları hem de hatalı Yargıtay kararlarının düzel-

tilmesi için kanuna açık hüküm getirilmesi yolunda bazı görüĢler de dile geti-

rildi ancak etkili olamadı. Efendim kanuna açık hüküm getirilsin dediğinizde 

hatırlıyorsunuz ki; Kral Frederick‘in hukukçulara olan antipatisi nedeniyle 

Prusya Ceza Kanunu‘nu 17000 maddelik yapmıĢtır. Her uygulama hatasını ve 

hatalı Yargıtay kararını kanun değiĢikliği ile düzeltmeye kalkarsak Prusya Ceza 

Kanunu‘nun maddelerini bile geçmek gerekecektir. 

Borçlar Kanunumuz, Medeni Kanunumuzun düzenlediği paylı mülkiyete 

dayalı önalım hakkını tek bir madde ile düzenlediği sözleĢmeden doğan önalım 

hakkına da kıyasen uygulamıĢken bu defa Yeni Borçlar Yasası ile ; ayrıntılı 

hükümlere yer vermiĢtir.. Bence bu konuda bir takım Ģeyler atlandı. ġöyle ki; 

yasal önalım hakkının kullanılmasına ve bundan doğan hükümlerin sözleĢme-

den doğan önalım hakkına da uygulanacağı hükmü Medeni Kanunumuzda MK 

735 hükmünde yer almaktadır. ġimdi ise, Borçlar Kanunu bu rolü üstlendiği 

için ve sözleĢmeden doğan önalım hakkı ayrıntılı düzenlendiği için tereddüt 

doğacaktır. Bu tereddüt ise, yasal önalım hakkında Borçlar Kanunumuzun bazı 

değiĢiklikler getirdiğinden, sözleĢmeden doğan önalım hakkı bu sefer tersine 

yollamayla yasal önalım hakkına da uygulanacak mıdır uygulanmayacak mıdır 

sorusunun gündeme gelmesidir. Çünkü Medeni Kanun madde 735 Ģöyle diyor: 

―Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye iliĢkin hükümler söz-

leĢmeden doğan önalım hakkına da uygulanır.‖ Borçlar Kanunumuzda sözleĢ-

meden doğan önalım hakkı bir maddeydi ve anılan Medeni Kanun atfıyla ay-

rıntılı düzenlemeye konu edilmiĢti. ġimdi ise Borçlar Kanunu ile sözleĢmeden 

doğan önalım hakkı ayrıntılı bir düzenlemeye konu edilmiĢtir. Bu durumda 

örneğin BK 239 hükmü kanunun öngörmediği kıyasla yasal hakkına da uygu-

lanıp uygulanmayacağı sorunu çıkacaktır. Ayrıca sözleĢmeden doğan alım, 

önalım ve geri alım haklarının devredilemeyeceği hükümlerine gelecek olursak 

bu değiĢikliği hiçbir Ģekilde benimseyemediğimi belirtmek isterim. ġöyle ki 

alacağın devrinin zaten borçlunun kiĢisel durumunu ağırlaĢtırmayacağı sonucu 
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doğuran YBK 188 (EBK 167) ‗de her türlü itiraz ve def‘i ileri sürebilecek iken 

ve aksi kararlaĢtırılarak devir yasağı getirilebilecek iken bu kanun hükmüne 

dayalı devir yasağını anlamak mümkün değildir. 

Yeri gelmiĢ iken yeni Borçlar Kanunu‘nun 240. Maddesi ile 

düzenlenmiĢ önalım hakkının ileri sürülmesi hükmünü de irdelemek isterim. 

Madde 240: “Önalım hakkı, taĢınmazın satıĢı ya da ekonomik bakımdan satıĢa 

eĢdeğer her türlü iĢlemin yapılması hâllerinde kullanılabilir.” diyor. 

TaĢınmazın satıĢı ya da ekonomik bakımdan satıĢa eĢdeğer her türlü iĢlemin 

yapılması meselesine biraz değinelim. Ratio legis açısından trampa mı 

kastedilmiĢ? Ekonomik bakımdan satıĢa eĢdeğer hukuki bir iĢlem tabiri içi 

doldurulması zor bir kavram olarak tartıĢma yaratacaktır.... Yasal önalım 

hakkının sadece satıĢa bağlı kullanılmasında düĢünce Ģudur: Paylı mülkiyet 

birliğine yabancı biri girmesin diyerek, aynı bedeli ödemek suretiyle payı satın 

alma düĢüncesi vardır. Somut satıĢta feragat düzenlenmesi baĢarılı bir 

durumdur. Bunun dıĢında; trampa veya isimsiz sözleĢmelerde kullanılamaması 

yolunda önceki düzenleme çok mantıklıydı. Örneğin; sizin bir taĢınmazın paylı 

mülkiyetiyle veya sözleĢmeden doğan önalım hakkıyla mülkiyetini asla 

devretmeyi düĢünmediğiniz bir antika koleksiyonunuz var. Birisi gelip size Ģu 

antika koleksiyonunu sat dediğinde, hayır ben bunu satmıyorum, sen bana 

Ģuradaki paylı mülkiyetteki payını verirsen bunun karĢılığı trampa ederim 

dediğinizde; Ģimdi burada bir önalım hakkı kullanılmasının mantığını anlamak 

asla mümkün değildir. Çünkü burada parasıyla değil mi, satacaksan bize sat 

fikri birden bire anlamını yitirir. Gerekçede örnek verilen; sözleĢmeden doğan 

önalım hakkında da satmayı düĢünmeyen birinin gayrimenkul yatırım ortaklığı 

hisselerini devretmesi halinde borsada bedeli var diyerek önalım hakkı 

kullanılması doğru olmayacaktır. Çünkü yeni kurulmuĢ bir gayrimenkul 

yatırım ortaklığının hisselerinin devrini gelecekte çok iyi prim yapacağı 

düĢüncesi ile kabul ediyorsam; hangi bedel bu düĢüncemi tatmin edebilir? 

Kanun değiĢikliklerinin Yargıtay içtihatlarına dayalı olarak yapılması 

uygulamasına da değinmek istiyorum. Eğer bir boĢluğa iĢaret edilmekte veya 

söz konusu boĢluk ile ilgili içtihat farklılığı söz konusu ise bence bu boĢluğun 

içtihadı birleĢtirme kararları ile doldurulması daha isabetlidir. Ancak somut 

durumda olduğu gibi doğruluğu tartıĢma konusu edilen Yargıtay kararları ka-

nun değiĢikliği halini alacak olursa, bu konuda yarardan değil, hatalı yasa deği-

Ģikliğinden söz etmek gerekecektir. 

Bu konuda birkaç örnek vererek gerekirse MK 700 hükmünün yeni bir 

hüküm olarak mehazında olmamasına rağmen yasalaĢması tam bir hukuki ga-

rabet örneği oluĢturmaktadır. ġöyle ki; paylı mülkiyette bir paydaĢ payı üze-

rinde -çoğunlukla muvazaalı olurdu- intifa hakkı kuruyordu. Güttüğü amaç 

neydi? Bu izale-i Ģüyu davası olursa kozları elimde bulundurmak, taĢınmazın 

ekonomik bakımdan değer düĢürmesi karĢısında elindeki kozları kullanmak. 

Neden? Çünkü Yargıtay kendilerine içtihat zırhı ile bu imkanı sağlamıĢtır: 
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Paylı mülkiyette payın üzerinde bir intifa hakkı kurulması durumunda, pay-

daĢlardan biri tarafından açılan eski adıyla izale-i Ģüyu yani paylı halin gideril-

mesi davalarında, bu konuda cebri satıĢın intifa hakkı ile yüklü olarak yapılma-

sına hükmedildi. Yargıtay neyi atladı? Medeni Kanun 731. Maddeyi. PaydaĢlar 

payları üzerinde intifa hakkı kurabilir. Kurulan intifa hakkının sahibi, açılmıĢ 

izale-i Ģüyuu davasında cebri arttırmaya katlanmak zorunda olup, intifa pay-

daĢa düĢen cebri artırma bedeli üzerinde hukuki semere devam eder. Çünkü 

MK 731: 

“TaĢınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları, tapu siciline tes-

cil edilmeksizin etkili olur.” hükmünü amirdir. 

MK 731 hükmünce intifa hakkı taĢınmaz mülkiyetinin kanundan doğan 

özel hukuk kısıtlaması olup intifa hakkı sahibi tescile gerek kalmaksızın kı-

deme itibar ilkesi gereğince intifa hakkından önce malik paydaĢ kadar tapu 

sicilindeki (paya bağlı intifayı edinme ve bu konuda bilgi sahibi olmakla) 

ikame değer bedelin (surrogat) semeresine (faizine) dayalı hak sahibi olur. Bu 

sonuç payın üzerindeki intifa hakkının kamulaĢtırılmasında ve sigorta tazmina-

tında açıkça ifade edilmiĢtir. Hal böyle iken MK 700 hükmünün değiĢikliği 

öncesi verilmiĢ fahiĢ hatalı içtihatlarla paylı halin giderilmesi davasında cebri 

artırmanın intifa ile yüklü olarak yapılmasına karar verilmiĢtir. Doğal olarak 

uyanık paydaĢların bu sonucu görünce paylı halin giderilmesi davalarında ken-

dilerinin düĢük bedelli edinme amaçlı veya bu amacı olmasa da satıĢından hak-

sız kazanç elde etme amacıyla intifa hakkı kurduğu görülmüĢtür. Maalesef bu 

yöndeki içtihatlar adalet arkasında alaycı bir gülüĢ bırakmamalıdır sözünün 

aksine bu tür davranıĢların zırhı haline gelmiĢtir. 

Bu arada intifa hakkından söz etmiĢken ilgili bir içtihada değinmeden 

geçemeyeceğim. Yargıtay‘da kesinleĢmiĢ bir kararda intifa hakkının haczinin 

geçerli olduğuna iliĢkin karar verilmiĢtir. Hacizli intifa hakkı cebri arttırmada 

satılmıĢ ve yeni hak sahipleri tarafından edinilmiĢtir. Artık bu tür içtihatlara 

söyleyecek söz bulamıyorum. Zorunlu olarak kiĢiye bağlı bir hak olan intifa 

hakkının haczinde doksan yaĢında birisine manevi duygu ile ivazsız olarak in-

tifa hakkı tanıdığınızı ve hak sahibinin borcu dolayısıyla intifa hakkının hacze-

dilip cebri icra marifetiyle satıldığını ve sonucunda yirmibeĢ yaĢında bir alıcı-

nın cebri arttırma ile intifa hakkını edindiğini düĢünün. Ġntifa hakkının haczini 

geçerli sayan bu yöndeki içtihatların hukuki garabetini anlatmakta kelimeler 

bulamamaktayım. 

Hatalı içtihada dayalı değiĢiklik uygulaması örneğine önalım hakkının 

kullanılmasında da rastlanılmıĢtır. Alım ve gerialım hakları mülkiyetin isteğe 

bağlı kısıtlaması olarak hak sahibine tek taraflı irade beyanı ile kullanılmakla 

mülkiyetin kendisine devri talebi hakkı vermektedir. Kullanılması yenilik do-

ğurucu haklara bağlı olarak tartıĢmasız iken yine hatalı Yargıtay içtihatlarına 

konu olmuĢ ve nedense uygulamada sıklıkla dava açılarak kullanılagelmiĢ ol-
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masına bağlı olarak dava açılarak kullanılması zorunluluğu içtihadında bulu-

nulmuĢtur. Böyle bir içtihadı hukuki temeli olmaksızın ve üstelik alım ve geri 

alım haklarından kurgusu itibariyle hiçbir farklılığı olmadığı halde anılan so-

nucu ile kabul etmek mümkün değildir. Ayrıca uygulamadan örnekler göster-

miĢtir önalım hakkının dava açmadan da kullanılabileceği açıktır. Alacaklı ve 

borçlu sıfatının birleĢmesi kurgusuna konu somut bir olay ile ilgili olarak öna-

lım hakkının dava açmaksızın kullanılabilmesi yolunda verdiğimiz mütalaada 

görüĢ bildirmiĢ ve içtihat ta bu yönde oluĢmuĢtur. ġöyle ki; taĢınmaz satıĢ vaa-

dinin mülkiyeti devir talebini içeren önalım hakkının kullanılması sonucu do-

ğan mülkiyeti devir talebi MK 716‘ya dayalı olarak taĢınmaz malikini hem 

borçlu hem alacaklı kılmıĢ ve dolayısıyla önalım hakkının sonlandığı kabul 

edilmelidir. 

Biraz önce genç meslektaĢımın değindiği 245. Madde, hasar ve yararın 

geçiĢi konusunda da Ģunları belirtmek isterim: Madde 245 “Satılanın tescilden 

sonraki bir zamanda alıcı tarafından teslim alınması için sözleĢmeyle bir süre 

belirlenmiĢse, onun yarar ve hasarı, alıcıya teslimle geçer. Bu hüküm, alıcının 

satılanı teslim almada temerrüde düĢmesi durumunda da uygulanır.” diyor. 

Tescil ile mülkiyetin alıcı adına geçmesine rağmen hasar ve yarar konusunda 

istisna bir hüküm getiriyor. Bu konuda önerimiz Ģöyledir: Mülkiyetin alıcıya 

geçmesine rağmen özellikle hasar konusunda satıcının hala hasar ve yarara 

katlanıyor olması teslimin satıcıya yarar sağlaması nedeniyle sonraki zamanda 

yapılması halinde mantıklı olacaktı. ġöyle ki; alıcının kendisinden kaynaklanan 

sorunla teslim için lehine hükmü koydurması halinde satıcının hasara katlan-

ması kabul edilebilir değildir. 

Peki, bu konuda siz değerli hukukçuları hazır bulmuĢken bir hususa daha 

değinmek istiyorum. Uygulamada dava dilekçeleri hiçbir mesleki sorumluluk 

taĢımayan avukatlar tarafından saldım çayıra hakimler kayıra misali münazaa-

nın veya muarazanın meni adı altında yani uyuĢmazlığın giderilmesi yolu di-

lekçelerle açılmaktadır. Doğal olarak bir davanın uyuĢmazlık olmadan açılma-

yacağı düĢünülecek olursa bu tür dava dilekçeleri hakimlerimiz tarafından der-

hal reddedilmelidir. Hakimlerin hukuki sebebi resen araĢtırma ilkesi bu tezi-

mize karĢı argüman olarak konulamaz çünkü davaların telahuku (yanlıĢlıkla 

yarıĢması olarak sadeleĢtirilen oysa birbirine eklenmesi olması gereken sonu-

cuyla) davanın alacak sebepsiz zenginleĢme haksız fiil istihkak ve benzeri 

isimlerle açılması gerekir. Aksi takdirde davaların birbirine eklenmesi teorik 

bilgisine dayalı olarak davalının savunma yapması mümkün olmaz. Öyle ya; 

sözleĢmeye dayalı dava 10 yıllık dava zamanaĢımına tabiyken istihkak davası 

zamanaĢımına olmayacaktır. 

Diğer yönden uygulamada tapu iptali ve hükmen tescil davaları diye ad-

landırılan hukuki temeli olmayan bir kavrama da değinmek gerekecektir. Öğ-

renciyi mezun ederiz ve MK madde 716 ile 1025‘i ayrı ayrı anlatırız. Ve hiçbir 

Ģekilde tapu iptal davası diye bir davayı kulaklarına fısıldamayız. Ama ne ga-
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riptir ki mezun olur olmaz daha stajda bu 1025 ile 716‘nın farkını unuturlar ve 

birden bire bu davaları tapu iptal ve hükmen tescil diye uydurulmuĢ bir terimle 

anmaya baĢlar. Oysa ayni neticeli bir davada taĢınmaza iliĢkin karĢı taraftan 

istenen talep ya alacak hakkına dayalı olarak maliki olmadığı taĢınmazın mül-

kiyetin devri talebiyle açılır ki bu durumda tescili isteme veya zorlama adıyla 

açmak gerekir (MK 716) Ya da malik veya ayni hak sahibi mülkiyet hakkına 

dayalı olarak aleyhine yapılan yolsuz tescilden/terkinden dolayı Ģekli olarak 

ayni hak karinesini kaybetmesinin ve 3. KiĢilerin bu yolla aleyhine iyiniyetle 

hak kazanmasının önlenmesini ister ki bu durumda da yolsuz tescilin düzeltil-

mesi davası(MK 1025) tabirini kullanmak gerekir. Ancak uygulamada somut 

bir olayda gördüğüm bir kurguda taraf aslen tapu iptal ve hükmen tescil adı 

altında aslında alacak hakkına dayalı tescili isteme hakkına sahipken mülkiyet 

hakkına dayanan dava açmıĢ ve bu dava haklı olarak reddi üzerine bu defa 

haklı bir sebeple ve fakat tapu iptal davası adı altında alacak hakkını istemiĢken 

ikinci davasında kesin olarak tüm haklarını (somut olayda arsa karĢılığı inĢaat 

sözleĢmesinde yirmi dört bağımsız bölüm)kaybetmiĢtir. Sonuç olarak vurgula-

mak istediğimiz yönü ile kanunları mükemmel değiĢikliklerle yasalaĢtırmak 

uygulamanın bu ciddi sancıları karĢısında hiçbir yara sağlamamaktadır ve sağ-

lamayacaktır. Sabrınıza ve ilginize teĢekkürler, sevgilerimle… 
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Sayın Prof. Özmen‘e de tebliği için teĢekkür ediyoruz. Ben bu arada 

geçmiĢte olan bir olayı da anımsatayım. Ġnandığı doğrultuda düĢüncelerini 

ateĢli bir Ģekilde savunmayı kendine ilke edinen Sayın Özmen bir tarihte gö-

rüĢlerini kabul ettiremediği için yazmıĢ olduğu kitabı Yargıtay önünde yakmıĢ-

tır. Bütün basın da oradaydı ve basına da yansımıĢtı. Bunu da bir bilgi notu 

olarak sizlere sunmuĢ olayım. (Bir dinleyicinin müdahalesi üzerine) Burada 

hâkimlere hakaret içeren bir söz söylenmedi, ama yargı kararları eleĢtirildi. O 

doğaldır. EleĢtirebiliriz. Yoksa hâkimler her biri saygıya değer muhterem kiĢi-

lerdir. Hâkimlere bireysel olarak hiçbir söz yok. Ama yargı kararlarını eleĢtir-

mek de akademik dürüstlüğün bir gereğidir, hatta akademik görevdir. Bu açı-

dan değerlendirin lütfen, yoksa hâkimlerin Ģahsına yönelik değil. Bunu söyle-

miĢ olayım. Kaldı ki burada bugün söylenenlerde de sanıyorum hâkimlere yö-

nelik bir Ģey yoktur, hâkimlerin kararlarına yönelik bir Ģey vardır. Hâkimler 

gelip geçicidir ama mahkemenin varlığı devamlı sürer. Ve bir hâkim gittikten 

sonra da değiĢik aĢamalarda aynı mahkemedeki diğer hâkimler de o davaya 

bakar. Hâkimlere yönelik bir Ģey olarak bunu kabul etmeyin. 

Bugün benim için bir bayram günü, iki gündür bayram günü. Her sefe-

rinde öyle oluyor. Çünkü bu toplantılarda önce Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, sonra Dicle, sonra Dokuz Eylül, sonra Galatasaray, sonra Yeditepe 

Ģimdi de YaĢar Üniversitesi‘nde görev yapıyorum. Ve bu görev yaptığım yer-

lerde birlikte çalıĢtığım arkadaĢlarım tebliğ sunuyorlar devamlı. Kendileriyle 

birlikte oluyorum. Hani yazın Karadeniz‘de o Ayder Yaylası‘na çıkarlar ya 

herkes davullu zurnalı rengârenk kıyafetle, ben o havayı yaĢıyorum adeta. Be-

nim için büyük bir mutluluk. ġimdi değerlendirmeler faslına geçeceğim izin 

verirseniz. Birkaç değerlendirme yaptıktan sonra bu satıĢ benzeri sonuçlar do-

ğuran sözleri için Sayın Komisyon BaĢkanına da söz vermek istiyorum. 

Sayın Yrd. Doç. Hayrunnisa Özdemir Yeni Borçlar Kanunu‘nun 208. 

Maddesi ve 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun 180. Maddesiyle ilgili değerlendir-

meler yaparken artık yeni yasanın yarar ve hasarın geçiĢi ile ilgili farklı düzen-

lemeler yaptığını söyledi. Doğrudur. Bildiğiniz gibi eskiden beri biz yazıları-

mızda kitaplarımızda Ģu eleĢtiriyi ileriye sürerdik. Satım sözleĢmesinde mülki-

yet teslimle geçer. Satım sözleĢmesini yapmıĢız ve taahhüt iĢlemi, borçlandırıcı 

iĢlem ve mülkiyet teslimle geçer diyoruz. Fakat mülkiyet geçmediği halde ne-

dir satım sözleĢmesinin kurulmasıyla hasar ve yarar geçer diyoruz. Bu bir çe-

liĢkidir diye eleĢtirirdik. Hiç olmazsa yeni Borçlar Kanununda Komisyon ve 

dolayısıyla yasa koyucu bu çeliĢkiyi düzeltme Ģansını elde etti. ArkadaĢın söy-

lediği gibi bu son derece isabetli oldu. ġimdi burada bir de parça borcuyla ilgili 

olarak göndericinin alıcıya teslimiyle hasarın geçeceği hususunda değerlendir-

melerini yaparken yeni metinde yer almayan ayırt etme ehliyetini söylemedi 
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ama buna değinse iyi olacaktı. O bir yenilikti. Çünkü zaten alıcıya göndermiĢse 

bir malı zaten ayırt etmiĢsiniz demektir. Tekrar ayırt etmeye gerek yok. O ne-

denle göndermeden söz edilmesi gerekiyor. O bakımdan o anlamsız tekrarı 

engellemiĢ oldu komisyon çalıĢmaları. Bir de bir noktaya değinebilirdi o da Ģu: 

taĢınmazın zilyedliği henüz tescil olmadan alıcıya devredilirse, henüz tescil 

olmadığı için mülkiyet geçmez. Diyoruz ki tescille geçer. Ama bu arada teslim 

edilen devredilen malda bir takım hasarlar meydana gelirse bunu hangi hü-

kümlere göre çözeceğiz? Belki arkadaĢımız bir cümleyle buna da genel hü-

kümler bağlamında değinebilirdi. Bunlar tabi eksik değil, kusur değil. Arkada-

Ģımızın tebliği son derece baĢarılıydı. Ben kendisini kutluyorum Ģahsen. 

Ġkinci olarak Melek Yüce kardeĢimin tebliğine gelelim. Melek Yüce ar-

kadaĢımız esas itibariyle yeni düzenlemelerde eskisine göre içerikte pek deği-

Ģiklik olmadı dedi. Ama birtakım değiĢiklikler var., gerçi kendisi de esas itiba-

riyle bunlara değinmiĢ oldu. Niteliği etkileyen nicelik sözcüğüne takıldı ama 

bunun anlamı çok tartıĢıldı. ġimdi diyelim ki halıdan bahsettik madem. Yün 

halı, yünden dokuma halı ve diyoruz ki kalabalık bir ailenin yahut çok sayıda 

personele sahip bir ofisin tabanına serilecek yünden dokunmuĢ halı. ġimdi bili-

yorsunuz dokumada da iplik sayısı önemli olabiliyor ve gevĢek dokuduğunuz 

zaman, iplik sayısı az olduğu zaman o halı daha çabuk aĢınıyor. Bunu kalabalık 

bir çalıĢan topluluğunun ya da ailenin kullanımına sunarsanız bundan beklenen 

yararı sağlayamıyorsunuz. Burada nitelikten farklı bir durum var. Niteliği etki-

leyen bir nicelik var. Buna benzer baĢka Ģeyler de söyleyebiliriz. Örneğin eğer 

yüne sentetik elyaf karıĢtırılırsa daha dayanıklı olabilir veya saf yün yapılırsa 

daha çabuk aĢınabilir. Buna benzer nedenlerle nicelikteki, o iplik sayısındaki 

durum niteliği de etkiler. Onun için burada bir farklılık var aslında aynı Ģeye 

gelmiyor. Bunu da bilgilerinize sunayım. Bir otomobilin de gerektiğinde cins 

borcu olabileceği konusu, bu yeni otomobil için söz konusu olamaz. Çünkü 

otomobiller biliyorsunuz ki bir motor seri numarası, bir gövde seri numarasıyla 

satılan ve biri diğerine o yönden uymayan taĢıtlardır. Ġkinci el taĢıtlarda da ol-

maz çünkü onlarda da seri numaraları bulunduğu gibi ikinci el arabalarda aynı 

model aynı yaĢtaki bir arabayla diğeri birbirine uymaz. Motorun aĢınması fark-

lıdır, kullanma yöntemi farklıdır. Seçimlik haklarla ilgili olarak biz komisyon 

kurulunda tartıĢtık. Hatta Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 4. mad-

desine paralel olarak dördüncü bir seçimlik hak Ģeklinde kullanma hakkını ta-

nıyalım dedik. Ve bu konuda olumlu bir görüĢ belirttik. Ama sonra bilmiyorum 

belki sayın baĢkan gerisini bize aktarabilir. Sonra o çıkarıldı, nedense yine üç 

hakla sınırlı kalındı. Bunu da bir bilgi notu olarak size ileteyim. 

Hakan AlbaĢ kardeĢime gelince, Hakan AlbaĢ kardeĢim genellikle ço-

ğunlukla tebliğinin büyük bir kısmında de lege ferenda olması gereken durumla 

ilgili görüĢlerini aktardı. Saygıyla karĢılıyoruz, teĢekkür ederiz. Yalnız 235. 

maddenin 3. fıkrasıyla ilgili bir endiĢesini dile getirdi. Dedi ki dönme hakkı 

ancak sözleĢmeyle saklı tutulduysa yapılabilir, dönememeli alıcının aleyhine 
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olur, alıcı bundan büyük zarar görebilir. Tam aksi de mümkün satıcı zarar gö-

rebilir dönmeden dolayı. Adam ödeyemeyecek, belli artık gücü bitmiĢ. Ben 

dönerim malıma bakarım hiç olmazsa. Adam bunu hiç ödeyemeyecekse bunu 

ben neden dönmeyeyim bundan. Bu gibi durumlarda gayet tabi satıcının çıka-

rını kollamak lazım. Burada çıkarları dengelemek lazım ve bu nedenledir ki 

eğer satıcı istiyorsa sözleĢmede bu hakkı saklı tutar. SözleĢmede saklı tutma-

mıĢsa dönemez. Yani temelde alıcıyı koruyorsunuz, fakat satıcı saklı tutarsa 

sözleĢmede o zaman döner diyerek alıcının da kendi çıkarlarını gözetmesi ha-

linde ona hak veriyorsunuz. Burada ben pek çeliĢki göremedim. 

Saba Özmen hocamın konuĢmasına gelince, o da çoğu hususta de lege 

ferenda konuĢtu. Tasarıda birkaç hüküm hariç tasarıdan ziyade uygulamada 

karĢılaĢtığımız yargı kararları ile ilgili sorunlardan söz etti, tapu uygulamala-

rından, noter uygulamalarından ve bunların sakıncalarından söz etti. Yalnız 

tasarı ile ilgili olarak maddelerin sıra numarasında değiĢiklik yapılmıĢ olmasını 

eleĢtirdi Ģiddetle. Yani daha önceki Medeni Kanunda mevcut sıra numaraları-

nın yeni Medeni Kanunda değiĢtirilmiĢ olması, aynı Ģekilde Borçlar Kanu-

nunda da aynı durum var. Bunu eleĢtirdi. Bu konuyu biz komisyonda da tartıĢ-

tık uzun uzadıya. Hatta hatırlıyorum Borçlar Kanunu, Medeni Kanun tasarısını 

hazırladığımızda biz öncelikle sıra numaralarını koruduk ve maddelere eklenen 

yeni maddeleri 201-a, 201-b, 201-c gibi sıra numaralarına tâbi tuttuk. Bilirsiniz 

Medeni Kanunumuzun kiĢiliğinin korunmasına iliĢkin 25., 26. maddelerini, 

orada 25-a dedik. Yasa koyucu dedi ve bu kabul edildi, geçti. Orada hiçbir so-

run olmadı ama bizim tasarıyla sunulduğu zaman fakat dedi ki hayır ―Yasa Tü-

zük ve Yönetmeliklerin hazırlanmasına iliĢkin esaslar‖ gibi yönetmelik mi der-

siniz, yönerge mi dersiniz bir düzenlememiz var. Kimin bu düzenleme, bakan-

lığın düzenlemesi. Onun için buna uyacaksınız, bu yeni giren maddelere de bir 

önceki maddeden sonraki numarayı vererek devam ettireceksiniz. Niye böyle 

dedik. O zamanki Komisyon BaĢkanımız sayın Akıntürk görüĢtükten sonra, 

görüĢ değiĢtirdi birden, ya kardeĢim dedi öyle maddeler var ki yapılan ekleme-

lerle alfabenin bütün harflerini de kullansanız yine de yetmiyor dedi. Ama hiç-

bir maddeye yapılan eklemeler alfabenin bütün harflerini değil yarısını bile 

geçmedi. Bir tanesini gösterirseniz kabul ederim. Ayrıca evet böyle bir düzen-

leme varsa biz buna uymak durumundayız. Ama bu tanrının yarattığı bir Ģey 

değil ki, bu kulun yaptığı bir Ģey, değiĢtirebilirsin. Bunun sakıncaları çıktı or-

taya. Hep eleĢtiriler sonucu ortaya kondu ki bu hukuk uygulamasında büyük 

kaosa yol açtı. Yıllarca bütün değiĢik hukuki kurumları madde numarasıyla 

bellemiĢ olan bütün hâkim avukat meslektaĢlarım hatta akademisyenler bile 

sudan çıkmıĢ balığa döndü. Bu karmaĢa hala giderilmedi. Bunda Borçlar Ka-

nununu yaparken hala direnmenin gereği yok. O bakımdan ben candan 

katılıyorum. ġimdi hakim meslektaĢlarımız var burada. Birini anlatayım size 

örneğin. Medeni Kanun 23‘e, 24‘e göre değerlendirelim, belli ki bu Ģimdi 

kiĢiliğin korunmasıyla ilgili bir dava eski Medeni Kanunda. 642‘ye göre bir 
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dava açılacak, belli ki zorlayıcı tescil davası açılacak. Veya 930‘lara göre veya 

639‘a göre değerlendirin. Bunlar böyle bilinirdi, Ģimdi allak bullak oldu. Atıyo-

rum biz komisyon üyesi olarak yıllarca çalıĢtık, size yeminle söylüyorum bazı 

kurumların maddesini bulabilmek için yasayı açıp arıyoruz, bu hale geldik. 

Kusura bakmasınlar, aksi görüĢte olanlar. Yargıtay kararlarının yasa haline 

getirilmesi kapsamında önalım hakkının dava yoluyla kullanılmasının doğru 

olmadığı düĢüncesine geleceğim. ġimdi denildi ki davayla kullanmasın da bir 

bildirimle kullansın. Ama karĢı taraf demiyor ki genellikle ne yapıyor, dava 

açıyor, mutlaka dava açıyor. Önalım bildirimlerinde karĢı taraf uymuyor. O 

zaman ne gerek var iĢi uzatmaya. Kısa yoldan, usul ekonomisini sağlayarak bu 

Ģekilde düzenleyebildik ve bunda bir sakınca görmedim. 

Evet daha baĢka hususlara da değinmek isterdim ama zamanımız kısıtlı. 

Ben bu kadarla yetineyim izninizle. Söze baĢladığım gibi olumlu ve verimli bir 

oturumdan sonra hepinizi saygıyla selamlıyor, iyi günler diliyorum. 
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 Sempozyumda sunulan tebliğlerin bazılarının isimleri, makale olarak yayımlanırken 

yazarları tarafından değiĢtirilmiĢtir. 

 Yrd.Doç.Dr. Murat Y. Akın sunduğu tebliğ Sempozyum Komitesine makale veya 

tebliğ metni olarak ulaĢmadığından yayına sunulamamıĢtır. 



 



 





Sunucu: Sempozyumun üçüncü oturumuna baĢkanlık etmek üzere Ġs-

tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Borçlar Kanunu 

Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sayın Haluk BURCUOĞLU‘nu kürsüye 

davet ediyorum. 

Üçüncü oturumda tebliğlerini sunmak üzere Erciyes Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Murat DOĞAN‘ı, Marmara Üniversi-

tesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Canan YILMAZ‘ı, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Ġlknur 

SERDAR‘ı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Sayın Murat Yusuf AKIN‘ı kürsüye davet ediyorum. 

Oturumun sonunda oturum baĢkanı tebliğlere iliĢkin değerlendirmesini 

sunacaktır/değerlendirmede bulunacaktır. 

 

Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu Oturum AçılıĢ KonuĢması 

Değerli arkadaĢlarım tekrar hoĢ geldiniz. Vakitten de yararlanmak ama-

cıyla ve süratli bir Ģekilde birbirinden çok değerli arkadaĢlarımı takdim edece-

ğim. ġimdi sözü Yrd. Doç. Dr. Canan Yılmaz kardeĢime veriyorum. Kendisi 

6098 sayılı TBK. Uyarınca Taksitle SatıĢ SözleĢmesi Hükümlerinin Değerlen-

dirilmesi baĢlıklı bir tebliğ sunacak. 





 

6098 SAYILI TBK ÇERÇEVESĠNDE TAKSĠTLE SATIġ 

SÖZLEġMESĠ (TBK m. 253-262) 

Yrd. Doç. Dr. Canan YILMAZ

 

 
Taksitle satıĢ sözleĢmesi, 6098 sayılı TBK‘nun―Bazı SatıĢ Türleri‖ ay-

rımı içinde ―Kısmi Ödemeli SatıĢlar‖ın bir alt türü olarak düzenlenmektedir. 

Taksitle satıĢ sözleĢmesine iliĢkin hükümler birkaç farklılık dıĢında Ġsviçre 

Borçlar Kanunu‘nun 23 Mart 2001 tarihli Tüketici Kredilerine ĠliĢkin Federal 

Kanunu‘ndan önceki düzenlemesi (ĠBK m. 226a-226m)esas alınarak hazırlan-

mıĢtır. Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun taksitle satıĢa iliĢkin asgari düzenlemeler 

getiren 1911 tarihli ĠBK m. 226-228 hükümlerinin artık yeterli olmaması üze-

rine bu hükümler 21 Eylül 1962 yılında kabul edilen ve 1 Ocak 1963 tarihinde 

yürürlüğe giren ―Taksitle satıĢ ve Ön Ödemeli Taksitle SatıĢ Hakkında Federal 

Kanun‖ la değiĢtirilmiĢtir (ĠBK m. 226a-226m). Anılan kanunun amacı satıcı-

nın sözleĢme serbestisi ilkesini sınırsız olarak kötüye kullanmasına karĢı söz-

leĢmenin zayıf tarafı olan alıcının korunmasıydı. Ancak, bu hükümler de (ĠBK 

m. 226a-226m) 23 Mart 2001 tarihinde kabul edilen ve 1 Ocak 2003 tarihinde 

yürürlüğe giren ―Tüketici Kredilerine ĠliĢkin Federal Kanun‖la yürürlükten 

kaldırılmıĢtır
1
. 6098 sayılı TBK‘nun taksitle satıĢa iliĢkin hükümlerinin düzen-

lenmesinde ayrıca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da 

gözönünde tutulmuĢtur. 

881 sayılı Borçlar Kanunu‘nda sadece 3 madde ile düzenlenen (BK m. 

222-224) taksitle satıĢ, 6098 sayılı TBK‘nun 253-263. maddeleri arasında dü-

zenlenmiĢtir. TBK m. 253-263‘de öngörülen hükümler, sözleĢmenin zayıf ta-

rafı olan alıcının sosyal korunması amacını güden, alıcı lehine getirilen düzen-

lemelerdir. BaĢka bir ifadeyle tüm hükümlere damgasını vuran ilke alıcının 

korunması ilkesidir. 

                                                 

 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

1
 Ayrıntılı bilgi için bkz. KOLLER Alfred( GUHL Theo/KOLLER Alfred/ 

SCHNEYDER K. Anton/DRUEY Nicolas Jean, Das Schweizerische 
Obligationenrecht, Zürich 2000, 351; GIGER Hans, Berner Kommentar zum 
schweizerischen Privatrecht, Band VI, Bern, 1999, Art. 226a Nr.4. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

438 

§1. TANIMI, ġEKLĠ VE ĠÇERĠĞĠ (TBK M. 253) 

I. TANIMI VE UNSURLARI 

TBK m. 253/I uyarınca, taksitle satıĢ, satıcının, satılan taĢınırı alıcıya sa-

tıĢ bedelinin ödenmesinden önce teslim etmeyi, alıcının da satıĢ bedelini kısım 

kısım ödemeyi üstlendikleri satıĢtır. 

Satımın özel bir türü olan taksitle satıĢ sözleĢmesi aynı zamanda kredili 

satımın da bir çeĢidi olarak kabul edilmektedir
2
. Taksitle satıĢ sözleĢmesini, 

satım sözleĢmesinden ayıran sözleĢme konusunun taĢınırlarla sınırlı olması ve 

asli edimin değiĢikliğe uğratılmıĢ olmasıdır. Zira, satıcı, satılanı alıcıya satıĢ 

bedelinin ödenmesinden önce teslim etmekte, böylece alcıya satılanı kullanma 

ve satılandan yararlanma imkanı tanımakta, buna karĢılık alıcı da satıĢ bedelini, 

sözleĢmede belirlenen taksit tutarlarına uygun olarak kısım kısım ödemeyi üst-

lenmektedir
3
. Kanunda öngörülen bu tanım uyarınca, taksitle satıĢ sözleĢmesi-

nin genel olarak unsurları arasında; sözleĢme konusunun taĢınır olması, satıĢ 

bedelinin kısım kısım ödenmesinin kararlaĢtırılması ve satılanın alıcıya satıĢ 

bedelinin ödenmesinden önce teslim edilmesi yer almaktadır. 

1. SözleĢme Konusunun TaĢınır Olması: 

6098 sayılı TBK m. 253‘ün lafzından hareketle, taksitle satımın konu-

sunu sadece taĢınırların oluĢturacağı sonucuna ulaĢılmaktadır. Dolayısıyla, 

hükmün lafzi yorumu karĢısında taĢınmazlar hükmün uygulama alanı dıĢında 

bırakılmıĢtır
4
. SözleĢme konusunun taĢınırlarla sınırlandırılmıĢ olması, taksitle 

satıĢı, satım sözleĢmesinden de ayırmaktadır
5
. 

                                                 
2
 STAUDER Bernd (Herausgeber: HONSELL Heinrich/VOGT Nedim 

Peter/WOLFGANG Wiegand), Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 
Obligationenrecht I (Art. 1-529), Basel und Frankfurt am Main, 1996, 226a Nr.2; 
KOLLER, 350. Ayrıca krĢ. TANDOĞAN Haluk, Borçlar Hukuku, Özel Borç 
ĠliĢkileri, Cilt I, Ankara 1990 , 301; ZEVKLĠLER Aydın/GÖKYAYLA Emre, 
Borçlar Hukuku, Özel Borç ĠliĢkileri, Ankara, 2010, 73; GÜMÜġ Mustafa Alper, 
Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt I, Ġstanbul 2008, 238; DEVELĠOĞLU Hüseyin 
Murat, ―6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu‘nun Taksitle Satım SözleĢmesi ile 
Ġlgili Getirdiği DeğiĢiklikler‖, Legal Hukuk Dergisi, ġubat 2011, 526. Taksitle satım 
sözleĢmesi hukuksal niteliği itibariyle yasal olarak düzenlenmiĢ kendine özgü bir 
sözleĢme olup, hem mülkiyetin devri borcunu doğuran, hem de alıcıya mal kredisi 
temin etmeyi amaçlayan bir ―tip sözleĢmedir‖. OZANOĞLU Hasan, Tüketicinin 
Korunması Açısından Taksitle Satım SözleĢmesi, Ankara, 1999, 80-84. Taksitle 
satım sözleĢmesinin hukuksal niteliği konusunda ortaya konulan görüĢler hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. OZANOĞLU, 67-74.  

3
 STAUDER, Art. 226a Nr. 1, 2; GIGER, Art. 226a Nr. 17. 

4
 STOFER Helmut, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den 

Abzahlungs und Vorauszahlungsvertrag, Basel und Stuttgart, 1972, 58; STAUDER, 
Art. 226a Nr. 2, 6; OZANOĞLU, 59. Sadece taĢınırların taksitle satımın konusunu 
oluĢturmasının hukuk mantığı açısından tatmin edici olmaktan uzak olduğu gibi 



Canan YILMAZ - 6098 Sayılı TBK Çerçevesinde Taksitle SatıĢ SözleĢmesi 

(TBK m. 253-262) 

 

439 

Bu çerçevede tapuya kayıtlı taĢınmazlar taksitle satıma konu yapılamaz-

lar. Uygulamada görülen bazı kat veya arsa satıĢlarının bedellerinin ödenmesi-

nin taksitlere bölündüğü durumlarda Borçlar Kanunu‘nun taksitle satıma iliĢkin 

hükümlerinin uygulanmayacağı, ancak üzerindeki hukuki durumu taĢınır mül-

kiyeti olarak nitelendiren Yargıtay içtihatları karĢısında, tapusuz taĢınmazların 

taksitle satımının mümkün olmasının gerektiği kabul edilmektedir
6
. 

2. SatıĢ Bedelinin Kısım Kısım Ödenmesinin KararlaĢtırılması: 

SatıĢ bedelinin kısım kısım ödenmesinin kararlaĢtırılması, BK m. 

68/TBK m. 84‘de öngörülen alacaklının kısmen ifayı reddedebileceğine iliĢkin 

emredici nitelikte olmayan hükümden sözleĢmesel olarak ayrılmaktır
7
. Dolayı-

sıyla, satıcı, taksit ödeme planına uygun olan bir taksidin ödenmesine itiraz 

edemeyecektir. Taksit tutarlarının birbirine eĢit olması gerekmediği gibi vade-

                                                                                                                       
pratik ihtiyaçlara da uygun olmadığı, dolayısıyla taĢınmazların taksitle satımının da -
satımın ekonomik anlamı karĢısında, taksitle satımın ―ödeme gücü‖ varsayımından 
hareketle öngördüğü sosyal koruma gerekliliğinden sapmayı gerektirecek bir durum 
olmadığı sürece- taksitle satıma iliĢkin koruma hükümlerine tabi olması gerektiği 
konusunda bkz. GIGER, Berner Komm., Art. 226a Nr. 23.  

Hakların, fikri mülkiyet haklarının, hizmet edimlerinin, eser teslimi sözleĢmelerinin 
hükmün kapsamı dıĢında olduğu kabul edilmektedir. Bkz. GIGER, Berner Komm., 
Art. 226a nr. 20. KrĢ. STAUDER, 226a Nr. 6. Taksitle satım sözleĢmesine iliĢkin 
hükümlerin hizmet edimlerine ve vekalet sözleĢmesine atıfta bulunmadığı konusunda 
bkz. STOFER, 59. Ayrıca krĢ. OZANOĞLU, 59-60; GÜMÜġ, 237. Sözkonusu 
hükümlerin hizmet edimlerine kıyasen uygulanması konusunda bkz. STAUDER, Art. 
226a Nr.7; OZANOĞLU, 61. Hakların da taksitle satım sözleĢmesinin konusunu 
oluĢturabileceği konusunda bkz. YAVUZCevdet, Türk Borçlar Hukuku, Özel 
Hükümler, Ġstanbul, 2009, 219.  

5
 STAUDER, Art. 226a Nr. 2. Ayrıca bkz. GIGER, Art. 226a Nr. 17. 

6
 Bkz. YAVUZ, 219; TANDOĞAN, 303-304; ARAL Fahrettin, Borçlar Hukuku, Özel 

Borç ĠliĢkileri, Ankara, 2007, 180; ZEVKLĠLER/GÖKYAYLA, 74. Ayrıca bkz. 
ĠNCEOĞLU Murat, Taksitle Satımlarda Tüketicinin Korunması, Ġstanbul, 1998, 1. 

TKHK kapsamında ―konut ve tatil amaçlı taĢınmazlar‖ taksitli iĢlemlerin konusunu 
oluĢturabilir. TKHK m. 6/A-I‘daki taksitli satım tanımının ―mal‖ kavramı üzerine 
yapılması ve TKHK anlamında ―mal‖ kavramına ―konut ve tatil amaçlı taĢınmaz 
malların‖ da girmesi karĢısında (TKHK m. 3/c) bu kabul zorunludur. GÜMÜġ, 236. 
Aksi görüĢte ARAL, 181. 

7
 STAUDER, 2261 Nr. 8. Buna karĢılık, taksitle satımda her bir edimin ifası, bir 

bütünün kısmen ifası anlamına gelmeyip, baĢlı baĢına bir varlığı haiz olan bir borcun 
yerine getirilmesidir. Dolayısıyla, taksitle satıĢ sözleĢmesinde, alıcının malın bedelini 
taksitler halinde ödemesinin kısmi ifa niteliğini taĢımadığı ve BK m. 68‘in burada 
uygulanma imkanının olmadığı konusunda bkz. OZAN0ĞLU, 65. 
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ler arasındaki sürelerin de aynı olması Ģart değildir
8
. Taksit tutarları azalan 

veya artan oranlarda da kararlaĢtırılabilir
9
. 

Taksitle satıĢ sözleĢmesinin varlığını kabul edebilmek için en az iki 

taksidin kararlaĢtırılmıĢ olması gerekmektedir
10

. 

3. SatıĢ Konusunun Alıcıya SatıĢ Bedelinin Ödenmesinden Önce 

Teslim Edilmesi 

Satıcı, satıĢ konusunu satıĢ bedelinin (tamamının) ödenmesinden önce 

alıcıya malı teslim etmekle yükümlüdür. Böylece satıcı, satıĢ bedelinin öden-

mesinden önce alıcıya satılanı kullanma ve yararlanma imkanı tanımaktadır
11

. 

Taksitle satımın doğuĢ nedeni bedelin tümünün peĢin olarak ödeme imkanla-

rına sahip olmayan kimselere bu bedeli taksitler halinde ödemek, buna rağmen 

satılandan derhal yararlanmak fırsatını vermektir. Satım parasının tümünün 

satılanın tesliminden önce ödendiği durumlarda da taksitle satım yoktur
12

. As-

lında burada 6098 sayılı TBK m. 264-273‘de düzenlenen ön ödemeli taksitle 

satıĢ sözleĢmesi sözkonusudur. TBK m. 264 /I uyarınca, ön ödemeli taksitle 

satıĢ, alıcının taĢınır bir malın satıĢ bedelinin önceden kısım kısım ödemeyi, 

satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi 

üstlendikleri satıĢtır. Taksitle satıĢ sözleĢmesini, ön ödemeli taksitle satıĢ söz-

leĢmesinden ayıran unsur satıcının satılanı satıĢ bedelinin ödenmesinden önce 

alıcıya teslim etmesidir. 

                                                 
8
 Bkz. TANDOĞAN, 301; YAVUZ, 218; STAUDER, Art. 226a Nr. 10; GÜMÜġ, 238; 

OZANOĞLU, 57; ZEVKLĠLER Aydın/AYDOĞDU Murat, Tüketicinin Korunması 
Hukuku, Ankara, 2004, 170; ĠNCEOĞLU,2; DEVELĠOĞLU, 528. 

9
 Hatta doktrinde, taksit tutarlarının önceden belirlenmiĢ olması veya en erken vade 

tarihinde objektif kriterlere göre saptanacak olmasının da önemli olmadığı 
belirtilmiĢtir. Bkz. STAUDER, Art. 226a Nr. 10. Ancak, taksitle satıĢ sözleĢmesinin 
alıcıyı koruma amacı güden hükümleri dikkate alındığında, bu konuda kötüye 
kullanımları engellemek adına daha dikkatli yaklaĢılması gerektiği ve alıcıya en 
azından ödeyeceği taksit tutarlarının alt ve üst sınırlarının daha sözleĢmenin baĢında 
gösterilmesi gerektiği kanaatindeyiz.Tüketicinin ve taksitle satım alıcısının daha 
sözleĢmenin kuruluĢundan itibaren korunması gereğine paralel olarak gündeme gelen 
aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte taksitle satım alıcısının da aydınlatılmasının bir 
gereği olarak, taksit miktarlarının sayı ve vadeleriyle sözleĢmede açıkça 
belirtilmesinin yerinde olacağı konusunda bkz. OZANOĞLU, 57. 

10
 STOFER, 50; STAUDER, Art. 226a Nr. 9; HONSELL Heinrich, Schweizerisches 
Obligationenrecht, Besonderer Teil, Bern, 2001, 177; TANDOĞAN, 301; YAVUZ, 
218; ARAL, 180; GÜMÜġ, 238; ZEVKLĠLER/AYDOĞDU, 170; OZANOĞLU, 57; 
DEVELĠOĞLU, 528.  

11
 STAUDER, Art. 226a Nr. 2. 

12
 Bkz. TANDOĞAN, 302; YAVUZ, 219. 
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TaĢınırın alıcıya teslimi ile sadece satım konusunun fiilen tesliminin de-

ğil, ayrıca prensip olarak zilyetliğin diğer nakil yollarının da anlaĢılması gerek-

tiği kabul edilmektedir
13

. 

II. ġEKĠL VE ĠÇERĠK 

TBK m. 253/II uyarınca, taksitle satıĢ sözleĢmesi, yazılı Ģekilde yapıl-

madıkça geçerli olmaz. 

881 sayılı BK‘dan farklı olarak 6098 sayılı TBK m. 253/II, TKHK m. 

6/A‘ya paralel olarak taksitle satıĢ sözleĢmesi için yazılı Ģekil Ģartı düzenleme-

sine yer vermiĢtir.Bu doğrultuda, yazılı Ģekil bir geçerlilik Ģartı olarak öngö-

rülmüĢtür. Yazılı Ģekilden kasıt adi yazılı Ģekildir
14

. ġekil Ģartı ile kanun ko-

yucu alıcıyı düĢünmeye sevketmek ve alıcıyı, ileride satım sözleĢmesinin geti-

receği yükler ve bunun sonuçları hakkında önceden uyarma amacını taĢımakta-

dır. Dolayısıyla alıcı, sözleĢmenin kurulmasından önce sözleĢme hükümlerini 

ve bu hükümlere bağlı olarak ortaya çıkacak sonuçları değerlendirme imkanına 

kavuĢmaktadır
15

. Yazılı Ģekil Ģartının yerine getirilmesi için ayrıca alıcıda kala-

cak olan sözleĢme nüshasının her iki tarafça imzalanması gerekmektedir
16

. 

                                                 
13

 Bu çerçevede, alıcı ile satıcı arasında yapılan özel bir hukuki iliĢki sebebiyle malı 
elinde zaten elinde bulunduran alıcının, malı satın almak yoluyla malik konumunu 
aldığı ―kısa elden teslim‖ (brevi manu traditio) veya malikin Ģahsi bir talep sebebiyle 
malı alıcı için zilyetliğinde bulundurmaya devam ettiği ―hükmen teslim‖(constitutum 
possessorium) veya alıcının mülkiyeti zilyetliğin havalesi yoluyla üçüncü kiĢiden 
kazanması yolu da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bkz. STOFER, 60; 
STAUDER, Art. 226a Nr. 13; GIGER, Art. 226a Nr. 22; OZANOĞLU, 60, 62; 
GÜMÜġ, 237.Ancak, bu konuda bir ayrım yapılmakta ve satıcının özel bir hukuki 
iliĢkiye dayanarak malı zilyetliğinde bulundurmaya devam etmesi özellikle alıcının 
menfaatine hizmet etmekteyse, örneğin satıcının mobilyaları alıcının evine 
taĢınmasına kadar muhafaza etmesi halinde, alıcının dolaylı zilyet kılındığı ve buna 
itiraz edilmemesi gerektiği kabul edilmektedir. Buna karĢılık zilyetliğin havalesi 
yolunun satıcı tarafından sadece taksitlerin ödenmesini teminat altına almak için 
tercih edilmesi ve böylece mülkiyeti muhafaza kaydına iliĢkinin hükümlerin 
dolanılmasının amaçlanması halinde bunun kabul görmeyeceği ileri sürülmektedir. 
Bkz. STAUDER, Art. 226a Nr. 13. Buna karĢılık, satılanın hükmen tesliminin 
gerçekleĢtirildiği durumlarda taksitle satımdan söz edilemeyeceği konusunda bkz. 
TANDOĞAN, 302;YAVUZ, 219. 

14
 Bkz. STAUDER, Art. 226a Nr. 24; GIGER, Berner Komm., Art. 226a Nr. 42; 
HONSELL, 180; DEVELĠOĞLU, 531. 

15
 STAUDER, Art. 226a Nr. 22; GIGER, Berner Komm., Art. 226a Nr.42;ASLAN 
Yılmaz, En Son DeğiĢiklikler ve Yargıtay Kararları IĢığında Tüketici Hukuku, Bursa, 
2006, 338. SözleĢmenin Ģekle tabi kılınmasının birkaç sebebi vardır. Birincisi, 
tüketicinin acele karar vermesini önlemek ve bir kez daha uyarılmasıdır. Ġkincisi, 
tüketicinin sözleĢme ile ne gibi yükümlülükler altına girdiğini anlamasını sağlamak 
suretiyle onu bilgilendirmektir. Üçüncüsü ve en önemlisi, tüketicinin korunması 
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Yazılı Ģekil, öncelikle alıcının hukuki durumunu ağırlaĢtıracak sözleĢme 

değiĢiklikleri ve ilaveler açısından da aranacaktır. Ancak, objektif ve sübjektif 

esaslı noktalara iliĢkin olmayan yan hükümlere yapılacak ekler veya alıcıyı 

yükümlülüklerinden kurtaracak olan değiĢiklikler herhangi bir Ģekil Ģartına tabi 

değildir
17

. Dolayısıyla, yalnızca taksitle satıĢ alıcısına bir yük getirecek veya 

sözleĢmeye esaslı Ģekilde müdahale sayılacak sözleĢme değiĢiklikleri yazılı 

Ģekil Ģartını gerektirmekte, buna karĢılık sadece önemli olmayan yan edimlere 

iliĢkin olan veya alıcının sorumluluğunu kaldıran değiĢiklikler açısından yazılı 

Ģekil Ģartının aranmayacağı kabul edilmektedir
18

. 

ġekle aykırılıkta n dolayı kesin hükümsüzlük yaptırımının ileri sürülme-

sinin hakkın kötüye kullanılmasını teĢkil edeceği haller taksitle satıĢ sözleĢmesi 

açısından da geçerli olacaktır
19

. 

TBK m. 253‘ün gerekçesinde, satıcının ticari faaliyeti kapsmında yapıp 

yapmamasına bakılmaksızın, bütün taksitle satıĢ sözleĢmelerinin geçerliliğinin 

yazılı Ģekle bağlandığı belirtilmiĢtir. Ancak, bu sonuç, TBK m. 263/4‘de
20

 

öngörülen alıcının tacir sıfatıyla hareket ettiği veya malın bir ticari iletmenin 

ihtiyacı veya mesleki amaçlarla satın alınması durumlarındaki istisnai düzen-

leme dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Dolayısıyla, yazılı Ģekil Ģartı, alıcının 

tacir sıfatıyla hareket ettiği veya malın bir ticari iĢletmenin ihtiyacı için ya da 

                                                                                                                       
amacıyla sözleĢmeye müdahale edilebilmesini, sözleĢmenin denetlenebilmesini 
kolaylaĢtırmaktır. ASLAN, 338. 

16
 GIGER, Berner Komm., Art. 226a Nr. 42; STOFER, 60; STAUDER, Art.226a Nr. 
24.  

17
  STOFER, 61; STAUDER, Art. 226a Nr. 25; GIGER, Berner Komm., Art. 226a Nr. 
43-44.  

18
 GIGER, Berner Komm., Art. 226 a Nr. 43-44.  

19
 Somut olayın koĢullarına göre, örneğin tüketici yapılacak sözleĢme ile ilgili olarak 
tam bilgi sahibi olmuĢ, kendisi lehine olacak Ģekilde tam bir pazarlık olanağı bularak 
buna göre sözleĢmeyi yapmaya karar vermiĢ olduğu hallerde, taraflar iradelerinin 
arkasında olduklarını göstermiĢlerse, artık sözleĢmenin geçersiz kılınması için hiçbir 
sebep yoktur. Tüketici malı teslim almıĢ ve taksitlerini ödemeye baĢlamıĢsa artık 
sözleĢmenin geçersiz kılınması gerekli değildir. Böyle bir durumda sözleĢmenin 
geçersizliğinin ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılmasını teĢkil eder. Edimlerin 
ifası ne kadar çok yerine getirilmiĢse Ģekle aykırılığı ileri sürmek o kadar çok hakkın 
kötüye kullanılması teĢkil edebilir. ASLAN, 351; ĠNCEOĞLU, 20; DEVELĠOĞLU, 
532; ANTALYA O. Gökhan, ―Geçerlilik ġekline Aykırılığın Yaptırımı ve Sınırları‖, 
Yargıtay Dergisi, Cilt 18, Sayı 3, 1992, 378 vd; ÜNLÜTEPE Mustafa, Türk Borçlar 
Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taksitle Satım SözleĢmesi, Ġstanbul, 2011; 125-
128.  

20
 TBK m. 263/IV uyarınca, alıcının tacir sıfatıyla hareket ettiği veya malın bir ticari 
iĢletmenin ihtiyacı için ya da mesleki amaçlarla satın alınması durumunda, taksitle 
satıĢa iliĢkin hükümlerden, sadece 259. maddenin sikinci fıkrası, 260. maddenin 
birinci fıkrası ve 261. maddesi hükümleri uygulanır. 
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mesleki amaçlarla satın alınması durumları dıĢında kalan bütün taksitle satıĢ 

sözleĢmeleri açısından aranacaktır
21

. 

TBK m. 253/III‘e göre, malın satıcının ticari faaliyeti kapsamında satıl-

ması hâlinde, sözleĢmede aĢağıdaki hususlar belirtilir: 

1. Tarafların adı ve yerleĢim yeri. 

2. SatıĢın konusu. 

3. Satılanın peĢin satıĢ bedeli
22

. 

4. Taksitle ödeme sebebiyle belirtilecek ilave bedel
23

. 

5. Toplam satıĢ bedeli. 

6. Alıcının nakden veya aynen üstlendiği diğer bütün edimler. 

7. PeĢinat ve taksitlerin tutarı ile vadesi ve ikiden az olmamak üzere tak-

sit sayısı
24

. 

8. Alıcının yedi gün içinde
25

 sözleĢme yapılması konusundaki irade 

açıklamasını geri alma hakkı. 

9. ÖngörülmüĢse, mülkiyetin saklı tutulmasına veya satıĢ bedeli alacağı-

nın devrine iliĢkin anlaĢma kayıtları. 

                                                 
21

 Bkz. GIGER, Berner Komm.,Art. 226a Nr. 43. Hükmün kapsamına giren alıcılar 
özel bir koruma ihtiyacı içinde değildirler , zira bu nitelikteki kiĢilerin taksitle satıĢın 
risklerini ve tehlikelerini değerlendirebilecek ticari tecrübeye sahip oldukları kabul 
edilmelidir. KOLLER, 360. Kanun koyucu TBK m 263/4‘de sayılan hallerde alıcının 
daha az risk altında olduğu ve kendisinin korunması yönündeki ihtiyacın daha düĢük 
olduğu düĢüncesinden hareket etmiĢtir. Gerçekten de tacir olan bir kimse taksitle 
satımın olumsuz sonuçlarını daha iyi öngörebilecektir. Bkz. DEVELĠOĞLU, 534, dn. 
44‘de anılan yazarlar.  

22
 TKHK m. 6/A uyarınca sözleĢmede bulunması gereken asgari koĢullar arasında, 
―malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peĢin satıĢ fiyatı‖ da 
sayılmıĢtır. Ancak, 6098 sayılı TBK‘da malın peĢin fiyatının TKHK‘dan farklı olarak 
Türk Lirası olarak belirlenme Ģartı aranmadığından, taksitle satıma konu malın peĢin 
satıĢ bedeli yabancı para olarak da yer alabilir.  

23
 Mehaz ĠBK‘nun yürürlükten kaldırılan 226a maddesinde, taksitle ödeme sebebiyle 
belirtilecek ilave bedelin Ġsviçre Frangı ile gösterilmesi Ģartı aranmıĢ, ancak bu 
düzenleme TBK‘ya alınmamıĢtır. Dolayısıyla, ilave bedelin Türk lirası ile 
gösterilmesi Ģartı getirilmediğinden, ilave bedel yabancı para cinsinden de 
belirlenebilecektir. 

24
 Mehaz ĠBK‘nun yürürlükten kaldırılan 226a maddesinde, sözleĢmede yer alması 
gereken unsurlar arasında sadece ―taksit sayı‖ ifadesi yer almıĢ, ancak ―ikiden az 
olmamak üzere‖ düzenlemesine yer verilmemiĢtir. 

25
 Mehaz ĠBK‘nun yürürlükten kaldırılan 226a madddesinde bu süre 5 gün olarak 
öngörülmüĢtür. Kanun koyucu, TKHK‘da kapıdan satıĢlarda tüketiciye tanınan 
cayma hakkı açısından öngörülen 7 günlük süreyle paralellik sağlamak adına burada 
da süreyi 7 gün olarak belirlemiĢ olabilir. 
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10. Temerrüt veya vadenin ertelenmesi durumunda, yasal faiz oranının 

yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere ödenecek faiz
26

. 

11. SözleĢmenin kurulduğu yer ve tarih. 

TBK m. 253/III‘de malın satıcının ticari faaliyeti kapsamında satılması 

halinde, sözleĢmenin içeriğinde bulunması zorunlu olan unsurlar onbir bent 

halinde sayılmıĢtır. Dolayısıyla kanun koyucu malın satıcının ticari faaliyeti 

kapsamında satılması halinde nitelikli bir Ģekil
27

 Ģartı aramıĢtır. SözleĢmenin 

içeriğinde zorunlu olarak bulunması gereken
28

 bu unsurlardan herhangi birinin 

bulunmaması halinde, bu unsurlar birer geçerlilik Ģartı olarak öngörüldüğü için 

sözleĢme kesin hükümsüz olacaktır
29

. 

Mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun yürürlükten kaldırılan 226a/III 

hükmü uyarınca, sadece belirli unsurların bulunmaması halinde sözleĢmenin 

geçersiz olacağı açıkça düzenlenmiĢtir. Bu hüküm uyarınca, sadece satım ko-

nusu, peĢinat tutarı, satılanın peĢin satım bedeli, toplam satıĢ bedeli ile alıcının 

cayma hakkının sözleĢmede belirtilmemiĢ olması halinde sözleĢme geçersiz-

dir
30

. 

6098 sayılı TBK‘nın daha önceki tasarılarında, TBK m. 253, 258. madde 

olarak düzenlenmiĢ ve hükümde TBK m. 253‘e alınmayan 3. fıkraya yer veril-

miĢtir. Tasarıdaki m. 258/III. fıkraya göre sözleĢmede ―tarafların yerleĢim yeri‖ 

ile ―sözleĢmenin kurulduğu yer‖in belirtilmemiĢ olması sözleĢmenin geçerlili-

ğini etkilememekteydi. Böylece tasarıda geçerlilik Ģartlarının kapsamı mehaz 

kanuna göre geniĢletilmiĢti
31

. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere bu fıkra 

TBK‘ya alınmamıĢtır. 

                                                 
26

 Mehaz ĠBK‘nun yürürlükten kaldırılan 226a maddesinde, sözleĢmede bulunması 
zorunlu unsurlar arasında, temerrüt veya vadenin ertelenmesi halinde sadece ―faiz‖ 
unsurundan söz edilmiĢ ancak, faiz miktarı konusunda bir düzenlemeye yer 
verilmemiĢtir. 

TKHK m. 6/A‘da ise bu unsur, ―Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve 
sözleĢmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme 
faizi oranı‖ olarak düzenlenmiĢtir. 

27
 STAUDER, Art. 226a Nr. 27. 

28
 STAUDER, Art. 226a Nr. 82; GIGER, Berner Komm., Art. 226a Nr. 45; KOLLER, 
351; von BÜREN Bruno, Schweizerisches Obligationenrecht, Zürich, 1972, 61; 
AKÜNAL, 87. 

29
 Aynı yönde DEVELĠOĞLU, 533. 

30
 Bu unsurlardan birinin sözleĢmede yer almaması halinde, sözleĢmenin kesin 
hükümsüzlüğü yüzünden satıcı culpa in contrahendo gereği tazminat ödemekle 
yükümlüdür. GIGER, Berner Komm., Art. 226a Nr. 45. 

31
 Bkz. KUNTALP Erden/BARLAS Nami/AYANOĞLU Moralı Ahu/IġINTAN 
ÇAVUġOĞLU Pelin/ĠPEK Mehtap/YAġAR Mert/KOÇ Sedef, Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı‘na ĠliĢkin Değerlendirmeler, Ġstanbul, 2005, 136-137. 
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§2. Yasal Temsilcinin Rızası (TBK m. 254) 

Sınırlı ehliyetsizler tarafından kurulacak taksitle satım sözleĢmesi açısın-

dan özel hükümler öngören TBK m. 254 uyarınca, ayırt etme gücüne sahip bir 

küçük veya kısıtlı
32

 tarafından yapılmıĢ olan taksitle satıĢ sözleĢmesinin 

geçerliliği, yasal temsilcinin yazılı rızasına bağlıdır. Bu durumda yazılı rızanın 

en geç sözleĢmenin kurulduğu anda verilmiĢ olması gerekir. Ancak, mehaz 

Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun mülga 226b/I‘de düzenlenen eĢin rızasına iliĢkin 

hükmü 6098 sayılı TBK‘na alınmamıĢtır
33

. 

Anılan hüküm sınırlı ehliyetsizlere iliĢkin genel kurallardan iki açıdan 

farklılık göstermektedir: 

1. Yasal temsilcinin rızasının yazılı Ģekilde verilmesi hükümde bir 

geçerlilik Ģartı olarak öngörülmüĢtür
34

. Dolayısıyla, yazılı rızanın(iznin) en geç 

sözleĢmenin kurulduğu anda verilmemiĢ olması halinde sözleĢme kesin hü-

kümsüz olacaktır
35

. 

                                                 
32

 Mehaz ĠBK‘nun mülga 226b/II hükmü sadece ayırt etme gücüne sahip küçükler 
açısından bu Ģartı aramıĢ ancak hükümde kısıtlılardan söz edilmemiĢtir. 

33
 Mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun mülga 226b/I hükmü, alıcı evli ise eĢlerin ortak 
hayatı birlikte sürdürmeleri ve borcun 1000 Frankı aĢması halinde, taksitle satım 
sözleĢmesinin geçerliliğini -en geç sözleĢmenin imzalanması sırasında- diğer eĢin 
yazılı rızasına bağlamıĢtır. Aileyi, evlilik birliğini, eĢlerden birinin düĢüncesiz 
hareketlerden ötürü meydana gelecek finansal risklere karĢı korumayı amaçlayan bu 
hükmün mutlaka kanunda yer alması gerektiği konusunda bkz. 
KUNTALP/BARLAS/AYANOĞLU/IġINTAN 
ÇAVUġOĞLU/ĠPEK/YAġAR/KOÇ, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı‘na ĠliĢkin 
Değerlendirmeler, Ġstanbul, 2005, 138-139. Aynı yönde DEVELĠOĞLU, 534; 
ĠNCEOĞLU, 24. Bu konuda eĢin sözleĢmeye rıza göstermemesinin ailede huzurun 
bozulmasına yol açacağı ve evli erkeğin medeni haklarını kullanma ehliyetini 
sınırladığı konusundaki eleĢtiriler için bkz. AKÜNAL Teoman, ―Mukayeseli 
Hukukta Taksitle Satım SözleĢmelerinde Alıcıyı Korumaya Yönelen Tedbirler‖, 
Mukayeseli Hukuk AraĢtırmaları, Yıl 6, Sayı 9, 1972, 94-95; KOLLER, 352. KrĢ. 
OZANOĞLU, 212-213. Oysa, 6098 sayılı TBK m. 584/I‘e göre kefalet 
sözleĢmesinde, en geç sözleĢmenin kurulması anında eĢin yazılı rızası bir geçerlilik 
Ģartı olarak öngörülmüĢtür. 

34
 GIGER, Berner Komm., Art. 226b Nr.6; STOFER, 74; STAUDER, Art. 226b Nr. 1; 
HONSELL, 180; KOLLER, 352. Bu doğrultuda yasal temsilcinin sözlü rızası yeterli 
olmayacak, iĢleme geçerlilik kazandırmayacaktır. Oysa, sınırlı ehliyetsizler açısından 
genel kurallar uyarınca kanuni temsilci izin ya da icazetini açık olarak verebileceği gibi 
örtülü olarak da verebilir. Rızanın verilmesi yapılan iĢlemin geçerliliği bir Ģekle bağlı olsa 
dahi, Ģekle bağlı değildir. Bkz. HELVACI Serap, Gerçek KiĢiler, Ġstanbul, 2010, s. 75. 
TBK m. 254‘ün yazılı Ģekil Ģartını ek olarak araması, sınırlı ehliyetsizlerin korunmalarını 
güçlendirmektedir. GIGER, Berner Komm., Art 226b Nr. 17.  

35
 Bkz. STAUDER, Art. 226b Nr. 12; GIGER, Berner Komm., Art 226b Nr. 18; 
STOFER, 78. 
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2. MK m. 16‘da düzenlenen sınırlı ehliyetsizlere iliĢkin genel kuraldan 

farklı olarak taksitle satıĢ sözleĢmesi, yasal temsilcinin icazeti ile geçerli hale 

gelmeyecektir
36

. Dolayısıyla, genel kuraldan sapma gösteren bu düzenleme 

uyarınca icazetin sözleĢmenin geçerliliğine hiçbir etkisi olmayacaktır. Genel 

kurala getirilen bu istisna ile kanun koyucu tamamlanan bir iĢlemin ardından 

yasal temsilcinin ikna edilmesi için yapılacak baskıyı dıĢlamayı amaçlamıĢtır. 

Böylece, yasal temsilcinin sözleĢme müzakerelerinde hazır bulunmaya fiilen 

zorlanması ve sözleĢmenin kurulması aĢamasında iradenin oluĢumuna aktif 

olarak katılmasının sağlanması hedeflenmiĢtir
37

. 

Yasal temsilcinin yazılı rızası olmadan yapılan bir taksitle satıĢ sözleĢ-

mesi ayırt etme gücüne sahip küçüğün bu arada ergin olmasıyla kendiliğinden 

geçerli hale gelmeyecektir. Örneğin taksitle satıĢ sözleĢmesi, ergin olmasına 

çok kısa bir süre kalan alıcı tarafından, sözleĢmenin hükümlerini doğurması 

ergin olması geciktirici Ģartına bağlı olarak kurulmuĢsa sözleĢmenin geçerli 

olup olmadığı sorunu gündeme gelmektedir. Böyle bir durumda, her ne kadar 

sözleĢmenin hükümlerini doğurması en erken ergin olmayla birlikte baĢlaya-

cağı için artık koruma ihtiyacı gereksiz gibi görünse de, aslında hükümde he-

deflenen sosyal koruma hiç Ģüphesiz sözleĢmenin kurulması aĢamasıdır. Dola-

yısıyla, sözleĢme yapan sınırlı ehliyetsizler açısından getirilen özel koruma, 

hükümde belirtilen zaman dilimi açısından aranmaktadır. Aksinin kabulü, rıza 

Ģartından kaçınmanın kapısının açılması yoluyla kanunun dolanılmasıdır. Bu 

durumda sınırlı ehliyetsiz elbette ergin olduktan sonra her zaman yeni bir tak-

sitle satıĢ sözleĢmesi yapabilecektir
38

. 

Aynı Ģekilde, rıza alınmadan kurulan bir satıĢ sözleĢmesine bu arada er-

gin olan küçüğün icazet vermesiyle sözleĢmenin geçerli olması yolu da hü-

kümde kapatılmıĢtır. Zira, TBK m. 254 hükmü ile kanun koyucu, icazetin yasal 

temsilci veya ergin olan alıcı tarafından verilecek olması açısından hiçbir ayrım 

gözetmeden herĢekilde icazeti açık ve kesin olarak hükmün dıĢında tutmuĢtur
39

. 

§3. SözleĢmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması ve Geri Alma 

Açıklaması (TBK m. 255) 

TBK m. 255 uyarınca, taksitle satıĢ sözleĢmesi, alıcı bakımından, taraf-

larca imzalanmıĢ sözleĢmenin bir nüshasının eline geçmesinden yedi gün sonra 

hüküm ve sonuçlarını doğurur. Alıcı, bu süre içinde irade açıklamasını geri 

aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebilir. Bu haktan önceden feragat edilemez. 

                                                 
36

 GIGER, Berner Komm., Art 226b Nr. 18; STOFER, 78; STAUDER, Art. 226b Nr. 9. 
37

 GIGER, Berner Komm., Art. 226b Nr. 18. 
38

 GIGER, Berner Komm., Art. 226b Nr. 21. 
39

 Bu olasılıkta da erginliğini kazanan alıcı dilerse yeni bir taksitle satıĢ sözleĢmesi 
yapmak zorundadır. GIGER, Berner Komm., 226b Nr. 22.  
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Geri alma bildiriminin sürenin son gününde postaya verilmiĢ olması, sonuç 

doğurması için yeterlidir. 

Satıcı geri alma süresi içinde malı alıcıya devretmiĢse alıcı, malı ancak 

olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde 

sözleĢme hüküm ve sonuçlarını doğurmuĢ olur. 

Alıcının geri alma hakkını kullanması hâlinde, kendisinden cayma parası 

istenemez. 

TBK m. 255 alıcıya temelde, Ģekle tabi olan sözleĢmenin kurulmasından 

sonra, satıcının etkisi altında kalmadan kararını sakin ve serbest bir Ģekilde 

gözden geçirmesi için bir düĢünme süresi (cooling off period) tanımaktadır
40

. 

Kanun koyucunun alıcıya düĢünme süresi vermesindeki amaç alıcıyı aceleye 

getirilerek üzerinde düĢünülmeden yapılan iĢlemlere karĢı korumak ve alıcıya 

satıcının etkisi ve zaman baskısından uzak serbest bir irade oluĢumu imkanı 

sağlamaktır
41

. Böylece bu düĢünme süresi içinde genellikle yoğun reklamlar 

sonucunda yapılan satıĢ sözleĢmesi ile uzun süreli bir kredi iĢlemine giriĢen ve 

gelecekteki geliri üzerinde düzenli olarak belirli bir ödeme yükü altına giren 

alıcı, iĢlemin finansal etkilerini detaylı olarak düĢünme ve bu durumu telafi 

edebilme, yani sözleĢmeden kurtulma imkanına kavuĢmaktadır
42

. 

TBK m. 255 uyarınca taksitle satıĢ sözleĢmesinin hükümlerini doğurması 

alıcı ve satıcı açısından farklı Ģekillerde düzenlenmiĢtir. 

Bu bağlamda her iki tarafça imzalanan sözleĢmenin kurulması sadece tek 

taraflı bir bağlayıcılığa yol açmakta, yani sadece satıcı sözleĢmenin kurulma-

sından itibaren sözleĢme ile bağlı olmakta buna karĢılık alıcının sözleĢme ile 

olan bağlılığı hükümde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren etkili ol-

maktadır.Zira, TBK m. 255 /I‘e göre sözleĢme alıcı açısından en erken, ka-

nunda düzenlenen 7 günlük sınırlı süre içinde alıcının geri alma hakkını kul-

lanmaması halinde hükümlerini doğurmaya baĢlayacaktır. Yenilik doğuran bir 

hak olan geri alma
43

 açıklamasına veya düĢünme süresinin sona ermesine kadar 

sözleĢme askıdadır
44

. 

                                                 
40

 STAUDER, Art. 226c Nr. 1; GIGER, Berner Komm., Art 226c Nr. 8.  
41

 GIGER, Berner Komm., Art 226c Nr. 8, 20. 
42

 STAUDER, Art. 226c Nr. 3. Bu düzenlemenin ―pacta sunt servanda‖ ilkesine aykırı 
olmadığı konusunda bkz STAUDER, Art. 226c Nr. 1. Ayrıca bkz. GIGER, Art. 226c 
Nr. 9; KOLLER, 352. 

43
 Geri alma hakıkı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZEL Çağlar, Mukayeseli 
Hukuk IĢığında Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı, Ankara, 1999, 100 vd. 

44
 STAUDER, Art. 226c Nr. 5; GIGER, Berner Komm., Art 226c Nr. 13-14, 24. Kural 
olarak bir sözleĢme kurulmakla birlikte hükümlerini de doğurmaya baĢlar. Ancak, 
TBK m. 255 bu konuda bir istisna öngörmüĢtür. Her ne kadar taksitle satıĢ 
sözleĢmesi kurulmuĢ olsa da hükümlerini doğurması ertelenmektedir. GIGER, 
Berner Komm., Art. 226c Nr. 13. 
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Anılan hükümde sözleĢmenin kurulması değil, sözleĢmenin hükümlerini 

doğurması olumsuz, geciktirici Ģarta bağlanmıĢtır
45

. BaĢka bir ifadeyle söz-

leĢme, alıcı için en erken, alıcının 7 günlük sürede geri alma hakkını kullan-

maması halinde hükümlerini doğuracaktır. 

Hükümde öngörülen 7 günlük süre sözleĢmenin kurulması anından itiba-

ren değil, taraflarca imzalanmıĢ sözleĢmenin bir nüshasının alıcının eline geç-

mesinden itibaren iĢlemeye baĢlayacaktır. Anılan hüküm geri alma bildiriminin 

sürenin son gününde postaya verilmiĢ olmasını sonuç doğurması açısından ye-

terli görerek, karĢı tarafa ulaĢmasını aramamıĢ
46

 böylece bildirimin geç 

ulaĢmasının rizikosunu satıcıya yüklemiĢtir
47

. 

Kaynak Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun yürürlükten kaldırılan 226c madde-

sinde bu süre 5 gün olarak düzenlenmiĢtir. TBK m. 255‘de kanun koyucunun 7 

günlük süreyi kabul etmesinin sebebi TKHK‘da kapıdan satıĢlarda tüketiciye 

tanınan 7 günlük cayma hakkı süresi ile paralellik sağlamak olabilir. Alıcıyı 

koruma amacı güden 7 günlük sürenin tarafların anlaĢmasıyla kısaltılması 

mümkün değildir, ancak süre uzatılabilir. Taraflar arasında hükümde öngörülen 

sürenin kısaltılmasına iliĢkin anlaĢmalar, düĢünme süresinin emredici niteliği 

gereği kesin hükümsüzdür
48

. 

Geri alma hakkının kullanılması yazılı Ģekle tabi tutulmuĢtur. Yazılı 

Ģekil bir geçerlilik Ģartıdır
49

. Süresinde kullanılmayan veya yazılı Ģekle 

uyulmadan kullanılan geri alma bildirimi geri alma hakkını sona erdirir. 

SözleĢme kesin olarak hükümlerini doğurmaya baĢlar. Buna karĢılık geri alma 

hakkı 7 günlük sürede geçerli Ģekle uyularak kullanılırsa sözleĢme geçmiĢe 

etkili olarak (ex tunc) ortadan kalkar
50

. 

Satıcının malı geri alma süresi dolmadan alıcıya devretmesi halinde alı-

cının geri alma hakkı varlığını devam ettirir. Ancak, alıcı malı ancak olağan bir 

                                                 
45

 Bkz. GIGER, Berner Komm., Art. 226c Nr. 14; STOFER, 79; KOLLER, 352. 
46

 Böylece yenilik doğuran hakların karĢı tarafa ulaĢmakla hüküm ifade edeceğine 
iliĢkin genel kuraldan farklı bir düzenleme alacaklı menfaatine kabul edilmiĢtir. Bkz. 
STOFER, 82.  

47
 STAUDER, Art. 226c Nr.9; GIGER, Berner Komm., Art. 226c Nr.21; STOFER, 80. 

48
 STOFER, 83; GIGER, Art. 226c Nr. 23. Ayrıca bkz. STAUDER, Art. 226c Nr. 17. 

49
 BGE 108 II 298; BGE 92 III 34. STOFER, 79; GIGER, Berner Komm., Art. 226c 
Nr. 13-18; STAUDER, Art. 226c Nr. 10; KOLLER, 352; HONSELL, 180. Geri alma 
beyanının satıcı tarafından itiraz ileri sürmeksizin kabul edilmesi ancak sonradan 
Ģekil eksikliğine dayanılması hakkın kötüye kullanılması olarak görülebilir. 
STAUDER, Art. 226c Nr.10. 

50
 Geri alma hakkının kullanılmasıya birlikte artık sözleĢmenin bağlayıcı etkisi ortadan 
kalkacağından daha önce yerine getirilmiĢ edimler tasfiye iliĢkisinin ortaya çıkması 
sonucu iade edilir STAUDER, Art 226c Nr. 13; GIGER, Berner Komm., Art 226c 
Nr. 44. Bkz. ÖZEL, 107. 
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gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir, aksi takdirde sözleĢme hü-

kümlerini doğurmuĢ olacaktır. Alıcının malı hükümde öngörülen bir sınırlama-

nın da ötesinde, yani olağan bir gözden geçirmenin üzerinde, belirli bir ölçüde 

malik gibi kullanması halinde kanun koyucu buna kesin bir sonuç bağlamıĢtır
51

. 

Bu hüküm aslında taksitle satıĢta satıcıyı koruyan ender hükümlerden biri ola-

rak değerlendirilmektedir
52

. Ancak, malın olağan bir gözden geçirmenin üze-

rinde, yoğun bir Ģekilde kullanıldığını satıcı ispat etmekle yükümlüdür
53

. 

Satıcının, alıcıya olağan gözden geçirmenin üzerinde maldan yararlan-

masına izin vermesi halinde alıcının ihlalinin sözkonusu olmadığı ve geri alma 

hakkının varlığını koruyacağı kabul edilmektedir
54

. 

Kanun koyucu, ―olağan gözden geçirme‖ olgusunun belirlenmesi açısın-

dan bütün mallar için geçerli olacak objektif kriterleri yasal olarak belirlemek-

ten haklı olarak kaçınmıĢtır. Dolayısıyla her somut olay açısından, satım ko-

nusu malın türü, özellikleri, amacı ve iĢlevi dikkate alınarak, olağan gözden 

geçirme kavramının içeriği ve sınırları belirlenecektir
55

. 

Taraflar arasında, alıcının malı sadece olağan gözden geçirme fiilleri 

dolayısıyla geri alma hakkını kaybedeceğine dair yapılan anlaĢmalar geçersiz-

dir
56

 . Aynı Ģekilde alıcının olağan gözden geçirme karĢılığında satıcıya tazmi-

nat ödemesine iliĢkin yapılan sözleĢme hükümleri de geçerli olmayacaktır
57

. 

TBK m. 255 uyarınca geri alma hakkından önceden feragat edilemez. Bu 

doğrultuda, TBK m. 255‘in emredici bir hüküm olmasının sonucu olarak, geri 

alma hakkından önceden feragat edilmesi geçersizdir. Geri alma hakkından 

ancak sözleĢmenin kurulmasından sonra feragat edilebilir
58

. Geri alma süresi 

içinde de alıcının bu hakkından feragat etmesi mümkündür
59

. 

TBK m. 255/III uyarınca alıcı geri alma hakkını kullandığı takdirde ken-

disinden cayma parası istenemez. Aksine yapılan anlaĢmalar geçersizdir. 

                                                 
51

 Kanunun öngördüğü bu sonuç aslında bir tür ceza olarak kabul edilmelidir. von 
BÜREN, 62, dn, 266; BGE 92 III, 38). Alıcının malı olağan bir muayenenin üzerinde 
kullanması aslında TMK m.2‘de öngörülen dürüstlük kuralına aykırı olacaktır. 
GIGER, Berner Komm., Art. 226c Nr. 30.  

52
 GIGER, Art. 226c Nr.30. 

53
 BGE 92 III 40. 

54
 STAUDER, Art. 226c. Nr.11; von BÜREN, 62, dn. 266. 

55
 STOFER, Art. 226c Nr.32.  

56
 BGE 90 III 32, E.2; GIGER, Berner Komm.,Art. 226c Nr. 33; STAUDER, Art. 226c 
Nr. 11. 

57
 STAUDER, Art. 226c Nr. 14; GIGER, Berner Komm., Art. 226c Nr. 33; KOLLER, 352. 

58
 STAUDER, Art 226c Nr. 15-16; GIGER, Berner Komm., Art. 226c Nr. 30-37. 

59
 DEVELĠOĞLU, 536. 
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Anılan hüküm aynı zamanda bu kapsamda geri alma hakkının kullanıl-

ması halinde cezai Ģart ödenmesine iliĢkin hükümleri yasakladığı gibi geri alma 

hakkını kullanan alıcıya mali açıdan yük getirecek her türlü sözleĢme hükmünü 

de genel olarak yasaklamaktadır
60

. 

§4. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 

a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi (TBK m. 256) 

TBK m. 256 uyarınca, ―Alıcı, peĢin satıĢ bedelinin en az ondabirini en 

geç teslim anında peĢin olarak, satıĢ bedelinin geri kalan kısmını da sözleĢme-

nin kurulmasını izleyen üç yıl içinde ödemekle yükümlüdür
61

. 

Bakanlar Kurulu, satılanın türüne göre peĢinat miktarı ile yasal ödeme 

sürelerini yarıya kadar indirebileceği gibi, iki katına kadar çıkartabilir. 

Kanunda belirlenen asgari peĢinatı tamamen almaksızın, satılanı alıcıya 

devreden satıcı, peĢinatın ödenmeyen kısmı üzerinde istem hakkını kaybeder. 

PeĢinattan vazgeçilmesi karĢılığında, satıĢ bedelinde yapılacak artırma 

hükümsüzdür‖. 

Asgari peĢinat kuralı ve sözleĢme süresinin sınırlandırılması, alıcının 

sosyal korumasının temel araçlarını oluĢturmaktadır. Bunlar aynı zamanda 

uyarı ve koruma iĢlevini de görmektedirler. Hükümde alıcının en geç teslim 

anında satıĢ bedelinin en az onda birini ödemekle yükümlü olmasıyla, alıcının 

hiç değilse satıĢ bedelinin belirli bir kısmını ödeyebilecek güçte olması bek-

lenmektedir
62

. SözleĢme süresinin sınırlandırılması ise uzun süreye yayılan 

taksitle satım sözleĢmelerinde taksitlerin düĢük gösterilerek alıcının psikolojik 

olarak yanıltılması tehlikesine karĢı alıcıyı korumayı amaçlamaktadır. (DüĢük 

gösterme etkisi/Verniedlichungseffekt)
63

. Zira, satıĢ bedelinin küçük tutarlara 

ayrılarak bölünmesi, alıcının üzerinde psikolojik olarak ―düĢük gösterme et-

kisi‖ (Verniedlichungseffekt) olarak bilinen etkiye yol açmaktadır. Taksit tu-

tarlarının cüz‘i miktarlar olarak belirlenmesinin alıcı üzerinde bıraktığı ilk et-

kiye ilave olarak alıcının satılana derhal sahip olma isteği alıcıyı, normal ko-

                                                 
60

 STAUDER, Art 226c Nr. 14; GIGER, Berner Komm., Art. 226c Nr. 45. 
61

 Mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun yürürlükten kaldırılan 226d hükmüne göre 
peĢinat miktarı, peĢin satıĢ bedelinin beĢte biri ve satıĢ bedelinin geri kalan kısmının 
ödenmesi de sözleĢmenin kurulmasından itibaren iki buçuk yıl olarak belirlenmiĢtir. 

62
 STAUDER, Art. 226d Nr.1; GIGER, Berner Komm., Art. 226d Nr. 15, 25; 
KOLLER, 353. SözleĢmenin baĢında belirli bir miktar peĢinatı dahi ödeyemeyecek 
durumda olan alıcıların kredi verilebilme düzeylerinin de düĢük olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla, sözleĢme süresinin kısa tutulmasına paralel olarak yüksek 
taksit tutarlarını ödeyemecek olan alıcıların kendi menfaatlerine bu tür taksitle satıĢ 
sözleĢmelerinden kaçınmaları gerekecektir. KOLLER, 353. 

63
 STAUDER, Art. 226d Nr.1; GIGER, Berner Komm., Art. 226d Nr. 15, 25. Bkz. 
KOLLER, 350.  
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Ģullar altında kaçınacağı bir sözleĢme yapmaya itmektedir. Hatta bazen alıcı 

normal Ģartlar altında aslında hiç ihtiyacı olmayan bir ürünü taksitlerin düĢük 

gösterilmesi yüzünden uygun bir fiyata aldığını zannetmekte, oysa satılanın 

fiyatı satıcının kredi ve riziko dolayısıyla eklediği ilave bedelle birlikte -alıcıyı 

aĢırı derecede sömüren rakamlar olmasa dahi- aslında oldukça yüksek bir 

meblağa ulaĢmaktadır
64

. 

SözleĢme süresinin sınırlandırılmasının doğal bir uzantısı olarak taksit 

tutarları daha yüksek miktarlar olarak belirlenmekte ve ödeme gücü olmayan 

veya ekonomik açıdan zayıf olan alıcılar, kendi ödeme güçleri konusunda uya-

rılarak korunmakta böylece sözleĢme yapma olasılıkları da düĢürülmektedir. 

Ayrıca satıcının kredi rizikosu da bu Ģekilde azalmaktadır
65

. 

TBK m. 256/I, alıcının peĢinatı ödeme borcunun zamanını da belirleye-

rek, alıcının peĢin satıĢ bedelinin onda birini en geç teslim anında ödemekle 

yükümlü olduğunu öngörmüĢtür. Asgari ödeme kuralına aykırı olarak, asgari 

peĢinatı tamamen almaksızın satıcı satım konusunu alıcıya devretmemiĢse, sa-

tıcı peĢinatın ödenmeyen kısmı üzerinde istem hakkını kaybedecektir. Bu çer-

çevede, hükümde satıcının bu davranıĢına bağlanan yaptırım, sözleĢmenin hü-

kümsüzlüğü değil, satıcının kısmi talep kaybıdır
66

. 

TBK m. 256/IV uyarınca, peĢinattan vazgeçilmesi karĢılığında satıĢ be-

delinde yapılacak arttırma hükümsüzdür. Kanun koyucu bu hükümle, asgari 

peĢinat kuralına iliĢkin koruma fonksiyonunun bertaraf edilmesini ve böylece 

hükmün dolanılmasını engellemiĢtir
67

. 

TBK m. 256/I uyarınca, alıcı satıĢ bedelinin geri kalan kısmının üç yıl 

içinde ödemekle yükümlüdür. Bu üç yıllık sürenin baĢlangıcı sözleĢmenin ku-

rulduğu andır. TBK‘ya alınmayan mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun yürür-

lükten kalkan 226d/III‘e göre kanunda öngörülen yasal sözleĢme süresinin sona 

ermesinden sonra da taksitlerin ödeneceğine iliĢkin yapılan bütün anlaĢmalar 

geçersizdir, meğer ki alıcının ekonomik durumu sözleĢmenin kurulmasından 

sonra kendi aleyhine önemli ölçüde değiĢmiĢ olsun. 

                                                 
64

 KOLLER, 350.  
65

 STAUDER, Art. 226d Nr.1; GIGER, Berner Komm., Art. 226d Nr. 15, 25; 
KOLLER, 350. 

66
 GIGER, Berner Komm.,Art. 226d Nr. 35; STAUDER, Art. 226d Nr.14. KrĢ. 
STOFER, 95. SözleĢmede kanunda öngörülenden daha yüksek bir peĢinat miktarı 
kararlaĢtırılmıĢsa, satıcı sadece kanunda öngörülen asgari peĢinatın ödenmeyen kısmı 
üzerinde istem hakkını kaybedecek, buna karĢılık bu oranı aĢan ve ifa edilmeyen 
kısım için alıcı açısından borçlu temerrüdü hükümleri devreye girecektir. 
STAUDER, Art. 226d Nr. 16. 

67
 TBK m. 256/IV aslında, satıcının talep hakkını kaybettiği asgari peĢinatı, satıĢ bedeline 
ilave ederek hükmü dolanmasının yasaklanması açısından TMK m.2‘nin somut bir 
uygulamasıdır. Bkz. GIGER, Art. 226d Nr. 39; STAUDER, Art. 226d Nr. 11. 
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Anılan hüküm her ne kadar TBK‘ya alınmamıĢ olsa da kanatimizce ka-

nunda öngörülen 3 yıllık üst sınırı aĢan taksitle satım sözleĢmelerinin geçerli-

liği konusunda, kanun koyucunun 3 yıllık sürenin emredici bir düzenleme ol-

masından hareket ettiği, dolayısıyla bu süreyi aĢan anlaĢmaların kesin hüküm-

süz olduğunun kabul edilmesi taksitle satım hükümlerinin alıcıyı koruma amacı 

gütmesi ilkesiyle de uyum içinde olacaktır
68

. 

§5. Alıcının Def‟ileri (TBK m. 257) 

TBK m. 257 uyarınca; ―Alıcı, satıcının taksitle satıĢtan doğan alacağı ile 

kendisinin satıcıdan olan alacağını takas etme hakkından önceden feragat edemez. 

Alacağın devredilmesi durumunda alıcının, satıĢ bedeli alacağına iliĢkin 

def‘ileri sınırlanamaz ve ortadan kaldırılamaz‖. 

TBK m. 257 ile kanun koyucu genellikle genel iĢlem koĢulları ile satıcı 

tarafından dayatılan taleplere karĢı alıcıyı korumayı amaçlamıĢtır. Bu çerçe-

vede, anılan hükümle taksitle satıĢ borçlusuna, yani alıcıya, peĢin ödeme yapan 

alıcıya göre iki özel durum açısından yasal ayrıcalık tanınmıĢtır
69

: 

1. TBK m. 257/I uyarınca, alıcı, satıcının taksitle satıĢtan doğan alacağı 

ile kendisinin satıcıdan olan alacağını takas etme hakkından önceden feragat 

edemez.Bu hükümle borçlunun takas hakkından önceden de feragat edebilece-

ğine iliĢkin genel kurala (TBK m. 145/BK m. 124), taksitle satıĢ sözleĢmeleri 

açısından bir istisna getirilmiĢtir. Bu bağlamda, TBK m. 257‘nin emredici nite-

likte bir hüküm olmasının sonucu olarak alıcının takas hakkından önceden fe-

ragat etmesi kesin hükümsüz olacaktır. 

2. TBK m. 257/II‘ye göre alacağın devredilmesi durumunda alıcının, sa-

tıĢ bedeli alacağına iliĢkin def‘ileri sınırlanamaz ve ortadan kaldırılamaz. Dola-

yısıyla tarafların bu hükmün aksini kararlaĢtırmaları halinde, bu tür sözleĢme 

hükümleri kesin hükümsüz olacaktır. Böylece, bu hükümle de TBK m. 

188/I‘de(BK m. 167/I) öngörülen borçlunun devri öğrendiği sırada devredene 

karĢı sahip olduğu savunmaları, devralana karĢı da ileri sürebileceğine iliĢkin 

yedek hukuk kuralı emredici hukuk kuralı niteliğine kavuĢmuĢtur. TBK m. 

257/II, hükmün uygulama alanını alıcının sahip olduğu def‘i ve itirazların satıĢ 

bedeli alacağına iliĢkin olmaları Ģartıyla sınırlandırmıĢtır. Dolayısıyla, bu sa-

vunmalar, temellerini taksitle satıĢ sözleĢmesinden almalıdırlar
70

. 

§6. SatıĢ Bedelinin Tamamen Ödenmesi (TBK m. 258) 

TBK m. 258 uyarınca ―Taksit borcu kambiyo senedine bağlanmıĢ olma-

dıkça, alıcı satıĢ bedelinin kalan kısmını her zaman bir defada ödeyerek bor-

cundan kurtulabilir. Bu durumda, peĢin satıĢ bedeline ilave edilen bedelin 

                                                 
68

 Aynı yönde DEVELĠOĞLU, 530-531. 
69

 GIGER, Berner Komm., Art. 226f Nr. 4, 5. 
70

 STAUDER, Art. 226g Nr. 7.  
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ödenmemiĢ taksitlere isabet eden kısmı, yarısından az olmamak üzere ödeme 

süresinin kısaltılmasına uygun olarak indirilir‖. 

Alıcının korunması amacını güden anılan madde ile kanun koyucu alı-

cıya, taksit borcu kambiyo senedine bağlanmıĢ olmadığı sürece
71

, her zaman 

satıĢ bedelinin kalan kısmının tamamını toptan bir Ģekilde ödeyerek borcundan 

kurtulma ve iĢlememiĢ faizlerden tasarruf etme imkanı tanımıĢtır
72

. Bu hükmün 

aksine yapılan anlaĢmalar veya alıcının satıĢ bedelinin tamamını peĢin olarak 

ödemesini kısıtlayan sözleĢme hükümleri kesin hükümsüzdür
73

. Ancak, dikkat 

edilmesi gereken husus, hükmün devreye girip uygulanabilmesi için alıcının 

geriye kalan satıĢ bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olmasıdır; yoksa alı-

cının henüz vadesi gelmemiĢ bir veya birkaç taksidi ödemesi halinde hüküm 

uygulama alanı bulmayacaktır. Oysa TKHK m. 6/A/IV uyarınca, taksitle satıĢ-

larda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. 

Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak Ģartıyla bir veya 

birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen 

miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. 

Erken ifayı düzenleyen TBK m. 96 (BK m.80) uyarınca, sözleĢmenin 

hükümlerinden veya özelliğinden ya da durumun gereğinden tarafların aksini 

kastettikleri anlaĢılmadıkça borçlu, edimini sürenin sona ermesinden önce ifa 

edebilir. Kanun koyucu TBK m. 258 ile bu düzenlemeyi alacaklı lehine emre-

dici bir hükümle güçlendirmiĢtir
74

. 

TBK m. 90 uyarınca, kanun veya sözleĢme ya da adet gereği olmadıkça 

borçlu, erken ifada bulunması sebebiyle indirim yapamaz. TBK m. 258, bu 

genel kuraldan alacaklı lehine ayrılarak, taksitle satıĢ açısından alıcının satıcıya 

karĢı en azından kanunda öngörülen asgari indirim tutarını talep etme hakkını 

düzenlemiĢtir. Anılan hüküm uyarınca peĢin satıĢ bedeline ilave edilen bedelin 

ödenmemiĢ taksitlere isabet eden kısmı ödeme süresinin kısaltılmasına uygun 

olarak indirilecek, bu anlamda orantılı bir indirim yapılacaktır. Ancak kanun 

koyucu satıcının yapmakla yükümlü olduğu en az indirim tutarını, yani bu indi-

rimin alt sınırını da hükümde açıkça belirlemiĢtir: PeĢin satıĢ bedeline ilave 

edilen bedelin ödenmemiĢ taksitlere isabet eden kısmının en az %50si. En az 

%50 oranında yapılacak olan indirim, sözleĢme süresinin kısalığı dikkate alın-

                                                 
71

 TKHK‘da böyle bir Ģart aranmamıĢtır. Zira, TKHK m. 6/A uyarınca, sözleĢmeden 
ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit 
ödemesi için ayrı ayrı olacak Ģekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi 
takdirde, kambiyo senedi geçersizdir. 

72
 Satıcı alıcının toptan ödeme talebini kabul etmezse, alacaklı temerrüdüne düĢer ve 
alıcı mahkemeye baĢvurUP sözkonusu meblağı tevdi ederek borcundan kurtulur. 
STAUDER, Art. 226g Nr. 5; KOLLER, 354. 

73
 STAUDER, Art. 226g NR. 8. 

74
 GIGER, Art. 226g Nr. 17; STOFER, 112; KOLLER, 354. 
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madan kanunda öngörülen Ģartları taĢıyarak yapılan tüm peĢin ödemeler açısın-

dan uygulanacaktır
75

. BaĢka bir ifadeyle alıcının asgari talebinin sınırı, ödeme 

süresinin kısaltılmasına göre yapılacak orantılı indirimin içerisindeki alt sınırı 

oluĢturmaktadır
76

.Ancak, asgari talep sınırı hakime, somut olayın Ģartlarını dik-

kate alarak bu miktarı %100‘e kadar çıkarma imkanı vermektedir
77

. 

§7. Alıcının temerrüdü (TBK m. 259) 

a. Satıcının seçimlik hakkı 

TBK m. 259 uyarınca; ―Alıcı peĢinatı ödemede temerrüde düĢerse satıcı, 

sadece peĢinatı isteyebilir veya sözleĢmeden dönebilir. 

Alıcı taksitleri ödemede temerrüde düĢerse satıcı, muaccel olmuĢ taksit-

lerin veya geri kalan satıĢ bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebi-

lir ya da sözleĢmeden dönebilir. Satıcının geri kalan satıĢ bedelinin tamamını 

isteyebilmesi veya sözleĢmeden dönebilmesi, ancak bu hakkı açık biçimde 

saklı tutmuĢ olmasına ve alıcının kararlaĢtırılan satıĢ bedelinin en az onda birini 

oluĢturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya en az dörtte birini oluĢturan 

bir taksidi ya da en son taksidi ödemede temerrüde düĢmüĢ olmasına bağlıdır. 

Ancak, satıcının dönme dolayısıyla isteyebileceği miktar, ödenmiĢ olan taksit-

ler tutarına eĢit veya daha fazla ise satıcı sözleĢmeden dönemez. 

Satıcı, satıĢ bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini isteme 

veya sözleĢmeden dönme haklarını kullanmadan önce, alıcıya en az onbeĢ 

günlük bir süre tanımak zorundadır‖. 

Alıcının temerrüdüne iliĢkin Ģartları özel olarak düzenleyen 6098 sayılı 

TBK m. 259, TBK‘nın borçlu temerrüdüne iliĢkin genel hükümlerini (TBK m. 

117, m. 125 ve m. 235) tamamlamaktadır. Ancak, genel hükümlere nazaran 

alıcının sosyal açıdan korunması sebebiyle birtakım farklılıkların ortaya çıktığı 

hallerde TBK m. 259 özel hüküm olarak uygulama alanı bulacaktır
78

.Taksitle 

satıĢta alıcının temerrüdünün özel olarak düzenlenmesi, sözleĢmeyi ihlal eden 

alıcıya çok açık bir Ģekilde yasal ayrıcalık tanınması amacını taĢımaktadır. Bu 

amaca ulaĢmak için de satıcının elinden, genel hükümlerin kendisine tanıdığı 

ve normal Ģartlar altında alıcıya karĢı kullanabileceği olanaklar alınmıĢtır
79

. Bu 

bağlamda satıcının sözleĢmeden dönme hakkının Ģartları ağırlaĢtırılmıĢ ve se-

çimlik hakları genel hükümlere kıyasla sınırlandırılmıĢtır. 

                                                 
75

 Bkz. STAUDER, Art. 226g Nr. 1; GIGER, Berner Komm., Art. 226g Nr. 10; 
KOLLER, 354. 

76
 GIGER, Berner Komm., Art. 226g Nr. 10, 13. 

77
 GIGER, Berner Komm.,Art. 226g Nr. 14. 

78
 STAUDER, Art. 226h Nr.1; GIGER, Berner Komm., Art. 226h Nr. 1.  

79
 GIGER, Berner Komm.,Vorbemerkung Art. 226h-226k Nr. 5. 
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Alıcının temerrüdünü düzenleyen yasal hükümler emredici niteliktedir
80

. 

Dolayısıyla bu hükümlere aykırı olacak Ģekilde, örneğin sözleĢmeden dönme 

halinde satıcının taleplerinin kanunda öngörülen taleplere aykırı olarak belir-

lenmesi veya dönme halinde cezai Ģart ödenmesine
81

, ödenen taksitlerin satı-

cıda kalacağına iliĢkin sözleĢme hükümleri kesin hükümsüz olacaktır. Ancak, 

kanundaki düzenlemeyle kıyaslandığında alıcının lehine olacak sözleĢme hü-

kümleri geçerli olacaktır
82

. 

Alıcının temerrüdü ve sözleĢmeden dönmeye iliĢkin hükümler (TBK m. 

259-m.260) kesin bir düzenlemeye yer vermektedir. Dolayısıyla, sözleĢmeden 

dönme ancak TBK m. 259‘da öngörülen ağırlaĢtırılmıĢ Ģartlar halinde mümkün 

olacaktır
83

. 

TBK m. 259, alıcının peĢinatı ve taksitleri ödemede temerrüde düĢmesini 

ayrı ayrı hükümlerle düzenlemiĢtir. Ancak her iki halde de satıcının genel hü-

kümlere nazaran seçimlik hakları sınırlandırılmıĢtır. 

I. ALICININ PEġĠNATI ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜġMESĠ 

Alıcının peĢinatı ödemede temerrüde düĢmesiyle kastedilen kanunda ön-

görülen asgari peĢinat değil, sözleĢmede kararlaĢtırılan peĢinattır. Zira, TBK m. 

256 uyarınca, asgari peĢinatı almaksızın satılanı alıcıya devreden satıcı, peĢina-

tın ödenmeyen kısmı üzerinde istem hakkını kaybedecektir, dolayısıyla burada 

artık alıcının temerrüdü sözkonusu olmayacaktır. Oysa, TBK m. 259/I sadece 

                                                 
80

 STOFER, 116; STAUDER, Vorbemerkung Art. 226h-k Nr. 4; GIGER, Berner 
Komm.,Vorbemerkung Art. 226h-k Nr. 8. Zira, sınırlı ekonomik güçleri sebebiyle 
taksitle satıĢ sözleĢmesi yolunu seçen tüketicilerin sözleĢme sürelerinin oldukça uzun 
olması, alıcının kalan borcunu ödemesini geciktirme tehlikesini de beraberinde 
getirmektedir. Bu tehlikeye karĢı satıcılar genellikle emredici nitelikte olmayan 
hükümlerden istifade ederek ağır sözleĢme koĢullarıyla (dönme halinde cezai Ģart 
ödenmesine, ödenen taksitlerin satıcıda kalmasına, yani yanmasına iliĢkin hükümler) 
alıcıları acımasız bir Ģekilde temerrüde düĢürmektedirler. STAUDER, Vorbemerkung 
Art. 226h-k Nr. 1. 

81
 TBK m. 260/II istisnai bir düzenlemeye yer vermektedir. Bu hüküm uyarınca satıcı, 
alıcının peĢinatı ödemede temerrüde düĢmesi yüzünden satılanın devrinden önce 
sözleĢmeden dönmesi halinde ceza koĢulu kararlaĢtırılmıĢsa, peĢin satıĢ bedelinin 
yüzde onunu aĢamaz. 

82
 STAUDER, Vorbemerkung Art. 226h-k Nr. 4; GIGER, Berner Komm., 
Vorbemerkung Art. 226h-k Nr. 8; STOFER, 116. 

83
 STAUDER, Vorbemerkung Art. 226h-k Nr. 5; GIGER, Berner Komm., 
Vorbemerkung Art. 226h-k Nr. 7. Yan yükümlerin ihlali halinde de sözleĢmeden 
dönemeye imkan veren sözleĢme hükümleri kesin hükümsüzdür. STOFER, 116. 
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asgari peĢinatın üzerinde kararlaĢtırılan peĢinat açısından uygulama alanı bula-

caktır
84

. 

Alıcının peĢinatı ödemede temerrüde düĢmesinin Ģartları genel hüküm-

lere göre belirlenecek, bu çerçevede satıcı alıcıya ayrıca TBK m. 123 uyarınca 

uygun bir süre verecektir
85

. 

Alıcının peĢinatı ödemede temerrüde düĢmesi halinde TBK m.259 uya-

rınca satıcının elinde sadece iki seçimlik hak vardır: Satıcı ya peĢinatı isteyebi-

lir veya sözleĢmeden dönebilir. Genel hükümlerin alacaklıya tanımıĢ olduğu 

üçüncü seçimlik hak olan ifadan vazgeçip müsbet zararın tazminini isteme 

hakkı, özel hüküm uyarınca taksitle satıĢ sözleĢmesinde satıcıya tanınmamıĢ-

tır
86

. 

Satıcı, peĢinatı talep etmiĢse, yani aynen ifayı seçmiĢse, ki bu olasılıkta 

sözleĢme ayaktadır
87

, borçlu temerrüdüne iliĢkin genel hükümler doğrultusunda 

ayrıca temerrüt faizi ve bunu aĢan bir zarar varsa munzam zarar(TBK m. 122/ 

aĢkın zarar) da talep edebilir
88

. 

Satıcı sözleĢmeden dönme hakkını seçmiĢse, TBK m. 260‘da öngörülen 

sözleĢmeden dönmenin sonuçları uygulama alanı bulacaktır. Ancak, satıcının 

alıcının peĢinatı ödemede temerrüde düĢmesi halinde sözleĢmeden dönebilmesi 

için, alıcının taksitleri ödemede temerrüde düĢmesinden farklı olarak, ayrıca 

açıkça bu hakkı saklı tutmuĢ olması gerekmez
89

. 

II. ALICININ TAKSĠTLERĠ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜġMESĠ 

Alıcının taksitleri ödemede temerrüde düĢmesi
90

 halini özel olarak 

düzenleyen TBK m. 259/II uyarınca, bu olasılıkta satıcının elinde 3 seçimlik 

imkan vardır. Satıcı; 

                                                 
84

 GIGER, Berner Komm.,Art. 226h Nr. 8; STAUDER, Art.226h Nr. 4, 5. Ayrıca bkz. 
KOLLER, 355. 

85
 GIGER, Berner Komm.,Art. 226h Nr. 8; STAUDER, Art.226h Nr. 3. Koller, 
satıcının alıcıya ondört günlük (TBK m. 259/III uyarınca onbeĢ gün) bir süre vermesi 
gerektiğini kabul etmektedir. KOLLER, 355.  

86
 STOFER, 118; STAUDER, Art.226h Nr. 6; GIGER, Berner Komm., Art. 226h Nr. 3; 
TANDOĞAN, 309; YAVUZ, 223. 

87
 von BÜREN, 63. 

88
 STAUDER, Art.226h Nr. 7; GIGER, Berner Komm., Art. 226h Nr. 9. KrĢ. STOFER, 
169.  

89
 GIGER, Berner Komm., Art. 226h Nr. 6; STAUDER, Art.226h Nr. 8; KOLLER, 
355, von BÜREN, 63. 

90
 Taksitlerin ödeme günleri genelde açıkça belirlendiği için temerrüt ihtarına gerek 
kalmamaktadır. Tarafların istisnai olarak taksitlerin ödenme tarihlerini 
belirlememeleri halinde, satıcınıın ödeme tarihini belirlemek üzere yapacağı ihbarın, 
bu ihtarın yerini tutacağı kabul edilmektedir. TANDOĞAN, 309; YAVUZ, 223. 
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1. muaccel olmuĢ taksitleri veya 

2. geri kalan satıĢ bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilir veya 

3. sözleĢmeden dönebilir. 

Satıcı muaccel olmuĢ taksitleri talep ederse, ki bu aynı zamanda aynen 

ifa talebidir, ayrıca temerrüt faizi ve aĢkın zarar da talep edebilir
91

. 

Alıcının taksitleri ödemede temerrüde düĢmesi halinde satıcının geri ka-

lan satıĢ bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilmesi, yani 

muacceliyet kaydının(Ģartının)
92

 geçerli olması ve satıcının sözleĢmeden döne-

bilmesi ayrıca üç Ģartın birlikte (kümülatif olarak) yerine getirilmesine bağlı-

dır
93

: 

Bu Ģartlar,  

1. Satıcı her iki imkanı da sözleĢmede açıkça saklı tutmuĢ olmalıdır. 

Dolayısıyla artık, 881 sayılı BK‘dan farklı olarak örtülü saklı tutma olanağı 

ortadan kaldırılmıĢtır. 

2. Temerrüde düĢülen miktar, toplam satıĢ bedeline uygun olarak ağır-

lığı olan belirli bir değerde olmalıdır. Bu çerçevede; alıcı 

a. satıĢ bedelinin en az onda birini oluĢturan ve birbirini izleyen en az 

iki taksidi
94

, ki bu Ģart halihazırdaki BK ve TKHK m. 6/A
95

açısından da aran-

maktadır veya 

                                                 
91

 STAUDER, Art.226h Nr. 10; GIGER, Berner Komm., Art. 226h Nr. 11. 
92

 Genellikle satıcı kendisini korumak için sözleĢmeye bir taksidin ödenmesinde 
temerrüde düĢüldüğü takdirde diğer taksitlerin de muaccellik kazanacağı konusunda 
bir Ģart koyar. Bu gibi Ģartlara muacceliyet Ģartı veya kaydı (Fälligkeitsklausel) 
denilir. Satıcı muacceliyet Ģartı koymakla, eğer akdi feshetmeyecekse, tehlikeye 
düĢen semeni, her taksidin ayrı ayrı vadesinin gelmesini beklemeye lüzum 
kalmaksızın toptan tahsil edebilir; böylece her taksit için ayrıca masraf yapmaktan 
kurtulur. Buna karĢılık taksitle satıĢlarda semen genellikle peĢin satıĢtan daha yüksek 
tutulduğundan, bütün taksitler birden muaccellik kazanırsa satıcı hakkı olmaksızın 
fazla menfaat sağlamıĢ olur. Alıcının muacceliyet Ģartlarına karĢı sömürülmesini 
önlemek amacıyla,TBK bu Ģartlara alıcıyı korumaya yönelik olarak sınırlamalar 
getiren özel hükümler sevketmiĢtir. Bkz. TANDOĞAN, 310; OZANOĞLU, 271; 
ANSAY, 122. 

93
 Kanun koyucu, satıcının sözleĢmeden dönebilme olanağını ve muacceliyet Ģartını eĢit 
Ģartlara bağlamıĢtır. AKÜNAL, 101. 

94
 Mehaz ĠBK‘nın yürürlükten kaldırılan 226h hükmünde, temerrüde düĢülen iki 
taksidin birbirini izlemesi Ģartı aranmamaktadır. 

95
 THKH m. 6/Auyarınca, satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının 
ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuĢsa, 
bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiĢ olması 
durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde 
düĢmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satıĢ bedelinin en az onda biri olması 
halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi 
için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. 
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b. satıĢ bedelinin en az dörtte birini(%25) oluĢturan bir taksidi ya da 

c. en son taksidi ödemede temerrüde düĢmüĢ olmalıdır. 

Bu Ģartlar hükümde kümülatif olarak değil, birbirine alternatif olarak sa-

yılmıĢtır.Hükümde düzenlenen bu Ģartların dıĢında yer alan muacceliyet kayıt-

ları kesin hükümsüzdür
96

. Anılan hüküm sözleĢme ile olan bağlılığının 

çözülmesini isteyen satıcının yerine getirmekle yükümlü olduğu Ģartların do-

zunu da önemli ölçüde arttırmıĢtır
97

. 

3. Satıcı, satıĢ bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini is-

teme veya sözleĢmeden dönme haklarını kullanmadan önce, alıcıya en az onbeĢ 

günlük
98

 bir süre tanımak zorundadır. Bu süre aynı zamanda taraflarca kesin 

vadenin kararlaĢtırıldığı durumlarda da aranacaktır
99

. TKHK m. 6/A‘da bu süre 

1 hafta olarak öngörülmüĢtür. 

Satıcı, satıĢ bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini talep et-

miĢse, ayrıca muaccel olmuĢ taksitler için temerrüt faizi ve Ģartları varsa mun-

zam zarar da talep edebilir
100

. 

TBK m. 259/II‘de, mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunu‘nun yürürlükten kaldı-

rılan 226h hükmünde yer almayan bir farklı düzenlemeye yer verilmiĢtir. Bu 

düzenleme uyarınca satıcının dönme dolayısıyla isteyebileceği miktar, ödenmiĢ 

olan taksitler tutarına eĢit veya daha fazla ise satıcı sözleĢmeden dönemez. 

Satıcı sözleĢmeden dönme hakkını seçmiĢse TBK m. 260/II‘da öngörü-

len sözleĢmeden dönmenin sonuçları uygulama alanı bulacaktır. 

§8. SözleĢmeden dönme (TBK m. 260) 

TBK m. 260 uyarınca; ―Satıcı, alıcının taksitleri ödemede temerrüde 

düĢmesi sebebiyle satılanın alıcıya devrinden sonra sözleĢmeden dönerse, her 

iki taraf aldığını geri vermekle yükümlüdür. Satıcı, ayrıca hakkaniyete uygun 

bir kullanım bedeli ve satılanın olağandıĢı kullanılması sebebiyle değerinin 

azalması hâlinde tazminat da isteyebilir. Ancak satıcı, sözleĢme zamanında ifa 

edilmiĢ olsaydı elde edecek olduğundan fazlasını isteyemez. 

Satıcı, alıcının peĢinatı ödemede temerrüde düĢmesi yüzünden satılanın 

devrinden önce sözleĢmeden dönerse, alıcıdan sadece ödenmeyen peĢinat üze-

rinden, sözleĢmeden döndüğü tarihe kadar iĢleyecek yasal faiz ile sözleĢmenin 

kurulmasından sonra, satılanın uğramıĢ olduğu değer kaybı sebebiyle tazminat 

                                                 
96

 Bkz. KOLLER, 355. 
97

 GIGER, Art. 226h Nr. 10. 
98

 Mehaz ĠBK‘nın yürürlükten kaldırılan 226h hükmünde bu süre 14 gün olarak 
öngörülmüĢtür. 

99
 STOFER, 119; STAUDER, Art.226h Nr. 11; GIGER, Berner Komm., Art. 226h Nr. 
10-11. 

100
 STAUDER, Art.226h Nr. 12; GIGER, Berner Komm., Art. 226h Nr. 13. 
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isteyebilir. Ceza koĢulu kararlaĢtırılmıĢsa, peĢin satıĢ bedelinin yüzde onunu 

aĢamaz. 

TBK m. 260 satıcının sözleĢmeden dönmesinin sonuçlarını özel olarak 

düzenlemektedir. Genel hükümlere nazaran farklı düzenlemeler öngörülmesi-

nin nedeni satıcının taleplerini tespit ederek kesinleĢtirmek böylece alıcıyı satı-

cının aĢırı taleplerine karĢı korumaktır
101

. 

TBK m. 260, sözleĢmeden dönmenin sonuçlarını alıcının taksitleri öde-

mede temerrüde düĢmesi sebebiyle satılanın alıcıya devrinden sonra ve peĢinatı 

ödemede temerrüde düĢmesi yüzünden satılanın devrinden önce olmak üzere 

iki farklı Ģekilde düzenlemiĢtir: 

I. Satıcı, alıcının taksitleri ödemede temerrüde düĢmesi sebebiyle satıla-

nın alıcıya devrinden sonra sözleĢmeden dönerse, her iki taraf aldığını geri 

vermekle yükümlüdür. Satıcı, alıcının ödemiĢ olduğu peĢinatı ve taksit tutarla-

rını alıcıya vermekle, alıcı da satılanı satıcıya geri vermekle yükümlüdür. An-

cak, alıcı satılanı satıcıya geri verme anına kadar kullandığından satıcının 

elinde artık kullanılmıĢ, ikinci el değerinde bir mal kalmaktadır. Bu yüzden, 

kanun koyucu satıcıya alıcıdan hakkaniyete uygun bir kullanım bedeli talep 

etme hakkı vermiĢtir. 

Alıcı malı fiilen kullanmıĢ olsa da olmasa da bu kira bedelini vermekle 

yükümlüdür, zira Ģeyi kullanma imkanı kendisine devredilmiĢ bulunmakta-

dır
102

. Aslında burada kastedilen bir kira sözleĢmesindeki kira bedeli değil
103

, 

satım konusunun normal kullanım bedeli
104

 veya uygun bir kullanma tazminatı-

dır
105

. Ġsviçre Federal Mahkemesi‘ne göre uygun kullanım bedelinin kapsa-

mına, malın normal kullanımı sonucu oluĢan yıpranma veya sadece zamanın 

geçmesiyle ve model değiĢiklikleri sonucu ortaya çıkan olağan değer kaybı
106

 

ve anaparanın getireceği faizler girmektedir
107

. Ancak, uygun kullanım bedeli, 

                                                 
101

 STAUDER, Art.226i Nr. 1-2; GIGER, BERNER KOMM.,Art. 226i Nr. 1. 
102

 TANDOĞAN, 312-313; ZEVKLĠLER/GÖKYAYLA, 76; GÜMÜġ, 247; 
OZANOĞLU, 251; ANSAY Tuğrul, Türk Borçlar Kanunu‘na Göre Taksitle SatıĢlar 
ve Satıcı, Ankara, 1954, 76. 

103
 STOFER, 127; BGE 96 II 186; DEVELĠOĞLU, 545. 

104
 GIGER, Berner Komm., Art. 226i Nr. 8. 

105
 STAUDER, Art. 226i Nr. 10. 

106
 BGE 95 II 312 E. 4, 318; STAUDER, Art. 226i Nr. 10; STOFER, 128. Ancak, 
öğretide satılanın yıpranmaya bağlı değer azalması dıĢında, salt model eskimesi, 
satım konusunun ikinci el eĢya haline gelmesi gibi, kullanmaya bağlı olmayan değer 
azalmalarının, yasanın açık sınırlayıcı lafzı ve ve kanunun alıcının korunmasını temel 
alması karĢısında alacaklıdan talep edilemeyeceği görüĢü de ileri sürülmektedir. Bkz. 
Ansay, 86vd.; GÜMÜġ, 247. Bu konudaki tartıĢmalar hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. OZANOĞLU, 253-254.  

107
 BGE 96 II 189.  
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satıcının zenginleĢmesine yol açmamalıdır
108

. Uygun kullanım bedeli, satılanın 

alıcıya teslim edilmesi ile satıcıya geri verilmesi arasındaki süre açısından he-

saplanacaktır
109

.Uygun kullanım bedelinin hesaplanmasında Ġsviçre Federal 

Mahkemesi yeni tarihli kararlarında çıkıĢ noktası olarak satılanın sözleĢmede 

kararlaĢtırılan peĢin satıĢ bedelini esas almaktadır
110

. Ancak, Ġsviçre Federal 

Mahkemesi daha önceki tarihli bir kararında
111

, sözleĢmede kararlaĢtırılan 

peĢin satıĢ bedelinin değil, satılanın gerçek değerinin esas alınması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Kanatimizce de, satıcıların genellikle sözleĢmede satıĢ bedelini 

malın gerçek değerinden yüksek gösterme tehlikesine karĢı alıcının korunması 

amacıyla, satılanın satım sözleĢmesinin kurulduğu andaki gerçek değerinin esas 

alınması daha isabetli olacaktır
112

. 

Satıcı ayrıca, satılanın olağandıĢı kullanılması sebebiyle
113

 değerinin 

azalması halinde tazminat da talep edebilecektir. Bu tazminat, satılanın normal 

amortisman değerini aĢan değer kayıplarını gidermeyi amaçlamaktadır. Satıla-

nın olağandıĢı kullanımı sebebiyle değerinin azalmasının, satılanın alıcı tara-

fından normal kullanımın üzerinde, aĢırı Ģekilde kullanılması sonucu ortaya 

çıkması veya sadece bakım eksikliğinden kaynaklanması arasında bir fark 

yoktur. Aynı Ģekilde satılanda ortaya çıkan olağandıĢı yıpranmanın alıcının 

kasdi veya ihmali bir davranıĢı ile ortaya çıkması veya kazara meydana gelme-

sinin de önemli olmadığı öğretide baskın görüĢ olarak kabul edilmektedir
114

. 

                                                 
108

 STOFER, 125; STAUDER, Art. 226i Nr. 11; GIGER, Berner Komm., Art. 226i Nr. 8.  
109

 BGE 95 II 312, E. 3, 317; BGE 96 II 190. Ancak, ülkemizdeki enflasyon olgusu ve 
davaların sonuca bağlanmasının uzun zaman alması nedeniyle uygun kullanım 
bedelinin ve yıpranma tazminatının belirlenmesinde malın alıcıya devredildiği anla 
hüküm anı arasındaki zaman sürecinin dikkate alınması yerinde olacaktır. 
OZANOĞLU, 257. 

110
 (BGE 95 II 312 E. 2, 316). Ancak bu rakamdan satıcının kar marjı indirilmeyecektir 
(BGE 95 II 317). Amortisman değerinin hesaplanmasında ise hareket noktası 
satılanın normal dayanıklılık süresidir (BGE 95 II 317 ). 

111
 (BGE 75 II 33). 

112
 TANDOĞAN, 313. Aynı yönde OZANOĞLU, 255. Aksi görüĢ, GÜMÜġ, 247.  

113
 Buraya herĢeyden önce normal kullanmayı aĢan bir kullanma dolayısıyla satılanın 
eskimesinden uğranılan zarar, örneğin yemek odası takımının oturma odası olarak 
veya gece elbisesinin gündüz elbisesi olarak kullanılması girer. TANDOĞAN, 313. 
Binek otomobilin yük taĢıma için kullanıldığı haller de bu kapsamda örnek olarak 
verilmektedir. GÜMÜġ, 248. 

114
 Bkz. BGE 96 II 191; STAUDER, Art. 226i Nr. 12; STOFER, 128; KOLLER, 
355;OZANOĞLU, 263-264; TANDOĞAN, 314. Zira, aksi takdirde satıcı hasar 
kendisine ait olmasın diye akdi fesih hakkını kullanmayacaktır. TANDOĞAN, 314. 
Aksi görüĢ, GIGER, Art. 226i Nr. 12; ANSAY, 85 vd.. ANSAY alıcının kazaen 
gerçekleĢen zararlardan sorumlu olmaması gerektiği görüĢündedir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. ANSAY, 85 vd.GIGER ise bu sorunun TBK m. 260‘a göre değil, sözleĢme veya 
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Satıcı uğramıĢ olduğu kazanç kaybını alıcıdan talep edemeycektir
115

. 

Aynı Ģekilde satıcının paketleme, montaj ve taĢıma da masrafları da, bu mas-

raflar zaten satıcılar tarafından satıĢ fiyatına dahil edildiği için alıcıdan özel 

olarak talep edilemeyecektir
116

. Buna karĢılık satılanın geri gönderilmesi 

yüzünden ortaya çıkan taĢıma masraflarına kimin katlanması gerektiği tartıĢ-

malıdır. Öğretide taĢıma masraflarının satıcı tarafından karĢılanması gerektiği 

ileri sürüldüğü gibi
117

 , sözleĢmeden dönmeye yol açan temerrüdün satıcıdan 

değil alıcıdan kaynaklandığı, dolayısıyla tarafların farazi iradesine de uygun 

olarak bu masraflara alıcının katlanması gerektiğini belirten yazarlar da mev-

cuttur
118

. 

Alıcının korunması amacıyla öngörülen bir baĢka düzenleme de, satıcı-

nın alıcıya karĢı ileri sürebileceği taleplerin yasal bir düzenlemeyle sınırlandı-

rılmasıdır. Satıcının genel olarak talep edebileceği tazminat ve kullanım bedeli 

toplamı satıcının ifaya olan menfaatini aĢmamalıdır. Zira, satıcı, sözleĢme za-

manında ifa edilmiĢ olsaydı elde edecek olduğundan fazlasını isteyemez
119

. 

Dolayısıyla her halukarda satıcının tazminat talebi, toplam satıĢ bedeli ile sı-

nırlandırılmıĢtır
120

. 

Satıcının bu taleplerine karĢı alıcı da mala yapmıĢ olduğu masrafları 

sözleĢmeden dönme anına kadar iyiniyetli zilyet olarak talep edebilecektir
121

. 

Ancak, alıcı satıcının dönme beyanının kendisine ulaĢmasıyla birlikte kötü ni-

yetli zilyet konumuna düĢecektir
122

. 

SözleĢmeden dönme halinde, alıcının ödenmiĢ taksitlerinin satıcıda kala-

cağına iliĢkin sözleĢme hükümleri(Verwirkungsklausel) geçerli değildir. Alıcı-

                                                                                                                       
sözleĢme dıĢı tazminata iliĢkin genel hükümlere göre çözülmesi gerektiği 
kanaatindedir. GIGER, Art. 226i Nr. 12. 

GIGER, satılanın geri verme anında maldan normal olarak faydalanabilmek için 
taĢıması gereken bilinen özellikleri taĢımaması halinde olağandıĢı bir kullanımın 
sözkonusu olduğunu belirtmektedir. Bkz. GIGER, Berner Komm., Art 226i Nr. 11.  

115
 Zira, tazminatın hesaplanmasında satıcının kar marjınında içinde olduğu satılanın 
peĢin satıĢ bedeli esas alınmaktadır. STOFER, 128; STAUDER, Art.226i Nr. 13; 
GIGER, Berner Komm., Art. 226i Nr. 15. 

116
 OZANOĞLU, 267; STAUDER, Art. 226i Nr. 14-15; GIGER, Berner Komm., Art. 
226i Nr.14. 

117
 STOFER, 127. Geri verme masraflarına da satıcı katlanmalıdır. YAVUZ, 224. 

118
 STAUDER, Art. 226i Nr. 14-15; GIGER, Berner Komm. Art. 226i Nr.14.  

119
 STOFER, 131; GIGER, Berner Komm., Art. 226i Nr.17; STAUDER, Art. 226i Nr. 16.  

120
 KOLLER, 356. 

121
 Bkz. STOFER, 129; STAUDER, Art. 226i Nr. 17; KOLLER, 356; OZANOĞLU, 281.  

122
 Bkz. OZANOĞLU, 281. 
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nın uygun bir kullanım bedeli ödediği gözönünde tutulursa ödemiĢ olduğu tak-

sitler için de faiz isteyebileceği kabul edilmelidir
123

. 

II. Satıcı, satılanın alıcıya devrinden önce alıcının peĢinatı ödemede 

temerrüde düĢmesi nedeniyle sözleĢmeden dönmüĢse, alıcı satılanı hiç kullan-

mamıĢ olduğu için satıcı sadece ödenmeyen peĢinat üzerinden sözleĢmeden 

döndüğü tarihe kadar iĢleyecek yasal faizi ve sözleĢmenin kurulmasından 

sonra, fiyat dalgalanmaları veya model değiĢikliği gibi satılanın uğramıĢ ol-

duğu değer kaybı nedeniyle tazminat talep edebilecektir. Buna karĢılık, satıcı 

ödenmiĢ olan peĢinatın bir kısmını alıcıya iade etmekle yükümlüdür. Ancak, 

satıcı dönme yüzünden uğradığı kazanç kaybını talep edemeyecektir. TBK m. 

260/II, alıcının peĢinatı ödemede temerrüde düĢmesi durumunda ceza koĢulu-

nun kararlaĢtırılması halinde bir üst sınır öngörerek, ceza koĢulunun peĢin satıĢ 

bedelinin en fazla %10‘u olarak belirlenebileceğini düzenlemiĢtir
124

. 

§9. Hâkimin müdahalesi (TBK m. 261) 

TBK m. 261 uyarınca; ―Hâkim, temerrüde düĢen alıcının borçlarını öde-

yeceği konusunda güvence vermesi ve satıcının da bu yeni düzenleme dolayı-

sıyla herhangi bir zararının söz konusu olmaması koĢuluyla, alıcıya ödeme ko-

laylıkları sağlayabilir ve satıcının satılanı geri almasını yasaklayabilir‖. 

TBK m. 261 hakime, temerrüde düĢen alıcıya hükümde öngörülen Ģartlar 

altında ödeme kolaylıkları sağlama konusunda yetki vermektedir. BaĢka bir 

ifadeyle hakime alıcının borcunu erteleme yetkisini düzenleyen anılan hükmün 

amacı, alıcıyı temerrüt faizi ve satılanın geri alınması gibi satıcının sert tedbir-

lerine karĢı korumak ve sözleĢmeden doğan borcun gelecekte ifa edilmesi ola-

sılığını gözden geçirmektir. Genel ilke olan alıcının sosyal korunması arzusunu 

güçlendirme amacı güden hüküm aynı zamanda, hakime yasal olarak sınırlanan 

sözleĢme süresine müdahale etme imkanı da vermektedir
125

. 

Alıcıya ödeme kolaylıklarının sağlanması ve genel olarak satıcıya tanı-

nan satılanı geri alma hakkının yasaklanması hakimin serbest iradesine bıra-

kılmamıĢtır. Hakimin müdahale yetkisinin Ģartları arasında yer alan en temel 

Ģart alıcının temerrüde düĢmesidir
126

. Ayrıca alıcı borçlarını ödeyeceği konu-

                                                 
123

 Bkz. TANDOĞAN, 316-317. 
124

 STAUDER, Art.226i Nr. 4-6; GIGER, Berner Komm., Art. 226i Nr. 24-26; 
KOLLER, 355; Satıcının tazminat talebinin kapsamı satılan henüz alıcıya teslim 
edilmediği için oldukça sınırlıdır. von BÜREN, 63. 

125
 STAUDER, Art. 226k Nr.1-2; GIGER, Berner Komm., Art. 226k Nr. 5. 

126
 Hükmün ifadesinde ―alıcının temerrüdü‖ kavramı kullanılmıĢ olsa da, hakimin 
müdahale yetkisini, alıcının temerrüde henüz düĢmeden önce ödeme güçlüğü içinde 
olduğuna iliĢkin belirtiler göstermesi halinde de kullanabileceği kabul edilmektedir. 
Bkz. STAUDER, Art. 226k Nr. 3. STOFER, alıcının temerrüde düĢmese dahi 
ekonomik durumunun sözleĢmeye uygun bir ifayı yerine getiremeyecek kadar 
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sunda güvence vermelidir. Bu bağlamda alıcı ödeme isteği içinde olmalı ve 

temel olarak ödeme kabiliyetine sahip olmalıdır. Zira, TBK m. 261‘in uygu-

lama alanı geçici ödeme güçlükleriyle sınırlandırılmıĢtır. Bu çerçevede önemli 

olan alıcının genel ekonomik durumudur. Ödeme güçlüklerinin hastalık, iĢsiz-

lik gibi objektif sebeplerden kaynaklanması veya alıcının kusurlu olması veya 

bu ödeme güçlüklerinin sözleĢmenin kurulduğu sırada öngörülebilir olup ol-

maması önemli değildir. Hiç Ģüphesiz alıcının mali konulardaki düĢüncesizce 

davranıĢları bir gösterge olarak dikkate alınabilir. Ancak bu noktada somut 

olayın Ģartları belirleyici olacaktır 
127

. 

Hükümde düzenlenen üçüncü Ģart satıcının da bu yeni düzenleme dolayı-

sıyla herhangi bir zararının olmamasıdır. Dolayısıyla satıcının durumu, sözleĢ-

meye uygun ifa hali ile kıyaslandığında, bundan daha kötü bir durum almama-

lıdır. BaĢka bir ifadeyle, satıcının talepleri, sözleĢme uyarınca alıcıdan talep 

etmeye yetkili olduğu unsurlar karĢısından kısıtlanmamalıdır
128

. 

Bu Ģartların gerçekleĢmesi halinde hakim, en yakın gelecekte alıcının 

sözleĢmeye uygun düĢecek davranıĢlarına iliĢkin önlemleri almakla yükümlü-

dür. Hakim, birden fazla uygun önlem arasından alıcıya enaz yük getirecek 

olan önlemi tercih etmelidir. Hakim ayrıca kararını verirken alıcının ödeme 

güçlüğüne yol açan sebepleri, özellikle alıcının kredi alırken kredi verilebilirlik 

Ģartının özensizce değerlendirilmesini ve alıcının kolay kredi almasını da dik-

kate almak zorundadır
129

. 

Hükümde düzenlenen alıcıya ödeme kolaylıklarının sağlanması asıl bor-

cun veya faizlerin tamamen veya kısmen ibrası anlamına gelmemektedir. Ha-

kimin yapacağı yeni düzenleme daha çok sözleĢmenin aynı içerikle tasfiye 

edilmesidir. Bu çerçevede ilk olarak taksitlerin yeniden düzenlenmesi gündeme 

gelmektedir. Taksit ödemelerine geçici olarak ara verme, taksit tutarlarının in-

dirilmesi hakimin alıcıya sağlayacağı ödeme kolaylıkları arasında yer almakta-

dır. Hakim henüz muaccel olmamıĢ taksitler açısından yeni vade tarihleri be-

lirleyerek alıcının temerrüde düĢmesinin ve sonuçlarını da engelleyebilir. Bu 

çıkarım da zorunlu olarak hakime ayrıca sözleĢmenin yasada öngörülen azami 

                                                                                                                       
bozulmasının hükmün uygulanması açısından yeterli olacağını ileri sürmektedir. Bkz. 
STOFER, 135; GIGER, Berner Komm., Art. 226k Nr. 7.  

127
 Bkz. STOFER, 133; STAUDER, Art. 226k Nr. 4; GIGER, Berner Komm., Art 226k 
Nr. 8. 

128
 STAUDER, Art 226k Nr. 5; STOFER, 134; GIGER, Berner Komm. Art. 226k Nr. 9. 

129
 STAUDER, Art. 226k Nr. 6. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

464 

süresini uzatma yetkisi vermektedir
130

. Ancak, hakimin sağlayacağı kolayların 

sınırını alıcının vereceği güvenceler oluĢturmaktadır
131

. 

Satıcı sözleĢmeden döndüğünü daha önce bildirmiĢse, hakim TBK m. 

261‘de öngörülen Ģartların gerçekleĢmesi halinde anılan hükme dayanarak satı-

cının satılanı geri almasını yasaklayabilir. Dolayısıyla, dönme açıklaması hu-

kuki bir etkiden yoksun hale gelir. Hakimin müdahalesi hakime, alıcıya ödeme 

kolaylıkları sağlamanın yanısıra satıcının satılanı geri almasını yasaklama yet-

kisi de vermektedir
132

. 

Hakimin müdahalesinin düzenlendiği TBK m. 261 emredici bir hüküm-

dür. Dolayısıyla, alıcının korunması ilkesine paralel olarak hüküm tarafların 

anlaĢmasıyla değiĢtirilemez. Ancak, taraflar hakimin hükümde öngörülen yet-

kisini aĢacak önlemleri anlaĢarak alabilirler. Bu anlamda örneğin, asıl borcun 

tamamen veya kısmen ibrası veya azaltılması gibi alıcı lehine olan önlemleri 

alabilir
133

. 

TBK m. 261‘in ratio legisinden de açıkça çıkarılacağı üzere, hakimin 

müdahalesini talep etme yetkisi sadece alıcıya tanınmıĢtır. Alıcı TBK m. 261 

uyarınca bir dava açabileceği gibi satıcı tarafından açılmıĢ olan bir ifa dava-

sında da bir savunma aracı olarak anılan hükme dayanabilir
134

. 

§10. Yetkili Mahkeme ve Tahkim (TBK m. 262) 

TBK m. 262 uyarınca; ―YerleĢim yeri Türkiye‘de olan alıcı, tarafı ol-

duğu taksitle satıĢ sözleĢmesinden doğacak uyuĢmazlıklar konusunda, yerleĢim 

yerindeki mahkemenin yetkisinden önceden feragat edemeyeceği gibi, tahkim 

sözleĢmesi de yapamaz‖. 

Alıcının hukuki durumunun iyileĢtirilerek sosyal açıdan korunması ilke-

sinin uzantısı olarak öngörülen düzenleme uyarınca, alıcı, tarafı olduğu taksitle 

satıĢ sözleĢmesinden doğacak uyuĢmazlıklar konusunda, yerleĢim yerindeki 

mahkemenin yetkisinden önceden feragat etmesine iliĢkin sözleĢme hükümleri 

ile tahkime iliĢkin hükümler kesin hükümsüzdür
135

. Zira, sözleĢmede yer alan 

yetki Ģartı veya tahkim Ģartına iliĢkin hükümlerin çoğunlukla sözleĢmenin eko-

                                                 
130

 STAUDER, Art 226k Nr. 7; GIGER, Berner Komm., Art. 226k Nr. 12; KOLLER, 
356. 

131
 GIGER Art. 226k Nr. 12, 9. Hakim ayrıca satıcının çıkarlarını da dikkate alarak ek 
güvence verilmesini de talep edebilir. STAUDER, Artt. 226k Nr. 8. 

132
 STAUDER, Art. 226k Nr. 9; GIGER, Berner Komm., Art. 226k Nr. 13. 

133
 STAUDER, Art. 226k Nr. 10; GIGER, Berner Komm., Art. 226k Nr. 14. 

134
 STAUDER, Art. 226k Nr. 11; GIGER, Berner Komm., Art. 226k Nr. 15. 

135
 Bkz. STOFER, 136 vd.; STAUDER Art 226k Nr. 6, 9; GIGER, Berner Komm., Art 
226k Nr. 14, 20. 
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nomik açıdan zayıf olan tarafın hukuki imkanlarını elinden alması, onun zara-

rına sonuçlar doğurması bilinen bir gerçektir
136

. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 17. maddesi yetki söz-

leĢmesini düzenlemektedir. Anılan hüküm uyarınca, ―Tacirler veya kamu tüzel 

kiĢileri, aralarında doğmuĢ veya doğabilecek bir uyuĢmazlık hakkında, bir veya 

birden fazla mahkemeyi sözleĢmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi karar-

laĢtırılmadıkça dava sadece sözleĢmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır‖. 

Bu çerçevede, HMK m. 17, yetki sözleĢmesi düzenleyebilecek olan kiĢileri 

sınırlandırdığından, taksitle satıĢ alıcısı ile satıcının yetki sözleĢmesi 

düzenleme yolu da kapatılmıĢtır. 

Bu bağlamda, TBK m. 262 sadece tahkim Ģartı açısından uygulama alanı 

bulacaktır. Tahkim Ģartının yasaklanmasına gerekçe olarak tahkim yolunun 

normal yargı yollarına nazaran alıcı için daha fazla masrafı gerektirmesi, ha-

kemlerin tarafsızlığı ve ehliyeti konusunda önceden bir değer hükmü vermesi-

nin mümkün olamaması gösterilmektedir
137

. 

                                                 
136

 GIGER, Art 226l Nr. 12, 15; STOFER, 136. Alıcının çoğu kez uzak bir mahkemede 
hakkını savunmak zorunda kalması gerek mahkeme masrafları gerekse savunma 
olanakları açısından büyük güçlüklere neden olmakta, bu durum mahkemelerin 
yükünün de büyük ölçüde ağırlaĢmasına yol açmaktadır. Bkz. AKÜNAL, 103-104. 

137
 AKÜNAL, 103-104. 
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GĠRĠġ 

Türk Borçlar Kanununun 253 vd. maddeleri ile taksitle satıĢ sözleĢmesi 

oldukça ayrıntılı ve alıcıyı koruyucu Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

Taksitle satıĢa iliĢkin düzenlemenin uygulama alanı Türk Borçlar Kanu-

nunun 263. maddesinde 4 fıkra halinde hüküm altına alınmıĢtır. Uygulama ala-

nını düzenleyen 263. maddenin 1. fıkrası ile 2. fıkrası taksitle satıĢa iliĢkin hü-

kümlerin uygulama alanını geniĢletmiĢtir. Buna göre, söz konusu hükümler, 

sadece taksitle satıĢ sözleĢmelerine değil, ayrıca taksitle satıĢ sözleĢmesi ile 

aynı ekonomik amaçla yapılan iĢlemlerle, finanse edilmiĢ taksitle satıĢ sözleĢ-

mesi ve bununla ekonomik birlik içinde olan ödünç sözleĢmelerine de uygu-

lanma imkânına kavuĢacaktır. 

Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin 3. ve 4. fıkraları ise, taksitle 

satıĢ sözleĢmesine iliĢkin hükümlerin uygulama alanını sınırlandırmıĢ bulun-

maktadır. Türk Borçlar Kanunu taksitle satıĢ sözleĢmesini, tüketici sıfatına sa-

hip olan alıcıyı merkez alarak, oldukça koruyucu hükümlerle düzenlemiĢtir. 

Alıcıyı, kapsamlı Ģekilde koruyan hükümlerin, tüketici sıfatına sahip olmayan 

alıcılar için uygulanması hükümlerin getiriliĢ amacı ile bağdaĢmayacağı için 

tüketici sıfatına sahip olmayan alıcılar söz konusu olduğunda hükümlerin sınırlı 

olarak uygulanması yolu tercih edilmiĢtir. 

I. TAKSĠTLE SATIġ SÖZLEġMESĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLERĠN 

SÖZLEġMENĠN TARAFLARI AÇISINDAN UYGULANMASI 

A. ALICI BAKIMINDAN 

1. ALICININ TÜKETĠCĠ SIFATI 

Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin son fıkrasında alıcının niteliği 

dikkate alınarak, taksitle satıĢ sözleĢmesinin hükümlerinin sınırlı Ģekilde uy-

gulanacağı, belirlenmiĢtir. 

Türk Borçlar Kanununun 263.maddesinin son fıkrasında, sözleĢmenin ta-

raflarından alıcının, tacir sıfatıyla hareket ettiği veya malın bir ticarî iĢletmenin 
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ihtiyacı için ya da meslekî amaçlarla satın alınması durumunda, taksitle satıĢa 

iliĢkin hükümlerden sadece taksit ödemede temerrüdün sonuçlarına ait olan 

259‘uncu maddenin ikinci fıkrası; sözleĢmeden dönmede alıcının malı iade 

ederken kullanma karĢılığı ve tazminat ödeme yükümlerine ait 260‘ıncı mad-

denin birinci fıkrası ve hâkimin müdahalesi hususundaki 261‘inci maddesi hü-

kümlerinin uygulanacağı düzenlenmiĢtir. 

Taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümleri, satıcı karĢısında zayıf konumda olan 

alıcının korunması amacıyla düzenlenmiĢtir. EĢit durumda olan tarafların yapa-

cağı sözleĢmeye, taraflardan birini korumayı amaçlayan hukuk kurallarının 

uygulanması düĢünülemez
1
. Özellikle, eĢit konumdaki alıcının, satıcı karĢısında 

zayıf olan alıcının korunmasını amaçlayan hükümlerden faydalanması hakka-

niyete uygun düĢmeyecektir. Tacir veya mesleki faaliyeti kapsamında alıcı ola-

rak hareket eden kiĢilere, taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümlerinin sınırlı Ģekilde 

uygulanması, bu alıcıların, taksitle satıĢ sözleĢmesinin alıcıları koruyan hü-

kümlerinden faydalanmasını engellemektedir. 

Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin son fıkrasındaki düzenleme-

nin karĢıt kavramından anlaĢılacağı üzere, taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümleri-

nin hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan uygulanabilmesi için, alıcının, tacir sıfa-

tıyla hareket etmemesi veya malı bir ticari iĢletmenin ihtiyacı için veya mesleki 

amaçlarla satın almaması gerekir. Bu Ģekilde davranan alıcının tüketici sıfatına 

sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesinin e bendinde tü-

ketici, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, 

kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiĢi olarak tanımlanmaktadır. Buna 

göre, tüketici, sözleĢme konusunu kendi ihtiyaçlarını gidermek için kullanan 

veya tüketen; elde etmiĢ olduğu malı tekrar piyasaya sürmeyen ve tamamıyla 

kendi ihtiyaçları için kullanmak ve yararlanmak amacını takip eden nihai kiĢi-

dir
2
. 

SözleĢme konusu mal, tekrar satıĢa sunulmak, gelir elde etmek için kul-

lanılmak, olduğu gibi veya iĢlenerek bir baĢkasına satılmak, bir baĢka malın 

üretiminde hammadde olarak kullanılmak ya da kâr elde etmek üzere devre-

dilmek amacıyla alınmamaktadır
3
. Malın alınmasında amaç, özel ve nihai 

kullanım olmakta, tekrar satmak, iĢyerinde üretime dâhil etmek veya imalatta 

                                                 
1
 Giger, Hans; Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Band IV Das Obligationenrecht, 2. Abteilung Die 
einzelnen Vertragsverhaeltnisse, 1. Teilband Kauf und Tausch, 4. Abschnitt 
Besondere Arten des Kaufes Art.222 bis 236 OR., 5.Abschnitt Der Tauschvertrag, 
Bern 1999, s.460, (Berner Kommentar). 

2
 Zevkliler, Aydın/ Aydoğdu, Murat; Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2004, 

s.83. 
3
 Aslan, Yılmaz Ġ.; Tüketici Hukuku, Ankara 2006, s.28. 
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kullanmak durumu söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte, aynı malın hem 

ticari hem de özel iĢlerde kullanılması durumunda karma amaçtan bahsedil-

mektedir. Bu hallerde kiĢinin tüketici sayılıp sayılmayacağının tespit edilmesi 

sorunu karĢımıza çıkmaktadır. Doktrinde karma amacın söz konusu olması du-

rumunda kiĢinin tüketici olarak kabul edilmeyeceği kabul edilmektedir
4
. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicinin belir-

lenmesinde tartıĢmalı noktalardan biri, ticari veya mesleki faaliyet yürüten ki-

Ģilerin, kendi iĢyeri ya da iĢletmelerinde kullanılmak üzere, ancak faaliyet ala-

nına iliĢkin olmamak üzere sözleĢme yapmaları halinde, bu kiĢilerin tüketici 

olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğidir
5
. Türk Borçlar Kanununun 263. 

maddesinin son fıkrasında alıcının, malı bir ticarî iĢletmenin ihtiyacı için al-

ması
6
, taksitle satıĢ sözleĢmesinin hükümlerinin sınırlı olarak uygulanması için 

yeterli görülmüĢtür. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicinin belir-

lenmesinde problemli olan hususlardan biri de tacirlerin tüketici niteliğine sa-

hip olup olamayacak olduğudur. Ticaret Kanunumuzun 14.maddesinde
7
 bir 

ticari iĢletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına iĢleten kimsenin tacir olacağı be-

lirtilmiĢtir. Türk Ticaret Kanununun 21. maddesinin
8
 1.fıkrası ile tacirlerin 

borçlarının ticari olmasının asıl olduğu ifade edilmiĢ ve gerçek kiĢi tacirlerin 

iĢlemin yapıldığı anda ticari iĢletmesiyle ilgili olmadığının, diğer tarafa açıkça 

bildirilmesi veya iĢin ticari sayılmasının halin gereklerine göre uygun 

olmaması halinde, borcun ticari olmayacağı ve adi nitelik kazanacağı 

öngörülmüĢtür. Örneğin; gerçek kiĢi tacir, iĢinde kullanmak üzere bir araç satın 

alabileceği gibi kendisi ve ailesinin kullanımı yani özel amaçla da bir araç satın 

alabilir. Türk Ticaret Kanununun 21. maddesindeki kıstasların, iĢlemin ticari 

veya mesleki amaçlı olup olmadığının tespitinde de kullanılacağı kabul 

edilmektedir
9
. 

Türk Ticaret Kanununun 18. maddesinin
10

 1. fıkrası gereğince ticaret Ģir-

ketleri ile amacına varmak için ticari bir iĢletme iĢleten dernekler tacir niteli-

ğine sahiptir. Tüzel kiĢi tacirlerin, tüketici sıfatına sahip olup olmadığı tartıĢ-

                                                 
4
 Aslan, s.5; Zevkliler/ Aydoğdu, s.84. 

5
 Aslan, bir kiĢinin ticari iĢletmesi ile ilgili olan her hukuki iĢlemin ticari veya mesleki 

amaçlı olacağını belirtmektedir, s.4; Zevkliler/ Aydoğdu, s.83. 
6
 ―ya da mesleki amaçlarla alması‖ 

7
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 12/1 maddesi. 

8
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 19/1 maddesi. 

9
 Aslan, s.5,7. 

10
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 16/1 maddesi (amacına varmak için bir ticari 
iĢletme iĢleten vakıflar da eklenmiĢ ). 
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malıdır
11

. Türk Ticaret Kanununun 21. maddesinin 1. fıkra hükmünde belirtilen 

istisnaların sadece gerçek kiĢi tacirler için öngörülmüĢ olduğu yani tüzel kiĢi 

tacirlerin yaptıkları tüm iĢlemlerin ticari nitelik taĢıdığı göz önünde tutularak 

doktrinde bazı yazarlarca, tüzel kiĢi tacirlerin tüketici olamayacağı kabul edil-

mektedir
12

. 

Bir kiĢinin tüketici sıfatına sahip olup olmadığının tespit edilmesinde ki-

Ģinin özelliklerinden değil, iĢlemin niteliğinden hareket edilmesi gerekir. Türk 

Borçlar Kanununun 263. maddesinin son fıkrasında alıcının tacir sıfatıyla hare-

ket etmesi, taksitle satıĢ sözleĢmesinin hükümlerinin sınırlı olarak uygulanması 

için yeterli görülmüĢtür. Bu nedenle, burada da alıcının tacir olup olmaması 

değil, ―tacir sıfatıyla hareket etmesi‖ yani, iĢlemin niteliği önemli olacaktır. 

Sonuç olarak, Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin son 

fıkrasındaki alıcının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesinin 

e bendinde tanımlanan tüketici kavramından farklı Ģekilde ifade edilmiĢ olsa da 

aynı paralel de olduğu kabul edilmelidir
13

. Bu nedenle, alıcı, tüketici sıfatına 

sahipse, taksitle satıĢ sözleĢmesine ait hükümlerin herhangi bir sınırlama ile 

karĢılaĢmaksızın uygulanacağını söyleyebiliriz. 

2. TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ĠLE TÜRK 

BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERĠNĠN HANGĠSĠNĠN UYGULANACAĞI 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerin uygulanması için 

sözleĢmenin taraflarından birisinin tüketici sıfatına sahip olması yeterli değil-

dir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamına, tüketicinin taraf 

olduğu her iĢlem değil, tüketici iĢlemleri girmektedir. Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanunun kapsam baĢlığını taĢıyan 2. maddesinde, Kanunun, 1. mad-

desinde belirtilen amaçlarla, mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan 

birini oluĢturduğu, her türlü tüketici iĢlemini kapsadığı düzenlemiĢtir. Tüketici-

nin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesinin h bendinde ise, tüketici iĢ-

lemi, mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapı-

lan her türlü hukuki iĢlem olarak düzenlenmiĢtir. Tüketici gibi, tüketici iĢlemi-

nin diğer tarafını oluĢturan satıcı-sağlayıcı da Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanununda tanımlanmıĢtır. Kanunun 3. maddesinin f bendinde satıcı, kamu 

                                                 
11

 Zevkliler/ Aydoğdu, s.81; Aslan, s.5, Ġnal, Tamer; Tüketici Kredileri ve Tüketici 
Kredisi SözleĢmeleri, Ġstanbul 2002, s.40-43, 286 .  

12
 Ġlhan, Cengiz; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ankara 2006,s.21; 
Zevkliler/ Aydoğdu, s.81; Aslan, s.5,7; Tacir olan tüzel Ģirketlerin özel alanları 
olmamakla birlikte, iktisadi faaliyet konuları dıĢındaki iĢlemleri için tüketici 
sayılmaları mümkün olmalıdır Gezder, Ümit; Tüketici Kredisi SözleĢmeleri, 
Ġstanbul 1998, s.159 vd. 

13
 Bu nedenle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan tüketici 
sıfatının ve tüketici iĢleminin belirlenmesi hususunda yer alan tartıĢmalar burada da 
mevcuttur. 
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tüzel kiĢileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında 

tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kiĢiler; g bendinde ise sağlayıcı, kamu 

tüzel kiĢileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında 

tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kiĢiler olarak ifade edilmiĢtir. Satıcı, 

malı, iĢletmenin sürekli faaliyeti kapsamında ve kazanç sağlamak üzere sun-

malıdır. Ticari veya mesleki faaliyet kapsamında sürekli olmayıp, arızi olarak, 

hatır için veya tesadüfî Ģekilde birkaç kez sunan fakat sonra bu iĢi sürdürmeyen 

kiĢiler, satıcı-sağlayıcı olarak nitelendirilemeyecektir
14

. Mal alıp satmayı iĢ 

edinmemiĢ, tacir veya esnaf olmayan bir kiĢinin yaptığı iĢlem, tüketici iĢlemi 

sayılmayacaktır. Bu kiĢilerle yapılan iĢlem, tüketici iĢlemi niteliğini taĢımaya-

cağından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması 

da söz konusu olmayacaktır. Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında 

mal/hizmet sunan kiĢi ile tüketici arasında yapılan her türlü hukuki iĢlem ise, 

tüketici iĢlemi niteliği dolayısıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

hükümlerine tabi olacaktır. 

Taksitle satıĢ sözleĢmesi, hem Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu-

nun 6/A maddesinde
15

 hem de Türk Borçlar Kanunun 253 vd. maddelerinde 

düzenlenmiĢtir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türk Borçlar Kanununun 263. 

maddesinin 4. fıkrasını incelediğimizde Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiĢ 

olan taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümlerinin, alıcının tüketici sıfatına sahip ol-

ması halinde sınırsız olarak uygulanacağı tespit edilmektedir. 

Türk Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında satıcının, Tüketicinin Ko-

runması Hakkında Kanundaki düzenlemede olduğu gibi ticari veya mesleki 

faaliyeti kapsamında alıcı ile sözleĢme yapması gerekmez. Bu nedenle, malı, 

ticari veya mesleki faaliyet kapsamında sunmayan satıcı, bir malın taksitle sa-

tıĢı hususunda tüketici niteliğindeki alıcı ile anlaĢırsa bu sözleĢme, Türk Borç-

lar Kanununun 253. vd. maddelerine tabi olacaktır. Örneğin; kullanılmıĢ bir 

malını (araba, buzdolabı gibi) yenisini almak için satan ile bunu kendisi kul-

lanmak için alan kiĢi (alıcı/tüketici) arasında kurulan taksitle satıĢ sözleĢmesi. 

Bu durumda bir sorun yoktur. 

                                                 
14

 Zevkliler/ Aydoğdu, s.87; Aslan, s.20 ; Ġnal, s.66. 
15

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/A maddesinin baĢlığı taksitle satıĢ 
olmakla birlikte, maddede satıcı ve sağlayıcıdan bahsedilmesi ve kanunun amacı 
bakımından söz konusu hükmün tüm taksitle yapılan tüketici iĢlemleri için geçerli 
olduğu kabul edilmektedir. 2009 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağında da 6/A maddesi taksitli 
sözleĢmeler olarak değiĢtirilmiĢtir. Bunun yanında Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 6/A maddesinde düzenlenen sözleĢmenin konusuna sadece taĢınırlar 
girmez. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda mal kavramı, taĢınırları içine 
aldığı gibi, konut veya tatil amaçlı taĢınmaz malları da kapsar. 
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Fakat çoğunlukla taksitle satıĢ sözleĢmesi, bunu ticari veya mesleki faa-

liyeti kapsamında hareket eden satıcı ile tüketici sıfatına sahip alıcı arasında 

gerçekleĢecektir. Bu halde de karĢımıza söz konusu sözleĢmeye Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun 6/A maddesinin mi yoksa Türk Borçlar Kanu-

nunun 253 vd. hükümlerinin mi uygulanacağı sorusu çıkacaktır. 

Belirli bir olayı düzenleyen iki ayrı kanunun aynı anda yürürlükte bu-

lunması mümkündür. Hangi kanunun uygulanması gerektiği sorusunun gün-

deme gelmesi için sadece ortada o konuyla ilgili birden fazla kanunun bulun-

ması yeterli değildir; önemli olan, somut bir soruna yönelik olarak iki kanunda 

birbiriyle zıt, iki ayrı düzenlemenin bulunmasıdır. Birbirine yakın konuları dü-

zenleyen iki kanundan biri diğerini tamamlıyorsa ve ona aykırı düzenlemeler 

içermiyorsa, bir sorun doğmaz. Ancak aynı anda yürürlükte bulunan iki ayrı 

kanun, belirli bir olayı farklı Ģekilde düzenliyorsa, kanunlar arasında bir çatıĢ-

manın varlığından bahsedilir
16

. Bu durumda, hangi kanun hükümlerinin olaya 

uygulanacağı sorunu karĢımıza çıkar. Bu sorunu kesin bir çözüme kavuĢtura-

bilmek için, aynı anda yürürlükte olan bu iki kanunun genel-özel ya da yeni-

eski nitelikli kanun olup olmamasına göre bir ayrım yapılarak sonuca varıl-

maktadır
17

. 

Söz konusu her iki kanun genel ya da her iki kanun özel nitelikte ise yeni 

çıkan kanun eskisini açıkça yürürlükten kaldırmıĢ olmasa bile artık yeni kanun 

uygulanır
18

. 

Türk Borçlar Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ara-

sında genel kanun -özel kanun iliĢkisi söz konusudur. Ġki kanun aynı nitelikte 

olmadığından sorun yeni kanun- eski kanun kuralı ile çözümlenemeyecektir. 

Aynı konuyu düzenleyen kanunlardan biri genel, diğeri özel kanun nite-

liğindeyse, sorunun çözümü biraz daha karıĢıktır. Özel kanun eski, genel kanun 

yeni ise, kanun koyucunun, yeni tarihli genel kanunu çıkarırken (özellikle ka-

nunun gerekçesinden, hazırlık çalıĢmalarından) hangi amacı taĢıdığına bakmak 

gerekir. Kanun koyucunun iradesine ve isteğine göre yeni genel kanun, duruma 

göre, eski özel kanunu kaldırmıĢ olabileceği gibi, yeni genel kanun, eski özel 

kanunun yürürlükte kalmasına engel olmayabilir
19

. Bir baĢka deyiĢle, kanun 

koyucunun, eski tarihli özel kanunda düzenlenen olayı, yeniden genel bir kanun 

ile düzenlerken, o olay ya da hukuki kuruma karĢı, yeni bir bakıĢ açısı getirmek 

isteyip istemediği araĢtırılmalıdır. Eğer, kanun koyucu, eski tarihli özel ka-

nunda düzenlenmiĢ olayları, yeni bir bakıĢ açısıyla ve çıkarlar dengesini baĢka 

                                                 
16

 Oğuzman, Kemal/ Barlas, Nami; Medeni Hukuk, Ġstanbul 2008, s.74. 
17

 Zevkliler, Aydın/Acabey, BeĢir/Gökyayla, Emre; Medeni Hukuk, Ankara 2000, 
s.81;. Oğuzman/Barlas, s.74; Edis, Seyfullah; Medeni Hukuka GiriĢ ve BaĢlangıç 
Hükümleri, Ankara 1987,s.181. 

18
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla , s.81; Oğuzman/ Barlas, s.75; Edis,s.181. 

19
 Edis,s.183. 
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türlü değerlendirerek düzenlenmiĢse, artık yeni tarihli genel kanunun, aksi tak-

dirde özel kanunun hükümlerinin olayda uygulanacağını kabul etmek gerekir
20

. 

Bu bir yorum iĢi olup, hâkim yorum kurallarına göre uygun çözümü bulacak-

tır
21

. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun karĢısında genel kanun niteli-

ğinde olan Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girdiğinde tüketici sıfatına sahip olan alıcı ile 

ticari veya mesleki faaliyet kapsamında hareket eden satıcı arasındaki taksitle 

satıĢ sözleĢmesi hakkında hangi hükümlerin uygulanacağı, yeni genel kanun ile 

eski özel kanun çatıĢmasındaki kurala göre çözümlenecektir. Kanun koyucu 

açıkça belirtmemekle birlikte, Türk Borçlar Kanununun 263.maddesinin son 

fıkrasının karĢıt kavramından hareketle, tüketici sıfatına sahip alıcının korun-

masını amaçlayarak taksitle satıĢ sözleĢmesini düzenlemiĢ olduğunu söyleyebi-

liriz. Aynı zamanda Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin son fıkrasının 

gerekçesinde, kanun koyucu, fıkrada yapılan düzenleme ile tacir sıfatını taĢıyan 

alıcı bakımından, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uy-

gulanamayacağı göz önünde tutularak, söz konusu alıcılara taksitle satıĢa iliĢ-

kin belirtilen hükümlerden sınırlı biçimde yararlanma olanağı tanınmıĢ olduğu 

belirtilmiĢtir. Türk Borçlar Kanununda, taksitle satıĢ sözleĢmesine iliĢkin alı-

cıyı korumaya yönelik oldukça kapsamlı hükümler yer almaktadır. Türk Borç-

lar Kanunundaki düzenleme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tak-

sitle satıĢ sözleĢmesini düzenleyen 6/A maddesinde yer alan düzenlemeye 

oranla daha kapsamlıdır. Ayrıca bu düzenleme ile 6/A maddesinde yer almayan 

yeni hükümler de getirilmiĢtir. Bu nedenle, tüketici sıfatına sahip alıcı ile ticari 

veya mesleki faaliyeti kapsamında hareket eden satıcı arasındaki taksitle satıĢ 

sözleĢmesine (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/A maddesi ile 

Türk Borçlar Kanunun 253 vd. hükümlerinin çatıĢtığı yani aynı duruma farklı 

düzenleme getirmiĢ olması halinde) tüketicinin korunması açısından tüketicinin 

daha yararına olan Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulama alanı bulacak-

tır
22

. Aksinin kabulü, kanun koyucunun yapmıĢ olduğu bu kapsamlı 

düzenlemenin son derece kısıtlı bir alanda (tüketici sıfatına sahip olan alıcı ile 

ticari veya mesleki faaliyet kapsamında hareket etmeyen satıcı arasındaki tak-

sitle satıĢ sözleĢmesine) uygulanabileceği anlamına gelecektir. Kanun koyucu-

nun niyetinin, bu kadar kısıtlı bir alanda uygulanabilecek, bir bakıma uygulama 

alanı olmayan hükümler getirmek olduğunu söylemek mümkün değildir. Ay-

                                                 
20

 Zevkliler/Acabey/Gökyayla , s.83. 
21

 Edis,s.183. 
22

 benzer görüĢler Ünlütepe, Mustafa;Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde 
Taksitle SatıĢ SözleĢmesi, Ġstanbul 2011, s.84; Zevkliler, Aydın/ Gökyayla, Emre; 
Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, Ġstanbul 2010,s.75. 
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rıca, tüketicinin korunması amacıyla çıkarılmıĢ bir kanunda, tüketicinin, genel 

hükümlerin gerisinde bir konumda olması da düĢünülemez. 

B. SATICI BAKIMINDAN 

Satıcının kim olduğu taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümlerinin uygulanması 

açısından 263. maddesi kapsamında her hangi bir özellik taĢımaz. Türk Borçlar 

Kanunu bakımından satıcı için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ol-

duğu gibi farklı özellikler aranmamıĢtır. Her gerçek ve tüzel kiĢi, taksitle satıĢ 

sözleĢmesinde, satıcı sıfatına sahip olabilir. 

Bununla birlikte, Türk Borçlar Kanunun 253. maddesinin 3. fıkrası 

hükmü, satıcının ticari faaliyeti kapsamında satıĢ yapıp yapmamasına göre, -

diğer hükümlerin uygulanmasında bir değiĢiklik bulunmamakla birlikte- 253. 

maddesinin 3. fıkrasının uygulanmasında farklılık öngörmüĢtür. Hemen belirt-

memiz gerekir ki, 253. maddenin 3. fıkrasındaki bu farklılık alıcının tüketici 

niteliğine sahip olduğu taksitle satıĢ sözleĢmeleri için söz konusu olacaktır. 

Alıcının tüketici niteliğine sahip olmadığı hallerde 263. maddenin son fıkrası 

gereğince -satıcının özelliğine bakılmaksızın- taksitle satıĢ sözleĢmesine sadece 

fıkrada sayılan maddeler uygulanabilecektir ve maddeler arasında zaten 253. 

madde yoktur. 

Alıcının tüketici sıfatına sahip olduğu taksitle satıĢ sözleĢmesinin, satıcı-

nın ticari faaliyeti kapsamında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, yani bir 

baĢka deyiĢle, tüm taksitle satıĢ sözleĢmelerinin geçerliliği yazılı Ģekle bağlan-

mıĢtır. Bununla birlikte, söz konusu taksitle satıĢ sözleĢmesinin konusu mal, 

satıcının ticari faaliyeti kapsamında satılmıyorsa, sözleĢmenin içeriğini 11 bent 

halinde belirleyen 253. maddenin 3. fıkrası uygulanmayacaktır. 

Yukarıda açıkladığımız gibi tüketici sıfatını taĢıyan alıcı ile mesleki veya 

ticari faaliyeti kapsamında hareket eden satıcı arasındaki taksitle satıĢ sözleĢ-

mesine Ģayet Türk Borçlar Kanunun değil de sadece Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanunun uygulanacağı kabul edilecek olursa, kanun koyucunun 253. 

maddenin 3. fıkrasında hiçbir zaman uygulanamayacak bir hükmü düzenlemiĢ 

olduğunu söylemek gerekecektir ki; bunun da kabulü mümkün değildir
23

. 

II. TAKSĠTLE SATIġ SÖZLEġMESĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLERĠN 

SÖZLEġMENĠN SOSYAL KORUMA AMACI KAPSAMINDA 

UYGULANMASI 

Taksitle satıĢ sözleĢmesinde alıcı, semen borcunu kısmi olarak, taksitler 

halinde ve maldan istifade etmeye baĢladıktan sonra yerine getirmektedir
24

. 

Bedelin taksitler halinde ödenmesi, taksitli iĢlemlerin karakteristik özelliğidir. 

                                                 
23

 benzer görüĢ Ünlütepe , s.85. 
24

 Ozanoğlu, Hasan; Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle SatıĢ SözleĢmesi, 
Ankara 1999,s.94. 
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Böylece satıcı, tüketiciye iktisadi açıdan kredi sağlamıĢ olmaktadır
25

. Satıcının, 

malın bedelini almayı malın tesliminden sonraki bir döneme bırakması sure-

tiyle tüketiciyi kredilendirmesi durumunda malın bedeli genellikle tüketicinin 

ödeyebileceği Ģekilde kısımlara ayrılmakta ve tüketici bu kısımları taksitler 

halinde ödemek suretiyle borcundan kurtulmaktadır
26

. Böylece peĢin para ile 

malı satın alması söz konusu olmayacak olan alıcıya bir anlamda bir satın alma 

gücü temin edilmekte, kredi sağlanmaktadır
27

. 

Cebinden para çıkmadan alıĢveriĢ yapmanın cazibesi, çoğu zaman kiĢile-

rin sağlıklı düĢünmesini önlemektedir. Özellikle alım gücü sınırlı olan kiĢiler 

açısından satın almayı düĢünmediği bir Ģeyi edinebilmek son derece cazip hale 

gelmekte, bir anlamda onları satım sözleĢmesi yapması konusunda teĢvik et-

mektedir. Bu sayede gelir düzeyi yeterli olmayan kiĢiler ihtiyaç duydukları 

Ģeyleri, bedelini daha sonra ve kısım kısım ödemek suretiyle almak ve kullan-

mak imkânına sahip olma fırsatına sahip olmaktadır. Fakat bununla birlikte, 

gelir düzeyi zaten düĢük olan kiĢilerin, taksit imkânın cazibesine kapılarak, 

ödeme gücünün üzerinde harcama yapması ve taksit ödemelerinde güç duruma 

düĢmesi de söz konusu olmaktadır. Bir anlamda tüketim çılgınlığına yol aç-

maktadır
28

. Taksitle satıĢ, satıcı açısından da malını satabilme imkânını arttır-

maktadır. Bu faydasının yanı sıra, satıcı, alıcının taksitleri ödememesi tehlike-

sine karĢı kendisini korumak amacıyla sözleĢmeye alıcı için ağır olan Ģartlar 

koymakta ve alıcılar ekonomik bakımdan zayıf oldukları için bu Ģartlara rıza 

göstermek zorunda kalmaktadır
29

. Taksitle satıĢta alıcılar, aslında malın 

kendilerine çok daha pahalıya mal olduğunu, aldatabilme olanaklarının ortaya 

çıktığını genellikle fark edememekte, satıcı karĢısında güçsüz olduklarından 

                                                 
25

 Ġlhan,s.117;Aslan, s.337; Baykan, Renan; Tüketici Hukuku Mevzuata ĠliĢkin 
Yorum-EleĢtiri-Öneri, Ġstanbul 2004,s.320; Akipek, ġebnem; Türk Hukuku ve 
Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999,s.174. 

26
 Giger, (Berner Kommentar), s.361; Aslan, s.332. 

27
 Tüketici Kredisi Hakkındaki Avrupa Birliği Direktifinin 3. maddesinin c bendinde 
tüketici kredisi, kredi verenin tüketiciye, ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzer 
diğer bir finansman desteği aracılığıyla kredi açtığı veya kredi açmayı taahhüt ettiği 
sözleĢme olarak tanımlanmıĢtır. 2009 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağında tüketici kredisi 
Yönerge paralelinde tanımlanmıĢtır. Satıcı tarafından tüketicinin finanse edilmesi 
hali de aslında bir tüketici kredisi niteliğindedir. Bu anlamda taksitle satıĢ, ödemenin 
ertelenmesi Ģeklinde bir tüketici kredisi, TBK.263/2 md. kapsamında finanse edilmiĢ 
taksitle satıĢ sözleĢmesi ödünç Ģeklinde tüketici kredisi, TBK 263/1 md. kapsamında 
yer alan sözleĢmelerde benzer diğer bir finansman destek Ģeklinde tüketici kredisi 
olarak nitelendirilmektedir. (Giger, (Berner Kommentar), s.359)   

28
 Serozan, Rona; Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Ġstanbul 2002, s.166. 

29
 Giger, (Berner Kommentar), s.367;Aslan, s.332;Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku 
Özel Borç ĠliĢkileri, Cilt I/1, Ġstanbul 2008,s.301 
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satıcının dayattığı ağır Ģartları kabul edip, sonra piĢman olmakta, sıklıkla 

ödeme güçlüğü içine düĢmektedirler. Bu nedenlerle taksitle satıĢlarla ilgili ola-

rak alıcıyı (özellikle tüketiciyi) koruyucu düzenlemelere ihtiyaç doğmuĢtur
30

. 

Taksitle satıĢ sözleĢmesinin tarafı olarak alıcının satıcı karĢısında özel 

olarak korunması ihtiyacı nedeniyle Borçlar Kanununda 222 vd. olduğu gibi 

Türk Borçlar Kanununun 253 vd maddelerinde de taksitle satıĢ sözleĢmesi em-

redici nitelikte kurallarla düzenlenmiĢtir
31

. 

Taksitle satıĢ sözleĢmesi ile alıcıya sağlanan satın alma gücü yani kredi 

sağlanmasının, sözleĢme özgürlüğü kapsamında; satıcının dıĢında bir baĢka kiĢi 

tarafından temin edildiği veya aynı amacı sağlayan bir baĢka sözleĢme yapıl-

ması durumunda alıcıyı koruyan hükümlerin uygulanmaması tehlikesi söz ko-

nusudur. Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkralarında bu 

tehlikeleri bertaraf etmek üzere, taksitle satıĢ sözleĢmesi olarak nitelendirilme-

mekle birlikte, aynı amaca yönelik olup, alıcının korunması ihtiyacının mevcut 

olduğu sözleĢmelere de taksitle satıĢ sözleĢmesine iliĢkin hükümlerin uygula-

nacağı düzenlenmiĢtir. 

A. TAKSĠTLE SATIġ SÖZLEġMESĠ ĠLE AYNI EKONOMĠK 

AMAÇLA YAPILAN ĠġLEMLER 

Türk Borçlar Kanunun 263 maddesinin 1. fıkrasında taksitle satıĢa 

iliĢkin hükümlerin, aynı ekonomik amaçla yapılan iĢlemlere de uygulana-

cağı düzenlenmiĢtir. Taksitle satıĢ ile aynı ekonomik amacı takip eden iĢ-

lemlerde de taksitle satıĢa iliĢkin alıcıyı koruyan emredici kuralların iĢle-

tilmesi gerekir. Taksitle satıĢla aynı ekonomik amaçla yapılan iĢlemlerin 

ne olduğuna dair hükümde bir açıklık yoktur. Bununla birlikte, 263. mad-

denin 1. fıkrasının gerekçesinde, taksitle satıĢ sözleĢmesinde alıcıyı koru-

yan hükümlerden kurtulmak amacıyla yapılan kira-satıĢ vaadi, kira-alım, 

kira-bağıĢlama Ģeklinde yapılan bileĢik sözleĢmelere de taksitle satıĢ hü-

kümlerinin uygulanacağı belirtilmiĢtir. Böylece, taksitle satıĢ sözleĢmesi ile 

aynı ekonomik amaçla yapılan iĢlemler, örnekleyici olarak sayılmıĢtır. 

Hangi iĢlemlerin taksitle satıĢ sözleĢmesi ile aynı ekonomik amacı 

takip ettiğini belirlemek için her Ģeyden önce taksitle satıĢın ekonomik bo-

yutu ile birlikte taksitle satıĢ sözleĢmesi ile gerçekleĢtirilmek istenen amacı 

tespit etmek gerekir. Taksitle satıĢ sözleĢmesi mülkiyetin devrini amaçla-

                                                 
30

 Taksitle satıĢ sözleĢmesi ile ilgili hükümler, sözleĢmenin zayıf tarafını oluĢturan 
alıcıya ayrıcalık sağlamak ve satıcının ekonomik gücünü kötüye kullanması 
ihtimaline karĢı alıcıyı korumak amacıyla düzenlenmiĢtir. Giger, (Berner 
Kommentar), s.347, 368 vd.;Ozanoğlu,s.25; Aslan, s.334; Akipek, s.163. 

31
Tandoğan, s.305; Ünlütepe, s.36; Yavuz, Cevdet; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 
Ġstanbul 2009, s.220; Serozan, s.166. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
6/A maddesi de emredici niteliktedir. 
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yan bir sözleĢmedir. Bununla birlikte, mülkiyetin devri amacı bir anlamda 

hukuki amaçtır
32

. Mülkiyetin devri söz konusu olmamakla birlikte, Ģeyin 

alıcıya zilyetliği devredilmiĢ ve onu kullanması hususunda kayıtsız Ģartsız, 

sürekli bir kullanım hakkı tanınmıĢ ve alıcı da bu kullanım değerini tak-

sitler halinde ödemeyi üstlenmiĢse, taksitle satıĢın ekonomik amacının ta-

kip edildiği söylenebilecektir
33

. 

Aynı ekonomik amacın tespitinde ikinci önemli husus; taksitle satı-

Ģın, kredi fonksiyonudur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, taksitle satıĢ 

sözleĢmesinin karakteristik özelliğini veren, satıcının alıcıya satın alma 

gücü yani bir anlamda kredi sağlamasıdır. Satıcı, alıcıya nakdi kredi ver-

mez. Fakat sözleĢme konusu Ģeyin bedelini taksitler halinde ödemesi im-

kânını sağlayarak, alıcıya bir mal kredisi temin eder
34

. Bir anlamda tak-

sitle satıĢ sözleĢmesine bu niteliğini kazandıran unsur karĢı edimin kredi-

lendirilmesidir
35

. Bu nedenle, alıcının kredi ihtiyacının karĢılanmasına 

hizmet etmeyen sözleĢmelerin, taksitle satıĢla aynı ekonomik amacı takip 

ettiğini söylemek mümkün olmayacaktır. 

Türk Borçlar Kanunun 263 maddesinin 1. fıkrasının gerekçesinde 

de sayılan kira-satım, kira-satıĢ vaadi, kira-bağıĢ gibi sözleĢmelerin, tak-

sitle satıĢ sözleĢmesine olan yakın benzerliği nedeniyle, taksitle satıĢ söz-

leĢmesinde yer alan alıcıyı koruyan hükümlerin bertaraf edilmesi için sık-

lıkla bu sözleĢmelerin yapılması tercih edilmektedir. Bu sözleĢmelerde ta-

raflar bir kira sözleĢmesi yaparak, bir malın kullanımını sözleĢmenin karĢı 

tarafına bırakır ve kiracı belirlenen dönemlerde kira parasını kiralayana 

öder. SözleĢmeye, kira parası belirli bir miktara ulaĢınca veya belirli bir 

sürenin sonunda kiralananın mülkiyetinin kiracıya geçeceğine veya kira-

cıya bir satın alma hakkı tanınmasına iliĢkin kayıtlar konulur
36

. SözleĢme-

nin sonunda kiralanan malın mülkiyetinin devralınması kuralı, getirdik-

leri ölçüde bu sözleĢmeler, taksitle satıĢ sözleĢmesinden farklı değillerdir. 

Böyle bir kayıt yoksa
37

 dahi sözleĢmenin süresi, aylık kira bedeli ve 

bu kira bedelinin malın satıĢ bedeline karĢı teĢkil ettiği orana bakılarak, 

                                                 
32

 Ozanoğlu,s.94. 
33

 Ozanoğlu,s.95. 
34

 Aslan, s.337; Baykan,s.320; Akipek,s.174.Ozanoğlu,s.95. 
35

 Giger, (Berner Kommentar), s.367. 
36

 Giger, (Berner Kommentar), s.372; Oser, Hugo /Schönenberger, Wilhelm; 
Züricher Kommentar, Band V Das Obligationenrecht, (Art.184-418) 1938,s.914. 

37
 burada önemli olan husus, olağan bir kira sözleĢmesi mi yoksa gerçek anlamıyla bir 
kira-satım sözleĢmesi mi olduğunun tespit edilmesidir. SözleĢme bir kira sözleĢmesi 
ise tabi ki taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümleri uygulanmayacaktır. SözleĢme konusu 
malın mülkiyetinin kira paralarının belirli bir miktara ulaĢınca doğrudan kiracıya 
(alıcıya) geçeceği kararlaĢtırılmıĢ bir kira-satım sözleĢmesi söz konusudur. 
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taksitle satıĢ sözleĢmesi ile aynı ekonomik amacı takip edip etmediği tayin 

edilecektir
38

. Kira süresi sonunda ödenmiĢ olan tutarın, malın ekonomik 

değerinin üzerinde olması, mülkiyetin devrinin taraflarca amaçlandığına 

bir karine oluĢturur. Bu sözleĢme ile özellikle kiralayana kira sözleĢmesini 

fesih hakkı tanınarak, ödenen kira paralarının kiralayanda kalması sağ-

lanmakta, taksitle satıĢta yer alan sözleĢmeden dönme hususundaki hü-

kümlerden, muacceliyet Ģartı ile iliĢkin alıcıyı koruyan hükümlerden alıcı-

nın yararlanması engellenmektedir
39

. Bu nedenle, Türk Borçlar Kanunun-

daki bu düzenleme öncesinde de kira-satım, kira-satıĢ vaadi, kira-bağıĢ-

lama sözleĢmeleri, taksitle satıĢ sözleĢmesinin emredici hükümlerinin ber-

taraf edilmesine yönelik, kanuna karĢı hile teĢkil eden bir sözleĢme olarak 

kabul edilmekteydi
40

. Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin 1. fıkra-

sında taksitle satıĢ sözleĢmesine iliĢkin hükümlerin taksitle satıĢ ile aynı 

ekonomik amaçla yapılan iĢlemlerde de uygulanabilmesi sağlanmıĢtır
41

. 

Leasing sözleĢmesi özellikle finansal kiralama sözleĢmesi
42

 taksitle 

satıĢ sözleĢmesi ile aynı ekonomik amaçla yapılan iĢlemler içinde sayılabi-

lir mi? 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 1.maddesinde, kanunun 

amacının, finansal kiralamayı düzenlemek olduğu açıkça belirtilmiĢtir. 

Bunun dıĢında kalan, özellikle günlük iĢlem leasing
43

‟i bu kanun kapsa-

mında yer almamaktadır
44

. Finansal Kiralama Kanunun 9.maddesinin 2. 

                                                                                                                       
Mülkiyetin doğrudan geçeceği değil de satın alma hakkı tanınmıĢsa bu durumda 
gerçek bir kira-satım sözleĢmesi olup olmadığı tayin edilmelidir. Ġki sözleĢmenin 
birbirinden ayrılmasındaki kriterler için bkz. Giger, (Berner Kommentar), s.373 vd. 

38
 Ġnal,s.341. 

39
 Tandoğan,s.308. 

40
 Tandoğan,s.308; GümüĢ, Mustafa Alper; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 
Ġstanbul, 2008,s.241; Ozanoğlu,s.144; Yavuz,s.220; Oser,/Schönenberger, s. 914. 

41
 Böylece kanuna karĢı hilenin yaptırımı dolanılan emredici hükmün uygulanması 
olarak kanun tarafından öngörülmüĢtür.  

42
 Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kiĢiden satın aldığı veya baĢka 
suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir 
süre feshedilmemek Ģartı ile kira bedeli karĢılığında, kiracıya bırakılmasını öngören 
bir sözleĢmedir. (Finansal Kiralama Kanunu 4.md.). 

43
 Tüketici Kredisi Hakkındaki Avrupa Birliği Direktifinin 2. maddesinin 2.fıkrasının d 
bendinde finansal kiralama sözleĢmelerinin tüketici kredisi kapsamına dâhil olduğu 
belirtilmiĢtir. 2009 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının taksitli sözleĢmeleri düzenleyen 
hükümde tüketicinin kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme 
zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleĢmeleri hakkında da taksitli 
sözleĢmelere ait hükmün uygulanacağı belirtilmiĢtir. 

44
 Günlük leasing sözleĢmesinde sözleĢme süresi sonunda malın mülkiyetinin 
kiralayana devrinin öngörülmesi, mülkiyeti koruma kaydıyla yapılan taksitle satıĢı 
maskelenebileceği böylece taksitle satıĢ hükümlerinin uygulanmasını engelleyeceği 
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fıkrası hükmüne göre taraflar, sözleĢme süresi sonunda kiracının, malı 

satın alma hakkını haiz olacağını kararlaĢtırabilirler. Böyle bir kaydın 

bulunması durumunda, söz konusu finansal kiralama sözleĢmesine, tak-

sitle satıĢ sözleĢmesine iliĢkin hükümler uygulanabilecek midir? Finansal 

Kiralama SözleĢmesinin 27. maddesinde Borçlar Kanunun 222, 223, 224. 

maddelerinin uygulanmayacağı düzenlenmiĢtir. Bu düzenleme ile taksitle 

satıĢ sözleĢmesine iliĢkin hükümlerin finansal kiralamaya uygulanmaya-

cağı belirtilmiĢtir. Bununla birlikte, Finansal Kiralama Kanunun 9. mad-

desi uyarınca kiracıya alım hakkının tanındığı durumlarda, 27. maddenin 

açık hükmüne rağmen, taksitle satıĢa iliĢkin hükümlerin uygulanması ge-

rektiği kabul edilmekteydi
45

. 

Özellikle, Türk Borçlar Kanunun 263. maddesinin 1. fıkrası hükmü 

dikkate alındığında, finansal kiralama sözleĢmesinde kiracıya alım hakkı 

verilmiĢse, bu sözleĢmenin, taksitle satıĢ sözleĢmesi ile aynı ekonomik 

amaca yönelik iĢlem olarak kabul edilmesi ve taksitle satıĢ hükümlerinin 

uygulanması mümkün olmalıdır. Çünkü bu durumda da kiralayan, leasing 

sözleĢmesi yoluyla kredilendirilmektedir. Burada Ģunu belirtmekte fayda 

vardır. Finansal kiralama sözleĢmeleri, iĢletmelerin finansal sorunlarıyla 

ilgili olduğu için genellikle taraflar ticari iĢletmeler olacaktır
46

. Burada 

kiracı/alıcı tacir sıfatıyla hareket eden, malın bir ticari iĢletmenin ihtiyacı 

için ya da mesleki amaçlarla kiralayan/satın alan kiĢi durumunda ise, 

Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin son fıkrası kapsamında sayılan 

hükümlerle sınırlı olarak taksitle satıĢ hükümleri uygulanabilecektir
47

. 

Bunun yanında, taksitle satıĢa dair hükümlerin; tüketicinin yararına 

olması bakımından, 263. maddenin 1.fıkrası kapsamında aynı ekonomik 

amacı takip etmesi bakımından karĢı edimin taksitle ifa edildiği tüketici 

iĢlemlerinde de uygulanma imkânına sahip olması mümkün olacaktır. 

B. SATIM SÖZLEġMESĠNĠN EKONOMĠK BĠRLĠK ĠÇĠNDE 

OLDUĞU KREDĠ SÖZLEġMELERĠ 

Taksitle satıĢın uygulanma alanını belirlerken üzerinde durulan diğer bir 

nokta da satıĢ sözleĢmesinin ekonomik birlik içinde olduğu ödünç sözleĢmele-

rine taksitle satıĢa iliĢkin emredici hükümlerin uygulanmasıdır. 

                                                                                                                       
için bu tür sözleĢmelere de taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümleri uygulanmalıdır. 
Baykan, s.327. 

45
 Serozan, s.167; Ozanoğlu,s.152. 

46
 Aslan, s.13. 

47
 Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zürich 
1980,s.322. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

480 

Türk Borçlar Kanunun 263. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında ―Bir taĢınırı 

edinme amacıyla yapılan ödünç sözleĢmelerinde satıcının, mülkiyeti saklı 

tutma kaydı ile birlikte veya bundan bağımsız olarak satıĢ bedeli alacağını 

ödünç verene devretmesi veya satıcı ile ödünç verenin baĢka surette anlaĢarak, 

alıcının satıĢ bedelini daha sonra taksitler hâlinde ödemek üzere malın teslimini 

sağlamaları durumunda, taksitle satıĢa iliĢkin hükümler kıyas yoluyla uygula-

nır. Ödünç sözleĢmesinde, taksitle satıĢ sözleĢmelerine konulması zorunlu olan 

hususların yer alması Ģarttır. Ancak, bunlardan peĢin satıĢ bedeli ile toplam 

satıĢ bedeli yerine, ödünç alınan miktar ile ödünç verene ödenecek toplam 

ödünç miktarı gösterilir. 

PeĢin satıĢla bağlantılı taksitle ödünç sözleĢmelerinde, ödünç verene, ya-

sal asgarî peĢinatın ödenmiĢ ve peĢin satıĢ bedelinin ödünç sözleĢmesinin ya-

pılması sırasında herhangi bir ilâve yapılmaksızın tamamen karĢılanmıĢ olması 

hâlinde, taksitle satıĢa iliĢkin hükümler uygulanmaz.‖ hükmü ile uygulama 

alanı düzenlenmiĢtir. 

Türk Borçlar Kanunun 263. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında bir taĢınırın 

edinilmesi amacıyla gerçekleĢtirilen ödünç sözleĢmesine
48

 uygulanacak 

hükümler düzenlenmiĢtir. SatıĢ sözleĢmesini finanse eden kiĢi sınırlanmamıĢtır, 

yani ödünç veren gerçek veya tüzel kiĢi olabilir. Günümüzde taksitli satıĢlar, 

genellikle tüketici kredileri ve kredi kartları ile yapılmaktadır. Bu nedenle, 

çoğunlukla semenin ödenmesi hususunda alıcıyı finanse eden üçüncü kiĢi, 

kredi veren
49

 (banka) olmaktadır. Burada üçlü sözleĢme iliĢki söz konusudur. 

Bunlar; satıcı ile ödünç veren (banka) arasında genellikle bir çerçeve sözleĢme; 

satıcı ile alıcı arasında satıĢ sözleĢmesi; alıcı ile ödünç veren (banka) arasında 

ödünç (kredi) sözleĢmesidir
50

. 

                                                 
48

 Tüketici Kredisi Hakkındaki Avrupa Birliği Direktifinin 3. maddesinin c bendinde 
tüketici kredisi, kredi verenin tüketiciye, ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzer 
diğer bir finansman desteği aracılığıyla kredi açtığı veya kredi açmayı taahhüt ettiği 
sözleĢme olarak tanımlanmıĢtır. 2009 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağında tüketici kredisi 
Yönerge paralelinde tanımlanmıĢtır. Tüketiciye, ödünç yoluyla da verilse bu tüketici 
kredisi içinde sayılacağı için ödünç sözleĢmesi kapsamına tüketici kredisi (TKHK.10. 
md) ile kredi kartları (TKHK. 10/A md.) da dâhildir. 

49
 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesinin k bendine göre kredi 
veren, mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel 
finans kuruluĢu ve finansman Ģirketleridir. Bu nedenle gerçek kiĢiler kredi veren 
sıfatına sahip olamazlar. Oysa 1983 tarihli Ödünç Para Verme ĠĢleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca gerçek kiĢiler de faiz veya diğer bir ivaz karĢılığı 
ödünç verme iĢleriyle uğraĢabilmektedir. Atamer, YeĢim; Tüketici Kredisi 
Hukukunda Reform Projeleri ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumu, Türk Ġsviçre 
Hukuk Günleri Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, Ġstanbul 2010, 
s.245. 

50
 Akipek, s.128. 
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Taksitle satıĢ sözleĢmesinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi, alıcının 

bedeli malın tesliminden sonra kısım kısım satıcıya ödenmesi imkânı sağlana-

rak, alıcı, satıcı tarafından finanse edilmektedir. Satıcı için taksitle satıĢ, malını 

pazarlaması anlamında faydalar sağlamakla birlikte, finansman güçlüğü yarat-

ması, alıcının borcunu ödememesi riski gibi sakıncaları da beraberinde taĢı-

maktadır
51

. 

Günümüzde satıcıların sıklıkla kredilendirme imkânına sahip olmaması 

nedeniyle, kredilendirme iĢlemini, satıcı yerine bir üçüncü kiĢi, genellikle tü-

ketici kredisi ve kredi kartları yoluyla bankalar yapmaktadırlar
52

. Gerek bir 

kredi kurumunun satıĢ iĢlemini finanse etmesi suretiyle gerçekleĢen satıĢ söz-

leĢmesinde, gerekse satıcı tarafından finanse edilen taksitle satıĢ sözleĢmesinde 

ortak olan amaç, alıcının kredilendirilmesi düĢüncesidir
53

. Bu nedenle, tüketi-

ciye kredinin ikili iliĢkide satıcı tarafından verilmesi ve faizin ona ödenmesi ile 

finansmanın üçüncü kiĢi tarafından sağlanması ve faizin ona ödenmesi arasında 

hiçbir fark yoktur. Bunun sonucu olarak, bu iĢlemleri aynı hükümlerle düzen-

lemek gerekmektedir. Bu iĢlemler ya taksitli satıĢa iliĢkin hükümlerle ya da 

tüketici kredisi hükümleri ile düzenlenmektedir
54

. 

Kredi kurumu olarak bankaların iĢbirliği içinde hareket ederek açtıkları 

kredi sözleĢmeleri bakımından sadece bir üçüncü kiĢinin –bankanın- araya gir-

mesi nedeniyle alıcı, doğrudan satıcıdan kredi aldığı önceki durumundan daha 

elveriĢsiz bir hukuki konuma sokulmamalı, yani taksitli iĢlemlere iliĢkin koru-

yucu hükümlerden yoksun bırakılmamalıdır
55

. Burada da kanuna karĢı hilenin 

önlenmesi ve sözleĢmenin zayıf tarafı olan alıcının korunması amacı söz konu-

                                                 
51

 Baykan,s.322. 
52

 Taksitle satıĢlar bir anlamda yerlerini tüketici kredilerine, kredi kartlı satıĢlara 
bırakmıĢtır Ġlhan, s.117; Aslan, s.333. 

53
 Tüketici kredisi sözleĢmesinin konusu, nakit paradır. Nakit olarak verilmeyen 
krediler tüketici kredisi sözleĢmelerinin konusunu teĢkil etmez. Burada nakit kredinin 
fiilen kime ödendiğinin önemi bulunmamaktadır. Tüketicinin onayı ile satıcıya 
doğrudan banka tarafından ödenen krediler de nakit kredidir Aslan, s.361. 

54
 Ġsviçre de tüketici kredisi kapsamında düzenlenmiĢtir Bundesgesetz über den 
Konsumkredit, AS 2002 3846. Hukukumuzda TBK.263.madde hükmü dikkate 
alındığında taksitle satıĢ hükümleri kapsamında düzenleme tercih edilmiĢ olarak 
görülmektedir. Fakat TKHK. 10 ve 10/A maddeleri tüketici kredilerini ve özellikle 
10. maddenin 5. fıkrası bağlı kredileri düzenlemiĢtir. 2009 tarihli Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Taslağında ise bağlı kredi içinde satıcının finansman sağladığı durum da sayılmıĢtır. 
Hukukumuz açısından aynı nitelikli iĢlemlerin farklı hükümlerle karıĢıklık yaratacak 
Ģekilde düzenlenmiĢ olduğu görülmektedir. Aslında birbirine yakın bu iĢlemlerin 
aynı düzenleme içerisinde yer alması, bunlar arasındaki bağlantının gösterilmesi 
bakımından daha elveriĢli olacaktır.   

55
 Giger, (Berner Kommentar), s.424,425;Serozan,s.167. 
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sudur. Bu sebeple, Türk Borçlar Kanunu 263. maddesi, taksitle satıĢ ile varıl-

mak istenen aynı ekonomik sonucu sağlamaya yönelik tüm sözleĢmeleri, özel-

likle belirli satıĢ iĢlemlerini finanse etmek üzere satıcı firma ile üçüncü kiĢi –

banka- bir çerçeve sözleĢmesi dâhilinde iĢbirliği içerisinde hareket ederek, alı-

cıya taksitler halinde iade edilecek kredi açması durumunu da taksitle satıĢ hü-

kümleri kapsamına almıĢtır. 

Satıcı, alıcıyla taksitle satıĢ sözleĢmesi yapıyorsa ve bu sözleĢme konusu 

taĢınırın edinilmesi amacıyla, bir üçüncü kiĢi, alıcıyı, satıcının yerine finanse 

ediyorsa, her ne kadar üçüncü kiĢi tarafından finanse edilmiĢ olsa da, bu, alıcı 

açısından önem taĢımayacaktır; o yine bedeli taksitler halinde satıcıya değil, 

kredi veren üçüncü kiĢiye ödeyecektir. Buradaki fark, alınan mal bedelinin sa-

tıcı tarafından değil, kredi veren tarafından finanse edilmiĢ olmasıdır
56

. Ayrıca 

alıcının, söz konusu malı edinmesi için verilen krediyi, taksitler halinde öde-

mesi yükümlülüğüne neden olan kredi sözleĢmesi kapsamında üçüncü kiĢi ola-

rak kredi verene karĢı da aynı taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümlerinin koruyucu 

hükümlerinden faydalanması gerekir. Bu nedenle, hem üçüncü kiĢi tarafından 

finanse edilmiĢ taksitle satıĢ sözleĢmesine, hem de üçüncü kiĢinin finansmanı 

sağladığı kredi sözleĢmesine taksitle satıĢ hükümleri uygulanacaktır
57

. 

Üçüncü kiĢinin finanse ettiği satıĢ sözleĢmesi peĢin satıĢ sözleĢmesi ol-

makla birlikte, satıĢ bedeli (kredi), satıĢ sözleĢmesini finanse eden üçüncü ki-

Ģiye taksitler halinde ödeniyorsa, bu durumda üçüncü kiĢi tarafından finanse 

edilen peĢin satıĢ sözleĢmesine
58

 sadece kanundaki istisnai durumlarda taksitle 

satıĢ sözleĢmesi hükümleri uygulanmayacaktır
59

. Üçüncü kiĢi tarafından fi-

nanse edilmesi halinde peĢin satıĢ sözleĢmesine iki Ģartın (yasal asgari peĢinatın 

ödünç verene ödenmesi ve peĢin satıĢ bedelinin satıĢ sözleĢmesinin yapılması 

sırasında herhangi bir ilâve yapılmaksızın ifa edilmesi) birlikte gerçekleĢmesi 

sonucunda taksitle satıĢa dair hükümler uygulanmayacaktır. Fakat bu satıĢı fi-

nanse eden ve alıcı tarafından taksitler halinde ödenen kredi sözleĢmesine tak-

sitle satıĢ sözleĢmesi hükümleri uygulanacaktır
60

. 

                                                 
56

 Baykan, s.322. 
57

 BGE 122 (1996) III, s.160; Giger, (Berner Kommentar), s.426; Bessenich, 
Balthasar; Die Anwenbarkeit von Art. 226m OR auf Miet-,Leasing-,Mietkauf- und 
Sukzessivliefeungsvertraege, BJM 1993, s.186;Giger, Hans; Basler Kommentar zum 
schweizerischen Privatrecht Obligationenrecht I Art.1-529 OR (Herausgeber; 
Heinrich HONSELL/ Nedim Peter VOGT/Wolfang WIEGAND) Basel 2002, s.1226. 

58
 taksitle ödenecek ödünç sözleĢmesi ile bağlı olarak kurulan peĢin satıĢ sözleĢmesine 
(TBK.263/3 md. yer alan hususlar söz konusu değilse) çok sınırlı olarak taksitle 
satıĢa iliĢkin hükümler uygulanacaksa da ödünç sözleĢmesine her halükârda taksitle 
satıĢ hükümleri uygulanacaktır bunun için tek Ģart iki sözleĢme arasında ekonomik 
birlik bulunmasıdır (Giger, (Berner Kommentar), s.451)   

59
 Giger, (Berner Kommentar), s.425; Bessenich,s.187;Giger, s.1226. 

60
 Guhl/Merz/Koller, s.322;Bessenich, s.187-188. 
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Satıcı dıĢındaki bir üçüncü kiĢinin bir taĢınır malın edinilmesi amacıyla 

verilen kredi sözleĢmesine taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümlerinin kıyasen uy-

gulanabilmesi için, satıĢ sözleĢmesi ile kredi sözleĢmesi arasında ekonomik 

birlik bulunmalıdır. Satım iĢlemi, satıcı yerine onunla iĢbirliği içinde bulunan 

banka tarafından finanse edilmekte olup, satım sözleĢmesi ile ödünç sözleĢmesi 

ekonomik ve fonksiyonel yönden birbirlerine bağlı bulunmaktadır
61

. Finanse 

edilmiĢ taksitle satıĢ sözleĢmesi olarak adlandırılan bu durum, bağlı tüketici 

kredisi niteliğindedir
62

. Türk Borçlar Kanunun 263.maddesinin 2. fıkrasın 

―satıcının, mülkiyeti saklı tutma kaydı ile birlikte veya bundan bağımsız olarak 

satıĢ bedeli alacağını ödünç verene devretmesi veya satıcı ile ödünç verenin 

baĢka surette anlaĢarak alıcının satıĢ bedelini daha sonra taksitler hâlinde öde-

mek üzere malın teslimini sağlamaları durumunda‖ ifadesi ile satım ve kredi 

sözleĢmesi arasında ekonomik birliğin bulunma Ģekli, örnekleyici olarak belir-

tilmiĢtir
63

. SatıĢ sözleĢmesinin, sadece kredinin yardımıyla finanse edilmesi 

gerektiğinin, baĢlangıçtan itibaren açık ya da belirlenebilir olması; kredinin, 

alıcı/kredi alana satıcı aracılığıyla temin edilmesi; satıcının müĢterisini iĢbirliği 

içinde olduğu bankaya yönlendirilmesi
64

; kredi verenin kredi sözleĢmesinin 

hazırlık aĢamasında veya sözleĢmenin yapılması sırasında satıcının yardımını 

alması
65

; satıcının reklâmlarında belli bir bankadan tüketici kredisi verileceğini 

bildirmesi
66

; satıcının kendisinden mal satın alacak alıcılara derhal ve kendileri-

nin bizzat sağlayabileceğinden daha uygun koĢullarla kredi çıkaracağını bil-

dirmesi
67

; kredi miktarının, alıcı/kredi alanın tamamıyla serbest tasarrufunun 

dıĢında bulunması; kredi talebinin, satın alma talebine dayanması; satıcı ile 

bankanın çerçeve sözleĢme yoluyla bağlantı içinde bulunması; kredi talep for-

munun ekinde satım konusu malın ve bu malın satın alınacağı firmanın göste-

rilmesi
68

; kredi miktarı ile satıĢ parasının birbirine denk olması gibi durumlar, 

satıĢ sözleĢmesi ile kredi sözleĢmesi arasında ekonomik birlik olduğuna iĢaret 

eder
69

. Satıcının, sadece belirli bankadan kredi alınması halinde taksitle satıĢ 

yapması, aksi takdirde taksit yapmaması halinde de ekonomik birliğin mevcu-

diyetinden bahsedilmelidir
70

. Satıcı ile ödünç veren (banka) arasında bu Ģekilde 

                                                 
61

 Giger, s.1226. 
62

 Akipek, s.180,182. 
63

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Giger, (Berner Kommentar), s.427 vd. 
64

 Baykan, s.322. 
65

 Akipek, s.184. 
66

 Bessenich, s.188;Akipek, s.184. 
67

 Ġnal,s.259. 
68

 Ġnal,s.262. 
69

 Giger, (Berner Kommentar), s.433 vd. 
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bir iĢbirliği, bir ekonomik birlik söz konusu ise, alıcının sadece satıcı yerine bir 

üçüncü kiĢinin araya girmesi nedeniyle, taksitle satıĢ sözleĢmesinin koruyucu 

hükmünden yoksun kalıp zarar görmemesi, kredi verenin de satıcıdan daha 

avantajlı bir konumda olmaması için taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümleri kıya-

sen uygulanmalıdır. 

Özellikle, günlük yaĢamda satıcı ile alıcı arasında ikili iliĢki olarak ifade 

edilen basit taksitle satıĢlar son derece azalmıĢtır. Genellikle taksitle satıĢ kredi 

kartı yoluyla kredi veren olarak bankanın araya girmesi ile oluĢmaktadır
71

. 

Kredi kartı, kural olarak, bir ödeme aracı, ifa uğruna edim olarak kabul edil-

mektedir
72

. Kredi kartının genel iĢleyiĢ Ģekli bu Ģekilde olmakla birlikte, günü-

müzde hemen hemen tüm kredi kartlarının hamiline aynı zamanda, ödemeyi 

taksitlendirme, nakit çekme, taksitle alıĢveriĢ
73

 suretiyle kredi kullanma olanağı 

da tanıması söz konusudur
74

. Böylece, taksitlendirme ve nakit çekme suretiyle 

kart hamili, kredi kartını çıkaran kuruluĢtan (bankadan) kredi kullanmıĢ olur-

                                                                                                                       
70

 Finanse edilmiĢ taksitle satıĢta, her ne kadar kredi sözleĢmesi ile satım sözleĢmesi ile 
iç içe geçmiĢ bir Ģekilde ekonomik birlik oluĢtursa bile, hukuki açıdan her ikisi de 
bağımsız sözleĢmelerdir. Burada önemli olan nokta birinin yapılmamıĢ olması 
halinde diğerinin de yapılmayacak olduğu yani bir sözleĢmenin diğerinin varlığı ile 
anlam kazanmasıdır. Akipek, s.185.  

71
 Kredi kartı olanaklarından yararlanarak tüketicilerin ekonomik güçlerin üstünde 
yaptıkları aĢırı harcamaların yarattığı aĢırı ve ödenmesi zor borçlar, önemli bir sosyal 
sorun haline gelmiĢtir. Ġlhan, s.209. 

72
 Serozan, s.73;Üç taraflı sistemde, kart hamili ve mal sunan iĢletmenin yanı sıra, 
sistemin organizasyonunu sağlayan kartı çıkaran bir kurum vardır. Kart çıkaran 
kurum satıcı ile üyelik sözleĢmesi imzalayarak, onların kredi kartıyla yapılacak 
harcamalarda nakit ödeme talebinden vazgeçmelerini sağlamakta, öte yandan, kredi 
kartı sözleĢmesi imzaladığı kiĢilere kart vermek suretiyle nakit ödemeksizin alıĢveriĢ 
imkânı sunmaktadır. Ġnal, s.291,295; Akipek, s.191. 

73
 Kredi kartı sisteminde nakit çekme, ödeme aracı ile kullanıp son ödeme tarihinde 
tüm borcun ödenmesi ile bir anlamda kısa vadeli bir kredi kullanma veya asgari 
ödeme tutarının ödenmesi kalan borcun taksitlerle bir faiz karĢılığında ödenmesi söz 
konusudur. Fakat ülkemizde kredi kartları taksitle alıĢveriĢ yapma imkânını da kart 
hamiline sunmaktadır. Bu durum bankaların özellikle 1999 tarihinden itibaren 
iĢbirliğine yönelip, çok ortaklı kartların çıkarılması (Örneğin; BonusCard, 
WorldCard, MaksimumKart vb.) ile oluĢmuĢtur. Bu durumda kart hamilinin bankası 
ile iĢyerindeki POS terminalinin bankası aynı olup, takasa tabi olmamakta (on-us) 
böylece takas komisyonu ödenmemesi üye iĢyerinin yararına gerçekleĢmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz.Kaya, Ferudun; Türkiye‘de Kredi Kartı Uygulaması, 
Ġstanbul 2009; Karayol Akkaya, Hatice; Kartlı Ödeme Sistemlerinde Rekabet, 
Ankara 2007, s.68 vd.  

74
 2009 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Taslağındaki hükme göre, kredi kartlarına iliĢkin sözleĢmeler 
ödemenin ertelenmesi veya taksitle ödeme imkânı sağlamaları halinde tüketici kredisi 
olarak değerlendirilecektir.  
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lar
75

. Gayri nakdi kredi niteliği olan kredi kartı taksitlendirme imkânı ile nakdi 

kredi niteliğini alır
76

. Bu durumda kiĢi, kredi kartıyla mal satın almakta, ancak 

kredi kartı çıkaran kuruma, alıĢ veriĢ tutarını, kendisine tanınan süre içinde 

ödemeyerek, genellikle taksitler halinde ve belirli bir süre içinde ödemektedir
77

. 

Böylece alıĢ veriĢ tutarı, kredi kartını çıkaran kurum tarafından ödenmek sure-

tiyle, tüketicinin, kredi kartını çıkaran kuruma karĢı borcu, nakit kredisine dö-

nüĢmektedir
78

. 

Çoğunlukla belirli satıcılarla, kredi kartı
79

 çıkaran kurum (banka), taksit-

lendirme hususunda anlaĢma yapmakta, satıcı da bu sözleĢme kapsamında alıĢ-

veriĢ yapıldığında alıcının belirli kredi kartının bulunması Ģartıyla ödemeyi, 

taksitlendirmektedir. Taksitle satıĢ imkânı, söz konusu kredi kartının kullanıl-

ması durumunda oluĢmakta, alıcı, alıĢ veriĢ tutarını taksitlendirmeyi kabul etti-

ğinde, kredi kartının, nakdi kredi özelliği devreye girmekte ve satıcının aracılı-

ğıyla alıcıya kredi kartı kurumu, kredi vermektedir. Bu anlamda, kredi veren ile 

satıcı arasında aradığımız ekonomik birlik mevcuttur. Kartı çıkaran kurum, 

alıcı (kart hamili) tarafından kredi kartıyla yapılan alıĢveriĢ bedellerini, üye 

iĢyerine (satıcıya) ödemeyi taahhüt ederek, iki taraflı sistemdeki satıcının üst-

lendiği ödenmeme riskini üzerine almaktadır
80

. Bu sayede borcun ödenmeme 

riskini taĢıyan satıcılar, kredi kartı sistemi aracılığıyla bir bankanın ödeme ga-

rantisine kavuĢmuĢ olmaktadır
81

. Böylece satıcı eğer, kendisi finanse etseydi, 

taksit vadelerinde elde edebileceği bedeli, kredi kartını çıkaran kuruluĢtan 

(bankadan) almakta
82

, alıcının ödeme gücüyle ilgili olarak bir risk de 

                                                 
75

 Aslan, s.388; Akipek, s.189. 
76

 Baykan, s.331. 
77

 KiĢi isterse borcun belli bir yüzdesini (asgari ödeme tutarını) ödedikten sonra geri 
kalanını zaman içine yayarak belirli bir faizle birlikte geri ödemeyi yapar. Akipek, 
s.192. 

78
 Aslan, s.411. 

79
 Kredi kartlarının bağlı tüketici kredisi niteliğinin bulunup bulunmayacağı 
tartıĢmalıdır. Kredi kartı tüketiciye istediği her üye iĢyerinden alıĢveriĢ yapması 
imkânı verdiği için üye iĢyeri ile kredi kartı çıkaran kuruluĢ arasındaki sözleĢme 
iliĢkisinin bağlı kredi için gerekli olan ekonomik birlik sayılamayacağı söylenerek, 
kredi kartlarının bağlı tüketici kredisi niteliğine sahip olmayacağı söylenmektedir. 
Teoman, Ömer, Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, Ġstanbul 1996, s.235; 
Ġnal, s.302; Aslan, s.413; Atamer kural olarak olmayacağını fakat nadiren de olsa 
belirli bir bankanın kredi kartı ile alıĢveriĢ yapılması halinde özel bir fiyat indirimi 
sağlanıyorsa bağlı iĢlemin varlığının kabul edileceğini belirtiyor, s.274; KarĢı görüĢ, 
Serozan, s.74; Buhur, Oğuzhan; Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı 
Uygulaması, Ankara 2004, s.35. 

80
 Aslan, s.389. 

81
 Aslan, s.388. 

82
 ödemesi gereken komisyon, ücret düĢüldükten sonra. 
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taĢımamaktadır. Alıcı da, bedeli taksitler halinde satıcıya değil, satıĢ sözleĢme-

sini finanse eden kredi kartı kurumuna (kredi olarak) taksitler halinde ödemek-

tedir. Bu durum da kiĢileri, ödeyebileceği miktarlar üzerinde harcama yap-

maya, normal koĢullarda nakitle almayacağı veya alamayacağı bir malı almaya 

teĢvik etmektedir. Bu nedenle, kredi kartıyla taksitlendirme imkânın tanındığı 

durumlarda da Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 

taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümleri kıyasen uygulanacaktır. 

Bununla birlikte, alıcı/kredi alan satım sözleĢmesinden bağımsız olarak, 

kendiliğinden krediyi temin etmiĢ ise, genellikle kredi ve satım sözleĢmeleri 

arasında ekonomik bir birliğin bulunmadığı söylenebilecektir. Fakat burada bir 

husus önemlidir. Alıcı, kredi kurumuna doğrudan doğruya baĢvurarak, kendisi 

temin etmekle birlikte, kredi kurumunun, krediyi belirli bir mal
83

 (marka) veya 

belirli bir kiĢi ile yapılacak sözleĢmeler için vermesi durumunda bağlı tüketici 

kredisi
84

 söz konusu olacaktır. Bu gibi kredilerde, tüketici, aldığı krediyi, kredi 

verenin talimatları doğrultusunda kullanmak zorundadır. Genellikle, bu krediler 

tüketicinin eline dahi verilmemekte, doğrudan satıcıya ödeme yapılmaktadır
85

. 

Belirli bir marka için kredi verildiğinde hedeflenen, belirli bir üretici veya sa-

tıcı firmanın ürünlerinin satıĢını arttırmaktır. Bu durumlarda tüketicinin seçim 

hakkı kısıtlanmakta ve kredi tam bir bağlı kredi
86

 haline getirilmektedir. Bu tür 

krediler de kredi ile satıĢ sözleĢmesi arasında ekonomik birliğin mevcut olduğu 

kabul edilmektedir
87

. 

Özellikle, kredi, belirli bir markanın satın alınması ya da belirli bir satıcı 

veya Ģirket grubu ile sözleĢme yapılması için verilmekte ise, satıcı ile kredi 

veren arasındaki ekonomik birlikten öte bir anlamda yoğun iĢbirliği ile menfaat 

birliğinden de bahsedilebilecektir. Bu durumda da satıcı ile yapılan sözleĢme 

çoğunlukla peĢin satıĢ olmakla birlikte, söz konusu kredi sözleĢmesi kapsa-

                                                 
83

 sadece finanse edilen malın belirtilmemesi bağlı kredinin mevcut olmadığı anlamına 
gelmeyeceği hususunda. bkz. Rampion Kararı, Werro, Franz (Çeviren Doruk 
Gönen); Tüketici Kredisi Hukuku Alanında Bazı GeliĢmeler, Türk Ġsviçre Hukuk 
Günleri Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, Ġstanbul 2010, s.236. 

84
 Bağlı tüketici kredilerinde genellikle üç ayrı sözleĢme bulunmaktadır. Banka ile 
satıcı arasında çerçeve sözleĢme, satıcı ile tüketici arasındaki satıĢ sözleĢmesi, banka 
ile tüketici arasındaki tüketici kredisi sözleĢmesidir. Aslan, s.379. 

85
 Malın tüketiciye teslimi sonrasında mal bedelini teĢkil eden kredi tutarı (uygulamada 
taĢıt kredilerinde taĢıtın ikinci el piyasasındaki değerlilik durumuna göre bedelin 
%70 veya %80‘ini aĢmamak Ģartıyla peĢinat dıĢında kalan kredi tutarı) kredi veren 
tarafından satıcıya ödenir. Baykan, s.322; Aslan, s.379. 

86
 Tedarik kredileri yani, marka belirtilmeden, belirli bir malın alınması için verilen 
krediler, kredi veren marka veya satıcı belirtilmediğinden, bağlı tüketici kredisi 
sayılmayacaktır. Aslan,s.379; karĢı görüĢ Akipek,s.180. 

87
 Aslan, s.380. 
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mında kredi, taksitle ödenecektir ve bu kredi sözleĢmesine kıyasen taksitle satıĢ 

hükümleri uygulanabilecektir. 

Burada önemli bir nokta da genellikle, bu tür taksitle satıĢların, peĢin fi-

yatına taksit Ģeklinde alıcıya sunulmasıdır. Burada bir vade farkı olmadığı izle-

nimi bulunmakla birlikte, genellikle bu tür durumlarda kredi kartını ödeme 

aracı olarak kullanılması veya nakit ödenmesi halinde %10 vb. gibi oranlarda 

indirim yapılmaktadır. Aslında malın peĢin fiyatı, indirim uygulanarak bulunan 

fiyat olmaktadır. Bu nedenle, bu iĢlemlerde taksitle satıĢ hükümlerinin uygu-

lanması halinde, alıcı/tüketici söz konusu malın peĢin ve taksitle satıĢ fiyatını 

öğrenip, bu tür yanılgılara kapılmayacaktır
88

. 

Türk Borçlar Kanunun 263 maddesinin 2. ve 3. fıkrası her ne kadar 

ödünç sözleĢmesinden bahsetmekte ise de genellikle, üçüncü kiĢinin finans-

manı, tüketici kredisi veya kredi kartı sözleĢmesi kapsamında banka tarafından 

verilen kredi ile sağlanmaktadır. Tüketici kredisi, Tüketicinin Korunması Hak-

kında Kanunun 10.maddesinde; kredi kartı ise Tüketicinin Korunması Hak-

kında Kanunun 10/A maddesi ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanunu ile düzenlenmiĢtir. Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin 2. fıkrası 

hükmü uyarınca taksitle satıĢa iliĢkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Tak-

sitle satıĢa iliĢkin hükümlerine kıyasen yapılan bir yollama söz konusu olduğu 

için, atıf yapılan taksitle satıĢ hükümlerinin ne ölçüde uygulanacağını hâkim 

tayin edecektir. Özellikle, alıcının korunması açısından daha avantajlı olan tak-

sitle satıĢ sözleĢmesine ait hükümler, satım sözleĢmesine ve onunla ile ekono-

mik birlik içinde olan tüketici kredisi veya kredi kartı sözleĢmesine de uygula-

nacaktır. 

SatıĢ sözleĢmesinin ifa edilmemesi, ayıplı ifa edilmesi durumunda mev-

cut talepleri, alıcının, satıĢ sözleĢmesi ile ekonomik birlik içinde yer alan kredi 

sözleĢmesinin kredi verenine karĢı ileri sürüp süremeyeceği önemli sorunlardan 

birisidir. Türk Borçlar Kanununda bu hususta bir düzenleme söz konusu değil-

dir. Bağlı krediler kapsamında tüketici kredilerinde Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanunun 10. maddesinin 5. fıkrasında
89

 ve 4. maddesinin 3. fıkra-

                                                 
88

 Ticari Reklam ve Ġlanlara ĠliĢkin Ġlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 
7/c-3 ile 7/e maddelerinde yer alan bilgilerin yanıltıcı Ģekilde verilmesi aldatıcı 
reklam olarak kabul edilmektedir. PeĢin fiyatına vadeli satıĢ reklâmları hususunda 
bakınız Baykan, s.341. 

89
 Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya 
da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satıĢ sözleĢmesi Ģartı ile vermesi 
durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa 
edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karĢı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte 
müteselsilen sorumlu olur. 
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sında
90

 ifa etmeme ile ayıplı mal nedeniyle tüketiciye karĢı kredi veren ile satıcı 

müteselsilen sorumlu tutulmuĢlardır
91

. Özellikle, alıcının sözleĢmeden dönüp, 

malı iade etmesine rağmen, kredi kurumuna (bankaya) karĢı ödemelerinin de-

vam ettirilmesi, alıcı için büyük bir külfet olacaktır. Esasen alıcı, taksitle satıĢ 

yolu ile yani bizzat satıcıdan kredi almak suretiyle sözleĢme yapmıĢ olsa idi, 

kullanabileceği tüm hakları, araya bir üçüncü kiĢi (eğer, bu üçüncü kiĢi (kredi 

veren) ile satıcı arasında bir ekonomik çıkar iliĢkisi varsa) girmesi ile kaybet-

miĢ olmamalıdır
92

. Türk Borçlar Kanunun 263. maddesinin 2. fıkrası ile 257. 

maddesinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda satıĢ sözleĢmesine iliĢkin 

def‘ilerin alıcı tarafından ödünç verene (kredi verene) karĢı da ileri sürülebile-

ceği kabul edilmelidir. 

Bir baĢka sorun ise, üçüncü kiĢi tarafından finanse edilen taksitle satıĢ 

sözleĢmelerinde cayma hakkının kullanılmasının kredi sözleĢmesine nasıl etki 

edeceğidir. Türk Borçlar Kanununda ve Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-

                                                 
90

 Ġmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beĢinci fıkrasına 
veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve 
tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen 
sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren konut 
finansmanı kuruluĢunun sorumluluğu teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ve 
kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır. Konut finansmanı kuruluĢları tarafından 
10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde 
dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluĢunun sorumluluğu devam eder. Krediyi 
devralan kuruluĢ bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı malın neden olduğu 
zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen 
sorumludurlar. 

91
 Eğer tüketici sözleĢmeden dönme hakkını kullanırsa, bu durumda satıĢ sözleĢmesinin 
yapılması koĢulu ile verilen kredi sözleĢmesi de sona ermiĢ olur. Bu durumda 
tüketicinin ödemiĢ olduğu miktarları geri isteme hakkı vardır Aslan, s.382; Serozan, 
s.167; Bunun yanı sıra ayıp durumunda, bedel de indirim hakkı kullanılmıĢsa, kredi 
verene ödenecek taksitlerden, bu indirim tutarının düĢülmesi mümkün olacaktır. 
Kredi veren malın esas satıĢ bedelini satıcıya peĢin ödemiĢse satıcıya yönelerek 
aralarındaki çerçeve sözleĢmeye dayanarak yapılan indirimi talep edebilecektir. 
Baykan, s.354; Gezder, s.191; 2009 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağında bu husus Ģu 
Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bağlı kredilerde, malın veya hizmetin hiç ya da gereği gibi 
teslim veya ifa edilmemesi halinde satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tüketicinin satım 
sözleĢmesinden dönme veya bedel indirimi hakkını kullanması halinde müteselsil 
olarak sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu kullanılan kredi miktarı ile 
sınırlıdır. Kredi veren ile müteĢebbis arasındaki rücu iliĢkisi saklıdır. 

92
 Kredi alan/alıcı maldaki ayıbı öğrendiği andan itibaren kredi ödemelerinin 
durdurulmasını isteyebilecektir. Basit taksitle satıĢ sözleĢmesi olsaydı, bu 
sözleĢmedeki satıcıya karĢı da alıcı ödemelerini durdurabilecekti, alıcıyı daha 
elveriĢsiz bir duruma sokmamak için kredi verene karĢı da bu hakkını kullanmasını 
kabul etmek gerekir. Akipek, s.287; Aslan, s.383.  
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nunda bu hususta bir düzenleme söz konusu değildir. Bununla birlikte, Mesa-

feli SözleĢmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. mad-

desinin son fıkrasında
93

 mesafeli sözleĢme kapsamında tüketicinin ödediği 

bedelin kredi ile sağlanması halinde, cayma hakkının, kredi sözleĢmesine de 

etkili olacağı düzenlenmiĢtir. Bu düzenleme ile birlikte, bağlı kredilerin özelliği 

de dikkate alınarak, Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin 2. fıkrası kap-

samında aynı sonucun finanse edilmiĢ taksitle satıĢlarda da geçerli olması ge-

rektiği söylenebilecektir
94

. 

SONUÇ 

Taksitle satıĢta, satıcı tarafından, bedelinin malın tesliminden daha sonra 

taksitler halinde alınması yoluyla, satıcı alıcıya bir bakıma kredi sağlamıĢ ol-

maktadır. Taksitle satıĢlar sayesinde tüketici mevcut mali kaynakları ile edine-

meyeceği mala ulaĢma olanağına sahip olmaktadır. Bu nedenle, taksitle satıĢ, 

aslında üst kavram olarak tüketici kredisinin içine dâhildir. KiĢinin satın alma 

gücü finanse edilmekte, böylece, kiĢi, kendi mali imkânları ile yapamayacağı 

hukuki iĢlemleri yapabilme olanağına sahip olmaktadır. Özellikle, gelir düzeyi 

düĢük olan kiĢilerin ihtiyaçlarını karĢılamak için satın alma gücünün satıcı veya 

bir üçüncü kiĢi tarafından kredilendirilmesine muhtaç olması, kredi veren kiĢi-

ler karĢısında zayıf ve her ağır Ģartı kabul etmeye hazır bir durumda olması 

sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin kredili iĢlemlerde kredi ve-

ren karĢısında korunması ihtiyacı vardır. Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-

nunun 6/A maddesinde taksitle satıĢ, 10. maddesinde tüketici kredisi, 10/A 

maddesinde kredi kartları, 10/B maddesinde ise konut finansmanı sözleĢmesi 

birbirine paralel hükümlerle düzenlenmiĢtir. Tüketicinin korunması açısından 

benzer düzenlemelerin yapılmıĢ olmasının nedeni her iki sözleĢmede de 

iktisadi açıdan tüketiciye kredi kullandırılmıĢ olmasıdır. 

                                                 
93

 Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya sağlayıcı veya 
onunla iĢbirliği içinde olan bir üçüncü kiĢi tarafından kredi verildiği mesafeli 
sözleĢmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma hakkını 
kullanması durumunda kredi sözleĢmesi de herhangi bir tazminat veya cezai Ģart 
ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma 
bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karĢılıklı iade 
yükümlülükleri saklıdır. 

94
 2009 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Taslağındaki hükme göre, Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine 
iliĢkin sözleĢmeden cayması halinde, bağlı kredi sözleĢmesi de herhangi bir tazminat 
veya cezai Ģart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun 
için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. 
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Bu hükümlerin yanında Türk Borçlar Kanununun 253. vd. maddelerinde 

taksitle satıĢ sözleĢmesi
95

 tüketici sıfatına sahip alıcı dikkate alınarak, oldukça 

kapsamlı ve tüketiciyi koruyucu hükümlerle düzenlenmiĢtir. Böylece, tüketici 

iĢlemi niteliğindeki taksitle satıĢ sözleĢmesi, hem Türk Borçlar Kanununda 

hem de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/A maddesinde düzenlen-

miĢ olmaktadır. Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinde taksitle satıĢın uy-

gulama alanı düzenlenmiĢ, fakat tüketici iĢlemi niteliğindeki taksitle satıĢ söz-

leĢmesine hangi hükümlerin uygulanacağı açıklığa kavuĢturulmamıĢtır. Bu hu-

susun yorum kurallarına bırakılarak, ileride tartıĢmalara yol açmaması açısın-

dan açıklığa kavuĢturulması daha elveriĢli olurdu. Bununla birlikte, kanun ko-

yucunun tüketiciyi koruma amacı ve 263. maddenin gerekçesinde de Tüketici-

nin Korunması Hakkında Kanundaki hükümlerin ilga etme niyetinde olmadığı 

Ģeklinde yorumlanacak ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde; tüketici iĢlemi 

niteliğindeki taksitle satıĢlara daha elveriĢli olmak kaydıyla 253 vd. maddeleri-

nin uygulanacağı söylenebilecektir. 

Taksitle satıĢlarda satıcıların, doğrudan doğruya finansmanı üstlerine al-

mak suretiyle alıcıyı kredilendirmesi, zamanla, bankaların ticari kredilerde tı-

kanmaları, riski daha küçük parçalara bölerek daha çok sayıda kiĢiye yaymak 

istemeleri nedeniyle bankaların da ilgisini çekmiĢtir. Önceleri, doğrudan satı-

cıların alıcılara kredili satıĢ yapması söz konusu iken, devreye bankalar gir-

meye baĢlamıĢtır. Günümüzde basit taksitle satıĢ iĢlemi yerine genellikle satı-

cının yerini üçüncü kiĢinin –banka- aldığı finanse edilmiĢ taksitle satıĢ sözleĢ-

mesi yapılmaktadır. Türk Borçlar Kanununun 263. maddesinin 2. fıkrasında bu 

sözleĢmeler de taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümlerinin kapsamına alınmıĢtır. 

Bununla birlikte, bu hüküm yeterince açık düzenlenmemiĢtir. Bu nedenle, ban-

kanın tüketici kredisi veya kredi kartı yoluyla finanse etmiĢ olması durumunda 

taksitle satıĢ hükümlerinin uygulanmasının kapsamı açık değildir. Özellikle, 

tüketici kredisinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinde, 

kredi kartının ise, 10/A maddesinde düzenlendiği düĢünüldüğünde kanımızca, 

Türk Borçlar Kanununun taksitle satıĢ hükümlerinin tüketiciyi korumaya elve-

riĢli hükümleri burada da 263.maddesinin yollaması ile kıyasen uygulama alanı 

bulmalıdır. 

Finanse edilmiĢ taksitle satıĢ sözleĢmesi söz konusu olduğunda özellikle 

sözleĢmenin ifa edilmemesi, zamanında ifa edilmemesi veya ayıplı ifası duru-

munda tüketicinin haklarını finansmanı sağlayan üçüncü kiĢiye, hangi kapsam 

ve Ģartlarda ileri sürülebileceğinin hüküm altına alınması önemli bir husustur. 

Bu konu, Türk Borçlar Kanununda düzenlenmemiĢtir. Olması gereken bu hu-

susların hüküm altına alınmasıdır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
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10. maddesinin 5. fıkrası ile 4. maddesinin 3. fıkrasında bağlı kredilerde ifa 

edilmeme ve ayıplı ifada kredi verenin satıcı ile müteselsilen sorumlu olduğu 

düzenlenmiĢtir. Söz konusu hükümler ile Türk Borçlar Kanununun 263. mad-

desinin 1. , 2. fıkrası ile 257
96

. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde kanı-

mızca tüketicinin, ifa edilmeme ve ayıplı ifada sahip olduğu hakları finansmanı 

sağlayan üçüncü kiĢiye –genellikle bankaya- karĢı ileri sürebileceğini kabul 

etmek gerekecektir. 

Taksitle satıĢ sözleĢmesinin uygulama alanında ortaya çıkan sorunların, 

genellikle tüketici kredisi üst kavramında yer alan hususların farklı Ģekillerde 

değiĢik kanun hükümleriyle düzenlemesinden kaynaklanmakta olduğu görül-

mektedir. Bu nedenle, sorunların en aza indirilmesi açısından, taksitle satıĢ, 

kredi kartı, konut finansmanı gibi tüketici kredisi üst kavramı içinde yer alan 

sözleĢmelerin birbirini tamamlayan ve birbirlerine paralel Ģekilde düzenlenmesi 

yararlı olacaktır. 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

 
Akipek, ġebnem; Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüke-

tici Kredisi, Ankara 1999. 

Aslan, Yılmaz Ġ.; Tüketici Hukuku, Ankara 2006. 

Atamer, YeĢim; Tüketici Kredisi Hukukunda Reform Projeleri ve Av-

rupa Birliği Hukuku ile Uyumu, Türk Ġsviçre Hukuk Günleri Banka ve Tüketici 

Hukuku Sorunları Sempozyumu, Ġstanbul 2010, s.241-274. 

Baykan, Renan; Tüketici Hukuku Mevzuata ĠliĢkin Yorum-EleĢtiri-

Öneri, Ġstanbul 2004. 

Bessenich, Balthasar; Die Anwenbarkeit von Art. 226m OR auf Miet-, 

Leasing-, Mietkauf- und Sukzessivliefeungsvertraege, BJM 1993, s.169-195. 

Buhur, Oğuzhan; Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması, 

Ankara 2004 

Edis, Seyfullah; Medeni Hukuka GiriĢ ve BaĢlangıç Hükümleri, Ankara 

1987. 

Gezder, Ümit; Tüketici Kredisi SözleĢmeleri, Ġstanbul 1998. 

Giger, Hans; Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht 

Obligationenrecht I Art.1-529 OR (Herausgeber; Heinrich HONSELL/ Nedim 

Peter VOGT/Wolfang WIEGAND) Basel 2002. 

                                                 
96

 Her ne kadar 257. madde taksitle satıĢ sözleĢmesinin kurulmasından sonra bu 
sözleĢmeden doğan alacağın temliki hususunu düzenlemekte ise de, 263/2 
maddesinde satıcının satıĢ bedeli alacağını ödünç verene devretmesinin bu iki 
sözleĢme tarafı arasında iĢbirliği ve iki sözleĢme arasında bir ekonomik birlik 
bulunduğu kabul edilerek, taksitle satıĢ sözleĢmesi hükümlerinin uygulama alanı 
bulacağı düzenlenmiĢtir. Bu bağlamda 257.md. kullanılması mümkün olabilecektir.  



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

492 

Giger, Hans; Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen 

Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Band IV Das Obligationenrecht, 

2. Abteilung Die einzelnen Vertragsverhaeltnisse, 1. Teilband Kauf und 

Tausch, 4. Abschnitt Besondere Arten des Kaufes Art.222 bis 236 OR., 

5.Abschnitt Der Tauschvertrag, Bern 1999. (Berner Kommentar). 

Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, Besonderer 

Teil, Zürich 1980. 

GümüĢ, Mustafa Alper; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ġstanbul, 

2008. 

Ġlhan, Cengiz; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ankara 2006. 

Ġnal, Tamer; Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi SözleĢmeleri, Ġstan-

bul 2002. 

Karayol Akkaya, Hatice; Kartlı Ödeme Sistemlerinde Rekabet, Ankara 

2007. 

Kaya, Ferudun; Türkiye‘de Kredi Kartı Uygulaması, Ġstanbul 2009. 

Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

Ġstanbul 2009. 

Oğuzman, Kemal/ Barlas, Nami; Medeni Hukuk, Ġstanbul 2008. 

Oser, Hugo /Schönenberger, Wilhelm; Züricher Kommentar, Band V 

Das Obligationenrecht, (Art.184-418) 1938. 

Ozanoğlu, Hasan; Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle satıĢ Söz-

leĢmesi, Ankara 1999. 

Serozan, Rona; Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Ġstanbul 2002. 

Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, Cilt I/1, Ġstan-

bul 2008. 

Ünlütepe, Mustafa; Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde 

Taksitle SatıĢ SözleĢmesi, Ġstanbul 2011. 

Yavuz, Cevdet; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ġstanbul 2009. 

Werro, Franz (Çeviren Doruk Gönen); Tüketici Kredisi Hukuku Ala-

nında Bazı GeliĢmeler, Türk Ġsviçre Hukuk Günleri Banka ve Tüketici Hukuku 

Sorunları Sempozyumu, Ġstanbul 2010, s.209-241. 

Zevkliler, Aydın/Acabey, BeĢir/Gökyayla, Emre; Medeni Hukuk, An-

kara 2000. 

Zevkliler, Aydın/ Aydoğdu, Murat; Tüketicinin Korunması Hukuku, 

Ankara 2004. 

Zevkliler, Aydın/ Gökyayla, Emre; Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢki-

leri, Ġstanbul 2010. 



6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE KONUT VE 

ÇATILI ĠġYERĠ KĠRALARINA ĠLĠġKĠN HÜKÜMLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRMESĠ 1 

Prof. Dr. Murat DOĞAN

 

 

I. GĠRĠġ 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun ikinci kısmının dördüncü bölümü 

kira sözleĢmesine ayrılmıĢtır. Yürürlükte Borçlar Kanununda ―adi kira‖ 

(m.248-269) ve ―hasılat kirası‖ (m.270-298) olarak iki fasılda düzenlenen kira 

sözleĢmesi, TBK.‘da ―Genel Hükümler‖ (m.299-338), ―Konut ve Çatılı ĠĢyeri 

Kiraları‖ (m.339-356), ―Ürün Kirası‖ (m.357-378) Ģeklinde üç ayırımda dü-

zenlenmiĢtir. Böylece sistematik açısından önemli bazı değiĢiklikler yapılmıĢ-

tır. Bu değiĢiklik öncelikle ayırımların adlandırmasında ve içeriğinde karĢımıza 

çıkmaktadır. Birinci ayırıma ―Genel Hükümler‖ adı verilerek, esasen adi kiraya 

iliĢkin olan bu hükümlerin, konut ve çatılı iĢyeri kiraları ile ürün kirası bakı-

mından, bunlarda özel düzenleme olmayan hususlarda uygulanabilme imkanı 

getirilmektedir. Bu husus ürün kirasına iliĢkin olarak TBK‘nın 358. madde-

sinde açıkça ifade edilmiĢtir. Konut ve çatılı iĢyeri kiraları bakımından ise bi-

rinci ayırımın baĢlığı ve iĢin mahiyeti bunu tabii kılmaktadır. Bununla birlikte 

Ģunu da belirtelim ki, birinci ayırımın bazı hükümlerinde konut ve çatılı iĢyeri 

kiralarıyla ilgili özel düzenlemeler de yer almaktadır. Örneğin, 301/c.2, 315/II, 

316/III, 322/II, 323/I, III bu hükümlerdendir. Sistematik açısından ikinci 

önemli değiĢiklik, ―Konut ve Çatılı ĠĢyeri Kiraları‖ adıyla yürürlükte olmayan 

bir ayırıma yer verilmesidir. Bu ayırımda, kapsamı geniĢletilmiĢ olmakla bera-

ber, genel itibariyle, halen, özel bir kanun olan, 18.5.1955 tarihli 6570 sayılı 

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda düzenlenmiĢ hükümlere yer veril-

miĢtir. Böylece 1 Temmuz 2012 tarihinde 6570 sayılıKanun yürürlükten kalka-

caktır. 

AĢağıda önce konut ve çatılı iĢyeri kiralarına iliĢkin olarak kira sözleĢ-

mesinin genel hükümler kısmında yer alan düzenlemeler, daha sonra da dör-

düncü bölümün ikinci ayırımında yer alan hükümler ele alınacaktır. 

                                                 
1
 Bu çalıĢma taslak olup, büyük ölçüde, Doğan, M.,Konut ve Çatılı ĠĢyeri Kira 

SözleĢmelerinin Sona Ermesi, Ankara, 2011 ve Doğan, M./Baygın, C., Türk Borçlar 
Kanunu Tasarısı‘nda Kira SözleĢmesine ĠliĢkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, HPD, 
Ağustos 2005, Sayı 4, s.116-131 adlı eserlerden yararlanılarak hazırlanmıĢtır. 
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II. KĠRA SÖZLEġMESĠNE ĠLĠġKĠN GENEL HÜKÜMLER 

Genel hükümler adını taĢıyan birinci ayırım otuz dokuz maddeden oluĢ-

maktadır. Burada dikkat çeken değiĢikliklerden ilki, sözleĢmenin kiracı tara-

fıyla karıĢıklığa yol açabildiği gerekçesiyle kiralayan yerine ―kiraya veren‖ 

teriminin kullanılmıĢ olmasıdır. 

Bunun dıĢında, yürürlükteki Kanundaki bazı hükümlerde değiĢiklik ya-

pılmıĢ, ayrıca kira süresi (m.300), üçüncü kiĢinin sınırlı ayni hak sahibi olması 

(m.311), kiralananda kiracı tarafından değiĢiklik yapılması (m.321) , kira iliĢki-

sinin devri (m.323), takastan feragat yasağı (m.326), taĢınır kiralarında olağa-

nüstü fesih (m.331), kiralananın geri verilmesinde kiraya veren tarafından göz-

den geçirme ve bildirme (m.335) konularında yeni hükümlere yer verilmiĢtir. 

A. Kira süresi (m.300) 

Mevcut Kanunda yer almayan TBK.‘nın 300. maddesinde ―Kira süresi‖ 

baĢlığı altında, kira sözleĢmesinin belirli veya belirli olmayan bir süre için ya-

pılabileceği ifade edildikten sonra (f.II), ―KararlaĢtırılan sürenin geçmesiyle 

herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleĢmesi belirli sürelidir; 

diğer kira sözleĢmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmıĢ sayılır‖ hükmüne 

yer verilmiĢtir. 

Belirsiz süreli kira sözleĢmelerinde, sürenin bitimi bilinmediğinden söz-

leĢmenin sona erdirilmesi bazı özellikler gösterir. Belirli süreli kira sözleĢme-

leri, kural olarak, öngörülen sürenin bitimiyle kendiliğinden sone ererken, be-

lirsiz süreli kira sözleĢmeleri, sözleĢmede veya kanunda belirtilen fesih dönemi 

ve fesih bildirim sürelerine uyularak sona erdirilebilir. 

Oysa, TBK.‘nın 347. maddesinin 1. fıkrasında ―Konut ve çatılı iĢyeri ki-

ralarında, kiracı belirli süreli sözleĢmelerin süresinin bitiminden en az onbeĢ 

gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleĢme aynı koĢullarla bir yıl için uzatıl-

mıĢ sayılır‖ denilerek, 300. maddedeki belirli süreli kira tanımından ayrılmıĢtır. 

Bu sebeple, bir çeliĢki olarak görünen bu durumun düzeltilmesi için, 300. mad-

deye ―kanundaki istisnalar dıĢında‖ ibaresinin eklenmesi isabetli olacaktır. 

B. Kiraya verenin borçları 

TBK.‘da, kiraya verenin borçları olarak, yürürlükteki Kanunda da yer 

verilmiĢ olan, kiralananın teslimi (TBK. m.301, BK m.249), vergi ve benzeri 

yükümlülüklere katlanma borcu (TBK. m.302, BK m.258/I), yan giderlere kat-

lanma (TBK. m.303, BK m.258/II), ayıplardan sorumluluk (TBK. m.304-308, 

BK m.250-252), üçüncü kiĢinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluğa 

(TBK. m.309-312, BK m.253-255) bazı değiĢikliklerle yer verilmiĢtir. Bunlar-

dan konut ve çatılı iĢ yeri kiraları için özellik taĢıyanlar Ģunlardır: 
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1. Teslim borcu (m.301) 

TBK.‘nın 301. maddesine göre, kiralananı kararlaĢtırılan tarihte, sözleĢ-

mede amaçlanan kullanıma elveriĢli bir durumda teslim etmek ve sözleĢme 

süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. TBK.‘da, Ġsviçre Borçlar 

Kanunun 256. maddesine uygun bir yenilik olarak, konut ve çatılı iĢyeri kirala-

rında, kiraya verenin teslim borcuna iliĢkin hükümlerinde, kiracı aleyhinde de-

ğiĢiklik yapılamayacağı gibi, diğer kira sözleĢmelerinde de, genel iĢlem koĢul-

ları yoluyla bu madde hükmüne aykırı düzenleme yapılamayacağı öngörül-

müĢtür. Böylelikle, kiralananın sözleĢmeyle amaçlanan kullanıma elveriĢli ol-

mayan bir durumda teslim edilmesi veya sözleĢme devam ederken bu niteliğini 

kaybetmesi halinde, sözleĢmede aksine hüküm bulunsa bile, bu hüküm geçersiz 

olduğundan, kiracı, sözleĢmeden dönebilir veya sözleĢmeyi feshederek sona 

erdirebilir. Ġsviçre Borçlar Kanununun 256. maddesinin 2. fıkrasında aksi yön-

deki anlaĢmaların batıl olduğu belirtilerek, hükme aykırılığın müeyyidesi de 

açıkça ifade edilmiĢtir. TBK.‘nın 301. maddesinin 2. ve 3. cümlelerindeki hü-

kümler de emredici nitelikte olduğu için müeyyide Türk Hukuku bakımından 

da butlan olacaktır. Ancak, bu husus, madde metninde ifade edilseydi tered-

düde mahal bırakılmamıĢ olunurdu. 

Emredici nitelikteki bu hükümler dolayısıyla yürürlükteki Kanunun ben-

zer yöndeki özel bir durumu düzenleyen 249. maddesinin 3. fıkrasına TBK.‘da 

yer verilmemiĢtir. 

2. Yan giderlere katlanma borcu (m.303) 

TBK.‘nın 303. maddesinde, ―Kiraya veren, sözleĢmede aksi öngörülme-

miĢse, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere kendisi veya üçüncü kiĢi 

tarafından yapılması gereken yan giderlere katlanmakla yükümlüdür‖ hükmüne 

yer verilmiĢtir. 

Bu hükmün uygulama alanı belirlenirken, TBK.‘nın 317 ve 341 madde-

leri de göz önünde tutulmalıdır. Kiralananın kullanımı ile ilgili yan giderler, 

kiralananın olağan kullanımı için gerekli ―temizlik ve bakım giderleri‖ dıĢında 

kalan kullanım giderleridir. Zira kiralananın olağan kullanımı için gerekli te-

mizlik ve bakım giderlerini kiracı ödemekle yükümlüdür. Örneğin, kiralananın 

boya ve badanasının yapılması, tıkanan lavabo ve tuvaletlerin açılması, kıĢ ay-

larında soğuk gelmemesi için pencerelerin müflon ile kapatılması, kapıcı ücreti 

giderleri kiracı tarafından karĢılanmalıdır. 

Buna karĢılık, kiralananın sözleĢmenin amacına uygun Ģekilde kullanıla-

bilmesi için yapılması zorunlu olan onarımlar kiraya verene aittir. Örneğin, 

kalorifer veya asansör tesisatındaki önemli bir arızanın giderilmesi amacıyla 

yapılan giderler buraya girer. TBK, yan giderlere katlanma borcunun kiracıya 

ait olması için, sözleĢmede özel bir hüküm bulunmasını aramıĢtır. 
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TBK.‘nın 341. maddesine göre, konut ve çatılı iĢyeri kiralarında, söz-

leĢmede aksi öngörülmemiĢse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma 

ve su gibi kullanma giderlerine kiracı katlanmakla yükümlüdür. Buna göre, 

konut ve çatılı iĢyeri kiralarında kiralananın ısıtılması için yapılan yakıt gider-

leri, kira sözleĢmesinde aksi öngörülmemiĢse kiracıya ait olacaktır. Elektrik ve 

su giderleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yani konut ve çatılı iĢyeri 

kiralarında kiralanana iliĢkin ―kullanma giderleri‖ aksi öngörülmemiĢse kira-

cıya aittir. 

Bu çerçevede kiralananın kullanımıyla ilgili ―yan giderler‖ terimi bir üst 

kavram olup, bunun kapsamına ―temizlik ve bakım giderleri‖, ―kullanma gi-

derleri‖ ―koruma ve onarım giderleri‖ dahildir. TBK., temizlik ve bakım gi-

derlerini kiracıya yüklemiĢ, diğerlerinin ise kiraya verene ait olacağını kabul 

etmiĢtir; fakat, konut ve çatılı iĢyeri kiralarında kullanma giderlerini de kiracıya 

yüklemiĢtir. Kanaatimizce, konu bütünlüğünün sağlanması amacıyla 341. mad-

denin 303. maddenin 2. fıkrası olarak düzenlenmesi gerekirdi. 

C. Kiracının borçları 

1. Kira bedelini ödeme borcu 

a. Genel olarak (m.313) 

TBK‘nın 313. maddesinde kiracının en önemli borcu olan kira bedelini 

ödeme yükümlülüğü genel olarak düzenlenmiĢtir. 

b. Kiracının direnimi (m.315) 

TBK.‘nın kiracının direnimini (temerrüdünü) düzenleyen 315. maddesi-

nin 1. fıkrasına göre, kiracı, kiralananın tesliminden sonra, muaccel olan kira 

bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya ya-

zılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleĢmeyi fes-

hedeceğini bildirebilir. 

Söz konusu düzenleme ile kira borcunun ödenmesinde direnim ile yan 

gider borcunun ödenmesinde direnim arasındaki fark ortadan kaldırılmıĢtır. 

ġöyle ki, Yargıtay içtihatlarına göre, elektrik, su ve kapıcı paralarının ve mik-

tarı belli olmayan yakacak giderlerinin ödenmemesi, kiracının kira bedeli 

ödeme borcunu ifa etmediği anlamına gelmez ve kiraya veren bunları ödeme-

yen kiracıya karĢı yürürlükteki Kanunun 260. maddesi anlamında süre tayin 

ederek sözleĢmeyi feshedemez. Oysa TBK., verilen süre içinde bu gibi yan 

giderlerin ödenmemesini de sözleĢmenin feshi sebebi olarak kabul etmiĢ ve 

Yargıtay‖ın içtihadını benimsememiĢtir. 

Ayrıca sözleĢmenin feshedilebilmesi için, kiracıya verilecek süreler ba-

kımından da değiĢiklikler yapılmıĢtır. Mevcut Kanuna göre, kiracıya muaccel 

olan kira bedelini ödemesi için verilecek süre, altı ay ve daha uzun süreli kira 

sözleĢmelerinde otuz gün, altı aydan az süreli kira sözleĢmelerinde ise altı gün-



Murat DOĞAN - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Konut 

ve Çatılı ĠĢyeri Kiralarına ĠliĢkin Hükümlerinin Değerlendirmesi 

 

497 

dür. TBK. isabetli olarak, kira sözleĢmesinin süresi ne olursa olsun, kira bedeli 

borcunu yerine getirmesi için kiracıya verilecek ek sürenin en az on gün olaca-

ğını, konut ve çatılı iĢyeri kiralarında ise bu sürenin otuz günden az olamayaca-

ğını kabul etmiĢtir. Bu sürelerin, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihten 

itibaren iĢlemeye baĢlayacağı da ayrıca belirtilmiĢtir. Kanaatimizce, TBK. 

hükmünün, kiracıya yapılacak bildirimin yazılı olmasını öngörmesi ve bildi-

rimde verilen sürenin ve ifa etmeme durumunda sözleĢmenin feshedileceğinin 

belirtilmesini araması isabetlidir. Fakat yapılan bildirimde hangi aylara ait kira 

bedelinin istendiğinin ve istenilen kira bedeli miktarının da belirtilmesi aran-

malıydı. 

2. Özenle kullanma ve komĢulara saygı gösterme borcu (m.316) 

Kiracının bir diğer borcu da 316. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre, 

―Kiracı, kiralananı, sözleĢmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın 

bulunduğu taĢınmazda oturan kiĢiler ile komĢulara gerekli saygıyı göstermekle 

yükümlüdür‖. Bu hükümle, yürürlükteki Borçlar Kanununun 256. maddesinin 

1. fıkrası hem arılaĢtırılmıĢ hem de kiracının kiralananın bulunduğu taĢınmazın 

dıĢında oturan komĢulara da saygı göstermekle yükümlü olduğu belirtilerek 

konuya açıklık getirilmiĢtir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, kiracının özen ve komĢulara saygı gös-

terme borcuna aykırı davranması durumunda, konut ve çatılı iĢyeri kiralarında, 

kiraya verenin kiracıya yapacağı yazılı uyarı ile aykırılığı gidermesi için otuz 

günlük süre vermesi ve bu süre sonunda aykırılığı gidermemesi halinde söz-

leĢmeyi feshedebileceği kabul edilmiĢtir. Yargıtay içtihatlarına göre, kiraya 

verenin bu sebeple sözleĢmeyi sona erdirebilmesi için uyarı ile birlikte sözleĢ-

meye aykırı durumun giderilmesi için kiracıya uygun bir süre verilmesi gerekir. 

Tasarı, konut ve çatılı iĢyeri kiralarında kiracıya verilecek süreyi açık bir Ģe-

kilde belirtmiĢtir. Diğer kira iliĢkilerinde ise kiraya verenin önceden bir uyarıda 

bulunmaksızın yazılı bir bildirimle sözleĢmeyi hemen feshedebileceği kabul 

edilmiĢtir. 

Konut ve çatılı iĢyeri kiralarında, kiracının kiralanana kasten ağır zarar 

vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaĢılması veya kiracı-

nın bu yükümlülüğe aykırı davranıĢının kiraya veren veya aynı taĢınmazda otu-

ran kiĢiler ile komĢular bakımından çekilmez olması durumlarından biri ger-

çekleĢtiğinde, kiraya veren, yapacağı yazılı bir bildirimle sözleĢmeyi hemen 

feshedebilecektir. 

3. Kiracının diğer borçları 

Kiracının diğer borçları TBK.‘nın 317., 318. ve 319. maddelerinde dü-

zenlenmiĢtir. Bunlar, temizlik ve bakım giderlerini ödeme (m.317), ayıpları 

kiraya verene bildirme (m.318) ve ayıpların giderilmesine ve kiralananın göste-
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rilmesine katlanmadır (m.319). Bu hükümlerden sadece 319. maddenin 2. ve 3. 

fıkralarında yer alan düzenlemeler yenilik arz etmektedir. Bunlardan 319. mad-

denin 2. fıkrasında, esasen doktrin ve uygulamada kiracının borcu olarak kabul 

edildiği halde mevcut Kanunda bulunmayan, kiralananın gösterilmesine kat-

lanma borcu düzenlenmiĢtir. Buna göre, ―Kiracı, bakım, satıĢ ya da sonraki 

kiralama için zorunlu olduğu ölçüde kiraya verenin veya onun belirlediği 

üçüncü kiĢinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. 3. fık-

rada ise, kiracının kiralananın gösterilmesine katlanma borcunun kapsamına ve 

kiraya verenin yükümlülüklerine yer verilmiĢtir. Bu hükümde, ―Kiraya veren, 

çalıĢmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini zamanında kiracıya bildirmek ve 

bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır‖ 

Ģeklinde menfaatler dengesine uygun bir düzenleme yer almıĢtır. 

D. Alt Kira ve Kira ĠliĢkisinin Devri (M.323) 

TBK m.322‘de alt kira ve kullanım hakkının devri, m.323‘de ise kira 

iliĢkisinin devri düzenlenmiĢtir. 

TBK m.322‘de Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değiĢikliğe yol 

açmamak koĢuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen baĢkasına kiraya vere-

bileceği gibi, kullanım hakkını da baĢkasına devredebilir. / Kiracı, konut ve 

çatılı iĢyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı baĢ-

kasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez. / Alt kiracı, 

kiralananı kiracıya tanınandan baĢka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya 

verene karĢı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karĢı sahip ol-

duğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karĢı da kullanabilir‖ 

denilerek konut ve çatılı iĢyeri kiralarında alt kira ve kullanım hakkının devri 

kiraya verenin yazılı rızasına bağlı kılınmıĢtır. 

TBK.‘nın 323. maddesinde kiranın iliĢkisinin devri baĢlığı altında yeni 

bir hükme yer verilmiĢtir. Buna göre, ―Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını 

almadıkça, kira iliĢkisini baĢkasına devredemez. Kiraya veren iĢyeri kiralarında 

haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. 

Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira iliĢkisi kendisine devredilen kiĢi, kira 

sözleĢmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karĢı 

borçlarından kurtulur. 

ĠĢyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleĢmesinin bitimine kadar ve 

en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur‖. 

Maddenin birinci fıkrasında, kiracının kira iliĢkisini baĢkasına devrede-

bilmesi, kiraya verenin yazılı rızasına bağlanmıĢ; ancak, kiraya verenin iĢyeri 

kiralarında haklı sebep olmadan bu rızayı vermekten kaçınamayacağı öngörül-

müĢtür. Bu düzenleme iĢyeri kiralarında kiracının korunması açısından isabet-

lidir. Zira iĢyeri kiralarında kira iliĢkisinin devri çoğunlukla kiralananın için-

deki ticari eĢya ile birlikte gerçekleĢtiğinden kiralayanın haklı bir sebep olmak-
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sızın bu karĢı çıkması kiracı açısından konut kiralarına nazaran daha ciddi za-

rarlara yol açabilecektir. Kiracı lehine yapılan düzenleme, onun kira sözleĢme-

sinin sona ermesine kadar ve fakat en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte 

kiraya verene karĢı müteselsil sorumluluğu yoluyla dengelenmiĢtir. 

III. KONUT VE ÇATILI ĠġYERĠ KĠRALARINA ĠLĠġKĠN ÖZEL 

HÜKÜMLER 

A. Uygulama Alanı (M.339) 

TBK.‘nın kira sözleĢmesine iliĢkin dördüncü bölümünün ikinci ayırımı 

konut ve çatılı iĢyeri kiralarını düzenlemektedir. Burada esas olarak 6570 sayılı 

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun kapsamına düzenlediği kira sözleĢ-

melerinin konusunu oluĢturan konut ve iĢyeri kiraları hükme bağlanmıĢ ol-

makla beraber, uygulama alanı bakımından TBK.‘nın daha geniĢ kapsamlı ol-

duğunu belirtmeliyiz. ġöyle ki, 6570 sayılı Kanun belediye sınırları içindeki 

üstü örtülü taĢınmazların kiralanmasını düzenlerken, TBK. konusu konut ve 

çatılı iĢyeri olan tüm kira sözleĢmelerini, kiralananın bulunduğu yer bakımın-

dan herhangi bir ayırım gözetmeksizin düzenleme yapmıĢtır (TBK. m.339). 

Buna göre, belediye sınırları dıĢında, örneğin köylerdeki konut ve çatılı 

iĢyeri kiraları da artık TBK.‘nın 339. ve devamı maddelerine tabi olacaktır. 

Böylece kiracılara iliĢkin koruma Ģemsiyesi geniĢletilmiĢtir. Ayrıca, bu tür kira 

sözleĢmelerinde kiralananla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eĢya hakkında 

da aynı hükümlerin uygulanacağı kabul edilerek, korumanın kapsamı bu yö-

nüyle de geniĢletilmiĢtir. 

Yine 6570 sayılı Kanundan farklı olarak, niteliği gereği, geçici kullanıma 

özgülenmiĢ taĢınmazların altı ay ve daha kısa süreli kiralanmaları hükmün kap-

samı dıĢında bırakılmıĢtır. Örneğin, yaz aylarında pansiyon olarak iĢletilen bir 

konutun birer aylık dönemler için kiralanmasında, kira sözleĢmesine iliĢkin 

genel hükümler (TBK. m.299 vd.) uygulanacaktır. 

B. Kiracının Güvence Vermesi (M.342) 

TBK.‘nın 342. maddesinde, uygulamada kiraya verenlerin, kira sözleĢ-

mesinin yapıldığı sırada veya baĢka bir zamanda, kiracıdan kira bedeli dıĢında 

―depozito‖ veya baĢka ad altında bir güvence parası almalarına sıkça rastlandı-

ğından, bu uygulamaya karĢı kiracıları korumak amacıyla düzenleme getiril-

miĢtir. 

Bu madde ile hem kiracıdan güvence istenilmesi imkanı kabul edilmiĢ 

hem de konut ve çatılı iĢyeri kiralarında buna belirli sınırlamalar getirilmiĢtir. 

ġöyle ki, konut ve çatılı iĢyeri kiralarında sözleĢmeyle kiracıya güvence verme 

borcu getirilmiĢse, bu güvence üç aylık kira bedelini aĢamaz. Ayrıca güvence-

nin para olarak verilmesi halinde kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek 

üzere vadeli bir tasarruf hesabına yatırılması, kıymetli evrak olması halinde ise 
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bankaya depo edilmesi zorunluluğu getirilmiĢtir. Bankanın, güvenceleri ancak 

iki tarafın muvafakatiyle veya icra takibinin kesinleĢmesiyle ya da kesinleĢmiĢ 

mahkeme kararına dayanarak geri verebileceği belirtilmiĢtir. Bununla birlikte, 

kiraya veren, kira sözleĢmesinin bitimini izleyen üç ay içinde kiracıya karĢı 

kira sözleĢmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe 

giriĢtiğini bankaya bildirmemiĢse, banka kiracının istemi üzerine güvenceyi 

geri vermek zorundadır. 

Bankanın kira sözleĢmesinin hangi tarihte sona erdiğini, nasıl tespit ede-

ceği hususu hükmün iĢlevselliği bakımından ayrıca değerlendirilmelidir. Bu 

takdirde kiracının kira sözleĢmesinin sona erdirilip kiralananın kiraya verene 

teslim edildiğine dair bir tutanağı bankaya ibraz etmesi gerekecektir. 

C. Kira Bedeli 

1. Genel olarak (m.343) 

TBK.‘nın 343. maddesinde konut ve çatılı iĢyeri kiralarına iliĢkin söz-

leĢmelerde kiracı aleyhine değiĢiklik yapılamayacağı prensibi hükme bağlan-

mıĢtır. Ancak, bunun tek istisnası olarak kira bedelinin belirlenmesine iliĢkin 

değiĢiklikler yapılabileceği yine aynı hükümde zikredilmiĢtir. Esasen, hükmün 

yerinin isabetli olmadığını belirtmeliyiz. Çünkü hükümde sadece kira bedeline 

yönelik bir düzenleme bulunmayıp, aksine, kiracı aleyhine değiĢiklik yapıla-

mayacağı yönünde genel bir ilke konulduğundan kira bedelinden bağımsız bir 

madde olarak düzenlenmesi daha uygun olurdu. 

2. Kira bedelinin belirlenmesi (m.344) 

Konut ve çatılı iĢyeri kirası sözleĢmelerinde, sözleĢmenin yenilenmesi 

halinde kira bedelindeki artıĢının ne Ģekilde ve ne oranda olacağı taraflar ara-

sında çoğu kez uyuĢmazlık konusu olmaktadır. Özellikle yüksek oranlı enflas-

yonun hüküm sürdüğü dönemlerde, enflasyondaki artıĢın kira bedeline tama-

men yansıtılmasının kiracılar aleyhine doğuracağı sakıncaları bertaraf etmek 

için gerek kanun koyucu gerekse Yargıtay artıĢ oranını sınırlama yönünde eği-

limler göstermiĢtir. Bu sebeple, TBK.‘da kira bedeli artıĢ oranının belirlenmesi 

konusunda düzenleme yapma ihtiyacı duyulmuĢtur. 

Bu doğrultuda, Ģu ilkelere yer verilmiĢtir: 

1. Kira sözleĢmesinde yenilenen kira dönemi için kira bedeli artıĢ oranını 

taraflar sözleĢmede belirleyebilirler,  

2. Kira bedeli artıĢ oranının belirlenmesinde taraflar bir önceki yılın üre-

tici fiyat endeksindeki artıĢı aĢamazlar,  

3. Taraflar sözleĢmede artıĢ oranını belirlememiĢlerse, bu oran hakim ta-

rafından belirlenir,  

4. BeĢ yıl ve daha uzun süreli kira sözleĢmelerinde artıĢ oranı beĢ yılın 

sonunda hakim tarafından belirlenir,  
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5. Kira bedeli yabancı para olarak kararlaĢtırılmıĢsa, beĢ yıl geçmedikçe 

değiĢiklik yapılamaz. BeĢ yıldan sonra yeni kira bedeli hakim tarafından belir-

lenir. 

Düzenlemenin ayrıntılarına gelince; 

a. Kira bedeli artış oranının taraflarca belirlenmesi ve sınırlanması 

TBK., tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedelinin 

belirlenmesine iliĢkin anlaĢmalarını, bir önceki kira yılının üretici fiyat endek-

sindeki artıĢı geçmemek koĢuluyla geçerli kabul etmiĢtir. Böylece taraflar, ku-

ral olarak, sonraki kira dönemlerinde kira bedelinin nasıl belirleneceği husu-

sunda anlaĢma yapabilirler. Fakat bu anlaĢmaya göre kira bedeli belirlenirken, 

yapılacak artıĢ hiçbir zaman bir önceki yılın üretici fiyat endeksindeki artıĢ 

oranından fazla olamaz. Böylece TBK. da, bugüne kadar süregelen uygulama-

lara paralel olarak, kiracıları korumak amacıyla kira bedelinin artırılmasında bir 

sınırlama getirilmiĢtir. Fakat öngörülen sınırlama aracı isabetli olmamıĢtır. Kira 

bedeli üretici fiyatları endeksinden ziyade tüketici fiyatları endeksi ile ilgilidir. 

Dolayısıyla TBK.‘daki üretici fiyat endeksindeki artıĢı oranı ibaresinin tüketici 

fiyatlarındaki artıĢ oranı biçiminde değiĢtirilmesi daha uygun görünmektedir. 

b. Kira bedeli artış oranının hakim tarafından belirlenmesi 

Taraflar sözleĢmede yenilenen kira dönemi için artıĢ oranını belirleme-

miĢlerse, kira bedeli hakim tarafından belirlenecektir. TBK.‘dahakimin kira 

bedeli artıĢ oranını belirlerken tarafların ve kiralananın durumunu göz önünde 

tutarak hakkaniyete uygun karar vereceği belirtilmiĢ, ayrıca, birinci fıkrada 

olduğu gibi, bu artıĢ oranının üretici fiyat endeksindeki artıĢı geçemeyeceği 

öngörülmüĢtür. Böylece hakimin belirleyeceği kira bedeli bakımından da sı-

nırlama getirilmiĢtir. 

c. Beş yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde kira bedelinin 

belirlenmesi 

TBK.‘da, kira süresinin beĢ yıl ve daha uzun süreli olması halinde kira 

bedelinin beĢ yılın sonunda yeniden belirlenmesine iliĢkin özel bir düzenle-

meye yer verilmiĢtir. Buna göre, tarafların beĢ yıldan sonraki yıllar için kira 

bedeline iliĢkin anlaĢmaları uygulanmaz ve kira bedeli hakim tarafından belir-

lenir. Hakim, bu belirlemeyi yaparken üretici fiyat endeksindeki artıĢı, tarafla-

rın ve kiralananın durumunu göz önünde tutacaktır. Burada da üretici fiyat en-

deksindeki artıĢı oranı yerine tüketici fiyat artıĢının dikkate alınacağının öngö-

rülmesi yerinde olurdu. 

Görüldüğü gibi, TBK.‘da, uzun süreli kira sözleĢmeleri bakımından 

sözleĢmenin değiĢen Ģartlara uyarlanmasına iliĢkin özel bir hükme yer veril-

miĢtir. Bu hüküm, Yargıtay‘ın kira bedellerinin rayiç bedele göre belirlenmiĢ 

olması halinde, üç yıldan sonra bu kira bedelinin uygulanamayacağı, 4. dönem 
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için kira bedelinin ekonomik verilere göre yeniden belirlenmesinin istenebile-

ceği yönündeki kararlarına uygun görünmektedir. Ancak, süre bakımından üç 

yıl yerine beĢ yılın tercih edilmiĢtir. Bu düzenlemenin amacı, baĢlangıçta ku-

rulan sözleĢme adaletinin daha sonra ekonomik Ģartlardaki değiĢiklikler yüzün-

den bozulması karĢısında tarafları korumaktır. 

d. Yabancı para üzerinden kurulan kira sözleşmelerinde kira bedelinin 

belirlenmesi 

TBK.‘da kira bedelinin yabancı para üzerinden kararlaĢtırılması geçerli 

kabul edilmiĢ, ancak bu durumda sözleĢmenin kurulmasından itibaren beĢ yıl 

geçmedikçe kira bedelinde değiĢiklik yapılamayacağı esası getirilmiĢtir. Önce-

likle TBK.‘nın öngördüğü süre oldukça uzundur. Özellikle ekonomik istikrarın 

olduğu dönemlerde döviz fiyatlarında değiĢme olmayacağı düĢünülürse, ülke 

parası üzerinden kararlaĢtırılan kira bedellerinin değiĢtirilmesi kabul edilirken 

yabancı para üzerinden belirlenmiĢ kira bedelinin değiĢmeyeceğinin öngörül-

mesi hakkaniyete uygun görünmemektedir. 

BeĢ yıldan sonrası için üçüncü fıkra hükmünün uygulanacağı öngörüldü-

ğünden, hakimin toptan eĢya fiyat artıĢını, tarafların ve kiralananın durumunu, 

bunlara ilaveten yabancı paranın değerindeki değiĢmeleri dikkate alarak hakka-

niyete uygun bir kira bedeli belirleyeceği anlaĢılmaktadır. 

3. Dava açma süresi (m.345) 

6098 sayılı Kanuna göre, kira bedelinin belirlenmesine iliĢkin dava her 

zaman açılabilir, ancak yeni dönemde kira artıĢının uygulanabilmesi için bu 

yeni dönemin baĢlangıcından en geç otuz gün öncesine kadar açılması gerekir. 

Buna ilaveten, bu süre içinde kira bedeline iliĢkin yazılı bildirimde bulunul-

muĢsa, dava yeni kira döneminin sonuna kadar açılabilir. Bu sonucun gerçekle-

Ģebilmesi için, süresinde ihtar çekilmiĢ olsa bile, kira bedelinin artırılması da-

vasının en geç artırım istenen kira döneminin sonuna kadar açılması gereke-

cektir. Aksi takdirde ihbarın geçerliliği kalmaz. TBK, kira bedelinin belirlen-

mesine iliĢkin davanın veya kira bedeline iliĢkin yazılı bildirimin en geç kira 

döneminin bitiminden otuz gün önce karĢı tarafa tebliğ edilmiĢ olması zorun-

luluğunu öngörerek, taraflara daha uzun bir düĢünme süresi tanımıĢ olmaktadır. 

4. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı (m.346) 

TBK.‘nın 346. maddesiyle, kiracıya kira bedeli dıĢında baĢka bir ödeme 

yükümlülüğü getirilmesi önlenmiĢ; kira bedelinin zamanında ödenmemesi du-

rumunda, sözleĢme cezası ödenmesi ve/veya sonraki kira bedellerinin muaccel 

olması Ģeklindeki anlaĢmalar da geçersiz kılınmıĢtır. Kanaatimizce, maddenin 

son cümlesine, hükmün amacına uygun olarak, sözleĢme cezası ve muacceliyet 

koĢulu gibi, kiracının yasal gecikme faizini aĢan oranda akdi gecikme faizi 
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ödemesini öngören anlaĢmaların da geçersiz olacağına iliĢkin bir ifade eklen-

meliydi. 

D. Konut ve Çatılı ĠĢyeri Kiralarında SözleĢmenin Sona Ermesi 

1. Bildirim yoluyla 

a. Genel olarak (m.347) 

Belirli süreli konut ve çatılı iĢyeri kiralarında, 6570 sayılı Kanunun 11. 

maddesinde olduğu üzere kiracı, süresinin bitiminden en az on beĢ gün önce 

bildirimde bulunmak suretiyle kira sözleĢmesinin sona ermesini 

sağlayabilecek; böyle bir bildirim yapılmazsa sözleĢme aynı koĢullarla bir yıl 

uzatılmıĢ sayılacaktır. Kiraya veren ise, kural olarak sözleĢme süresinin 

bitimine dayanarak bildirim yoluyla sözleĢmeyi sona erdiremeyecektir. Ancak 

TBK.‘ya göre, on yıllık uzama süresi sonunda, kiraya veren, bu süreyi izleyen 

her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koĢuluyla 

herhangi bir sebep göstermeksizin sözleĢmeye son verebilir. Bu hüküm, kira 

sözleĢmesi dolayısıyla, kiraya verenin aradan uzun yıllar geçmesine rağmen 

kiralananın dolaysız zilyedi olamamasının toplumda yarattığı huzursuzluk 

dikkate alınarak düzenlenmiĢtir. Fakat kanaatimizce, TBK‘da öngörülen azami 

uzama süresi konut kiraları bakımından uygun olmakla beraber, çatılı iĢyeri 

kiraları bakımından kısadır. Çatılı iĢyeri kiralarında, kiracının kira iliĢkisini 

bunu engelleyen haklı bir sebep olmadıkça üçüncü bir kiĢiye devredebilmesine 

imkan tanıyan düzenlemeye paralel olarak azami uzama süresinin on beĢ yıl 

olarak öngörülmesi daha uygun olurdu. 

Maddede, kiraya verenin on yıllık uzama süresinden sonra, bu süreyi iz-

leyen her uzama yılının bitiminde üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle 

sözleĢmeyi sona erdirebileceğinin ifade edilmesi de çok isabetli olmuĢtur. Yani 

on yıllık uzama süresi sonunda fesih hakkını kullanmayan kiraya veren bu 

haktan yoksun kalmamakta, bir sonraki kira yılının bitiminden üç ay önce bildi-

rimde bulunmak suretiyle hakkını kullanabilmektedir. 

Belirsiz süreli kira sözleĢmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise 

kiranın baĢlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildi-

riminde bulunmak suretiyle sözleĢmeyi sona erdirebilirler. 

Kiracı veya kiralayanın, genel hükümlere göre olağanüstü fesih hakkına 

sahip olmaları (örneğin, kira iliĢkisinin devamını kendisi için çekilmez hale 

getiren önemli sebeplerin varlığı) durumunda, hak sahibi sözleĢmeyi yasal fesih 

bildirim süresine uyarak ya da bir süreye bağlı olmaksızın derhal feshedebilir. 
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b. Bildirimin geçerliliği 

aa. Şekil (m.348) 

Konut ve çatılı iĢyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı Ģe-

kilde yapılmasına bağlanmıĢ ve böylece 6570 sayılı Kanunun 11. maddesindeki 

geçerlilik Ģekli aynen korunmuĢtur. 

bb. Aile konutunda (m.349) 

Kiralananın aile konutu niteliğinde olduğu kira sözleĢmelerinde kiracının 

kiraya verenle anlaĢarak, danıĢıklı olarak eĢinin rızası olmaksızın sözleĢmeyi 

sona erdirmesini engellemek amacıyla Ģu hükme ver verilmiĢtir: ―Aile konutu 

olarak kullanılmak üzere kiralanan taĢınmazlarda kiracı, eĢinin açık rızası ol-

madıkça, kira sözleĢmesini feshedemez‖. 

Kanaatimizce hükmün ifade biçimi sakıncalıdır. Zira taĢınmaz baĢlan-

gıçta aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanmamıĢ, fakat daha sonra bu 

maksatla kullanılmaya baĢlanmıĢ olabilir. Hüküm, sanki sadece kira sözleĢme-

sinin baĢlangıcında aile konutu olarak kullanılmak üzere kiraya verilen taĢın-

mazları kapsıyormuĢ gibi bir ifade taĢımaktadır. Bu sakıncayı gidermek ama-

cıyla hükmün, ―aile konutu ile ilgili kira sözleĢmelerinde kiracı eĢ, diğer eĢin 

açık rızası bulunmadıkça kira sözleĢmesini feshedemez‖ biçiminde kaleme 

alınması gerekir. 

Maddenin 2. fıkrasına göre, bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya 

eĢ haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa, kiracı hakimden bu 

konuda bir karar vermesini isteyebilir. Görüldüğü üzere TBK.‘nın 349. madde-

sinin ilk iki fıkrası, esas itibariyle Medeni Kanunun 194. maddesinin 1. ve 2. 

fıkralarındaki düzenlemelerin bir tekrarı niteliğindedir. Buna mukabil, kiraya 

verenin fesih bildirimi ve fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresinin belirlenme-

sini kiracıya ve eĢine ayrı ayrı bildirmesini zorunlu kılan 3. fıkra hükmü ise, 

tamamen yeni ve yerinde bir hükümdür. 

2. Dava yoluyla 

a. Kiraya verenden kaynaklanan nedenlerle 

aa. Gereksinim, yeniden inşa ve imar (m.350) 

Kiraya verenin kira sözleĢmesini, kiralananı kendisi, eĢi, altsoyu, üstsoyu 

ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler için konut ve iĢyeri gereksi-

nimi nedeniyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleĢmelerde sürenin 

sonunda, belirsiz süreli sözleĢmelerde genel hükümlere göre fesih dönemine ve 

fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten baĢlayarak 

bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebileceği öngörülmüĢtür. Esas itiba-

riyle, 6570 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasındaki düzenleme göz 

önünde bulundurulmuĢ, fakat isabetli olarak, konut veya iĢyeri gereksinimi 
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duyan ―çocuk‖ yerine altsoy ibaresi kullanılarak torun, torun çocuğu vs. de 

kapsayacak Ģekilde hükmün uygulama alanı geniĢletilmiĢtir. Ayrıca TBK. ―ka-

nun gereği bakmakla yükümlü olunan kiĢiler‘in gereksinimini de bir tahliye 

sebebi olarak kabul etmiĢtir. Gerekçede MK.m.364‘e atıf yapılmasından anla-

Ģıldığı üzere, burada kastedilen ana, baba ve kardeĢlerdir. Fakat hemen belirte-

lim ki, bir kiĢi ile ana babası veya kardeĢleri arasında kanuni bir bakım yü-

kümlülüğü bulunmamaktadır. Sadece ana ve babanın çocuklarına karĢı kanuni 

bakım yükümlülüğü söz konusudur. Gerekçede adı geçen kiĢiler arasında ka-

nuni bir yardım yükümlülüğü söz konusudur. Dolayısıyla, ana baba ve kardeĢ-

lerin gereksiniminin hükmün uygulama alanına alınması isabetli olmakla bera-

ber, bunu ifade etmek için kanun gereği bakmakla yükümlü olunan kiĢiler ifa-

desinin kullanılması isabetli değildir. Onun yerine, kiraya verenin ―yasa gereği 

yardım etmekle yükümlü olduğu kiĢiler‖ ifadesinin kullanılması daha uygun 

olurdu. 

bb. Yeniden inşa ve imar (m.350) 

TBK‘nın 350. maddesinde kiraya verenin, kira sözleĢmesini, 

―…Kiralananın yeniden inĢası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, geniĢletil-

mesi ya da değiĢtirilmesi gerekli ve bu iĢler sırasında kiralananın kullanımı 

imkânsız ise, belirli süreli sözleĢmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli söz-

leĢmelerde kiraya iliĢkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildi-

rimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten baĢlayarak bir ay 

içinde açacağı dava ile…‖ sona erdirebileceği hükme bağlanmıĢtır. 

Kanunda, yeniden inĢa ve imar sebebiyle sona erdirme bakımından ilk 

bakıĢta dilin sadeleĢtirilmesi ve dava açma süresinin belirlenmiĢ olması dıĢında 

bir yenilik getirilmediği söylenebilir. Ancak, mevcut Kanunda kiralananın 

imarı amacıyla esaslı onarım, geniĢletme ya da değiĢtirmesi sebebiyle tahliye 

istenebilmesi için bunların gerekli olması aranmamıĢken, yeni Kanunda bunlar 

gerekli ise tahliye istenebileceği öngörülmüĢtür ki, bunun esaslı bir değiĢiklik 

olduğu kanaatindeyiz. 

Kanaatimizce bu değiĢiklik isabetli olmuĢtur. Bu hükümle, taĢınmazın 

imarını sağlayacak olmakla beraber, bunun için bir zorunluluk bulunmadığı, 

sadece kiraya verenin daha fazla gelir elde etmesini temin edecek onarım, ge-

niĢletmesi ya da değiĢtirmenin yapılmasının da önüne geçilmiĢ olacaktır. Örne-

ğin, eski bir yapıda yapılacak esaslı tadilat imar amacına yönelik kabul edilebi-

lir, ancak yeni yapıda konutu iĢyerine çevirerek gelir artırıcı değiĢiklik yapıl-

ması imar amaçlı sayılamaz. 

cc. Yeni malikin gereksinimi (m.351) 

Kiralananı sonradan edinen kiĢinin, kendisinin, eĢinin altsoyunun, üstso-

yunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin konut ve iĢyeri 

gereksinimi nedeniyle kiralananı kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihin-
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den baĢlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koĢuluyla, 

kira sözleĢmesini altı ay sonra açacağı bir dava ile sona erdirebileceği kabul 

edilmiĢtir. 

Yeni Kanun öncelikle madde baĢlığıyla, doktrinin ve uygulamanın bu-

güne kadarki kabullerinin aksine, tahliye isteme hakkını sadece sonradan mül-

kiyet hakkı kazanan malike tanıdığını ortaya koymuĢtur. Bununla birlikte, yeni 

Kanunun 311. maddesinde ―SözleĢmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kiĢi, 

kiralanan üzerinde kiracının hakkını etkileyen bir ayni hak sahibi olursa, kira-

lananın el değiĢtirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır‖ hükmü dik-

kate alındığında, taĢınmaz üzerinde kira sözleĢmesinden sonra üst hakkı, intifa 

hakkı veya oturma gibi bir sınırlı ayni hak elde eden kiĢiler de, ―Yeni malikin 

gereksinimi‖ sebebiyle tahliye hükümlerinin kıyasen uygulanmasından yararla-

nabilecektir. 

Ġkinci olarak yeni malikin, ihtiyacı sebebiyle tahliye isteyebileceği kiĢile-

rin çevresini geniĢletmiĢtir. 

Üçüncü olarak ihtarname yerine ―yazılı olarak bildirme‖ ifadesini kulla-

narak, yapılacak bildirimin niteliğinin bir irade beyanı olmayıp, tasavvur açık-

laması olduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Son olarak da dokt-

rin ve uygulama da halen de kabul edilen, bu hükme dayanmaksızın ve özel-

likle bildirimde bulunulmaksızın sözleĢmesinin sonunda doğrudan ihtiyaç se-

bebiyle tahliye isteyebilme hakkını öngörmüĢtür. 

b. Kiracıdan kaynaklanan nedenlerle (m.352) 

TBK.‘nın 352. maddesinde, kiracıdan kaynaklanan üç ayrı tahliye sebe-

bine yer verilmiĢtir. Bunlardan birincisi, kiracının, kiralananın kendisine tesli-

minden sonra kiraya verene kiralananı belirli bir tarihte boĢaltacağını yazılı 

olarak taahhüt etmesine rağmen taĢınmazı tahliye etmemesidir. Ġkincisi, kiracı-

nın bir kira yılı içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki 

haklı uyarıda bulunulmasına sebep olmasıdır. Üçüncü ise, kiracının veya bir-

likte yaĢadığı eĢinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya el-

veriĢli bir konutunun bulunmasıdır. 

Yazılı tahliye taahhüdüne iliĢkin düzenleme de göze çarpan en önemli 

değiĢiklik, yazılı tahliye taahhüdünün geçerliliğinin ―kiralananın teslim edilme-

sinden sonra‖ verilmesine bağlanmıĢ olmasıdır. 

Ġki haklı ihtar sebebiyle tahliyede ise bir yıldan az süreli ve veya bir yıl-

dan uzun süreli kira sözleĢmelerinde de iki haklı ihtara iliĢkin yenilikler yapıl-

mıĢtır. Kira sözleĢmesi bir yıldan daha az süreli ise, Yargıtay yine ―bir kira yılı 

içinde ihtar ― Ģartının gerçekleĢmeyeceği gerekçesiyle tahliye davası açılama-

yacağını kabul etmektedir. Bu kararın gerekçesi, ―bu hükmün konulmasının 

amacı, kiracının kısa fasılalarla huzursuz edilmemesinin teminidir. Belirtilen 

amaç karĢısında bu maddeyi bir yıldan az kira döneminde uygulamaya olanak 

yoktur‖ olarak açıklanmıĢtır. Aslında bu kabul, daha kısa süreli kira sözleĢmesi 
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yapan kiracıyı, bu kısa sürede kira bedelinin ödenmemesinden dolayı iki haklı 

ihtara sebep olmasına rağmen ödüllendirmek anlamına gelmektedir. Çoğun 

içinde azı vardır kuralı gereği, bir kira yılı içinde iki haklı ihtara yol açanın 

tahliyesi istenebiliyorsa bir yıldan daha kısa süreli sözleĢmelerde kira süresi 

içinde iki haklı ihtara sebep olan kiracının haydi haydi tahliyesi istenebilmeli-

dir. Nitekim 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda bu husus açıkça ifade edile-

rek hükme bağlanmıĢtır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun getirdiği yeniliklerden biri de bir 

yıldan daha uzun süreli kira sözleĢmelerinde, kiracı bir kira yılı aĢan süre 

içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda 

bulunulmasına sebep olmuĢsa, ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden 

baĢlayarak bir ay içinde tahliye davası açılabileceğinin düzenlenmiĢ olmasıdır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirsiz süreli sözleĢmelerde de iki 

haklı ihtara dayalı sona erdirmeye imkân tanınmaması eksiklik teĢkil etmektedir. 

Kiracının veya birlikte yaĢadığı eĢinin aynı ilçe veya belde belediye sı-

nırları içinde oturmaya elveriĢli bir konutunun bulunması sebebiyle tahliyede 

ise, 6570 sayılı Kanuna nazaran üç noktada değiĢiklikler yapılmıĢtır. ġöyle ki, 

6570 sayılı Kanunun 7. maddesinin son fıkrası hükmünden farklı olarak, ―aynı 

ilçe ve belde belediye sınırları içinde olma‖, ―kiraya verenin kira sözleĢmesinin 

kurulması sırasında bunu bilmemesi‖ ve ―sözleĢmenin bitiminden baĢlayarak 

bir ay içinde sona erdirme‖ kabul edilmiĢtir. Böylece, uygulamada kiracının 

veya birlikte yaĢadığı eĢinin konutunun aynı belediye sınırları içinde olmasın-

dan, BüyükĢehir Belediyelerinin de aynı belediye kabul edilmesinden vazge-

çilmiĢ ve ilçe ya da belde belediye sınırları esas alınmıĢtır. Ayrıca bu sebebe 

dayanarak boĢaltma davası açılabilmesi, kiraya verenin bu durumu kira söz-

leĢmesinin yapılması sırasında bilmemesi koĢuluna bağlanmıĢtır. Diğer bir de-

yiĢle Yargıtay‘ın, kiraya verenin, kiracının aynı belediye sınırları içinde otur-

maya elveriĢli konutu bulunduğunu bile bile onunla kira sözleĢmesi yaptığı 

hallerde dahi bu nedene dayanarak boĢaltma davası açabileceği yönündeki gö-

rüĢü benimsenmemiĢtir. Aynı Ģekilde, kiraya verenin bu nedene dayanarak 

sözleĢmenin bitimini beklemeden her zaman boĢaltma davası açabileceği yö-

nündeki Yargıtay içtihadı da kabul görmemiĢtir. TBK.‘da kiraya verenin bu 

nedene dayanan boĢaltma davasını ancak sözleĢmenin bitiminden itibaren bir 

ay içinde açabileceği öngörülmüĢtür. 

TBK., kiracının konut ve çatılı iĢyeri kiralarında kiraya verenin rızası 

olmaksızın kiralananı bir baĢkasına alt kiraya vermesi veya kullanım hakkını ya 

da kira iliĢkisini devretmesi durumunda uygulanacak yaptırımı belirtmemiĢtir. 

Kanaatimizce, TBK.‘da, 322 ve 323. madde hükümlerine aykırı olarak kirala-

nana alt kiracı veya devir alan sıfatıyla girenler veya bu taĢınmazı iĢgal edenler 

hakkında hiçbir uyarıya gerek olmaksızın boĢaltma davası açılabileceği belir-

tilmeli ve ayrıca, kiraya verenin en az otuz günlük süre içinde aykırılığın gide-
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rilmesi, aksi takdirde sözleĢmenin feshedileceği hususundaki yazılı uyarısına 

rağmen kiracının taĢınmazdaki üçüncü kiĢilerin tahliyesini sağlamaması ha-

linde kendisine karĢı da boĢaltma davası açılabileceği açıkça düzenlenmeliydi. 

c. Boşaltma davası açma süresinin uzaması (m.353) 

Yürürlükteki kanunlarda bulunmamakla beraber, yerleĢik içtihatlarda ka-

bul edilen bir hususu düzenleyen bu hükümle, dava yoluyla boĢaltmanın sağla-

nabileceği hallerde, kiraya verene kira sözleĢmesinin bitiminden baĢlayarak bir 

ay içinde dava açmak yerine dava açacağını bildirmek kaydıyla davayı daha 

sonra açma imkanı tanınmıĢtır. Bunun için, bildirimin yazılı olarak yapılması 

gerekmektedir. Bu bildirim yapıldığı takdirde, kiraya veren dava açma iradesini 

ortaya koymuĢ bulunduğundan, o kira yılı içinde herhangi bir tarihte boĢaltma 

davası açabilecektir. TBK.‘da belirtilmiĢ olmamakla beraber, kira sözleĢmesi-

nin bitiminden itibaren dava açma süresi olan bir ay içinde yapılacak bildirim 

yeterli görüldüğüne göre, kiracıya kira dönemi içinde yapılacak bildirimde 

dava süresini uzatıcı bir etkiye sahip olacaktır. Böylece, kiraya verenin, kira-

cıya, boĢaltma istemini kira dönemi içerisinde veya boĢaltma davasının açıl-

ması için uyulması gereken (kira sözleĢmesinin bitiminden itibaren) bir aylık 

sürede bildirmesi halinde boĢaltma davasının yeni kira döneminin sonuna kadar 

açılabileceği kabul edilmiĢ olmaktadır. 

d. Dava nedenlerinin sınırlılığı (m.354) 

TBK.‘nın 354. maddesi tarafların kira sözleĢmesine koyacakları bir ka-

yıtla kira sözleĢmesinin sona erdirilmesine iliĢkin kanun hükümlerinin kiracı 

aleyhine değiĢtirilmesini yasaklamıĢtır. Bu, toplumda sosyo-ekonomik bakım-

dan zayıf durumda bulunan kiracıları kiraya verenler karĢısında korumaya yö-

nelik emredici bir hükümdür. Bu hükme aykırı sözleĢmeler geçersiz olacaktır. 

e. Yeniden kiralama yasağı (m.355) 

TBK.‘nın 355. maddesine göre, kiraya veren, gereksinim amacıyla kira-

lananın boĢaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl 

geçmedikçe eski kiracısından baĢkasına kiralayamaz. Kiraya veren bu hükme 

aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına bir yıllık kira bedelinden az olmamak 

üzere tazminat ödemekle yükümlü olur. Yargıtay‘a göre, kiraya verenin bu ce-

zaya çarptırılması için, kiracıyı gereksinme nedeniyle dava ederek mahkeme-

den boĢaltma kararı alması ve ayrıca kiracıyı bu karara dayanarak taĢınmazdan 

cebri icra yoluyla çıkarması gerekir. Dolayısıyla bu hükmün kiracının kiraya 

verenin gereksinime iliĢkin yazılı bildirimi veya açtığı davayı kazanması üze-

rine taĢınmazı boĢalttığı halleri de kapsayacak Ģekilde anlaĢılması gerekir. Zira 

çoğu zaman kiracılar, haklarında dava açılmasından çekinerek kiraya verenin 

yazılı bildirimi ya da açtığı davayı kazanması üzerine cebri icrayı beklemeden 

taĢınmazı boĢaltma eğilimindedirler. Bu nedenle kiraya veren, yazılı olarak 
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kiracıya taĢınmaza gereksinme duyduğunu ve çıkmasını bildirmiĢse, hükmün 

uygulanması için bu yeterli olmalıdır. Kanaatimizce m.355 hükmü ya böyle 

anlaĢılmalı ya da böyle anlaĢılabilecek biçimde kaleme alınmalıdır. 

f.  Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi (m.356) 

TBK.‘nın 356. maddesi 6570 sayılı Kanunun 13. maddesine karĢılık 

gelmekle beraber, ona nazaran bazı değiĢiklikler içermektedir. Maddeye göre, 

kiracının ölümü durumunda, çatılı iĢyeri kiraları bakımından, kiracıyla aynı 

meslek ve sanatı yürüten ortakların, çalıĢanların, konut kiralarında ise kiracıyla 

birlikte aynı konutta oturanların sözleĢmeye ve kanun hükümlerine uydukları 

sürece, kira sözleĢmesini devam ettirebilmelerine imkan tanınmıĢtır. Hükümde, 

6570 sayılı Kanundan farklı olarak, mirasçılar zikredilmemiĢtir. Bunun sebebi 

ise, mirasçıların Türk Medeni Kanunu‘nun 599. maddesi hükümlerine göre 

mirasbırakan konumundaki ölen kiracının külli halefi sıfatıyla sözleĢmeye ken-

diliğinden taraf olmalarıdır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda kiracının ölümü bir fesih sebebi 

olarak öngörülmüĢ, ancak konut ve çatılı iĢyeri kiralarında kiracının ölümünde 

iĢyeri kiralarında ortaklarına ve ortaklarının mirasçılarına, konut kiralarında ise 

ölen kiracı ile birlikte konutta oturanlara sözleĢmeyi sürdürme imkânı tanın-

mıĢtır. Yeni Kanunun her türlü kira sözleĢmesi için genel hüküm niteliğindeki 

333. maddesinde ―Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim 

sürelerine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleĢmeyi feshedebilirler‖ 

hükmü yer almaktadır. 

Yeni Kanunun düzenlemesinde, mevcut hükümden (Borçlar Kanununun 

265. maddesinden) en önemli farklılık kiraya verenin kiracının ölümüne bağlı 

olarak sözleĢmeyi feshetmesinin kabul edilmemiĢ olmasıdır. Böylece konut ve 

çatılı iĢyeri kiralarında olduğu gibi, diğer kira sözleĢmelerinde de kiracının 

ölümü halinde kiraya verinin fesih hakkı sınırlanmıĢ olmaktadır. Kiracının ki-

Ģiliğinin kiraya veren bakımından önemli olduğu göz önünde tutulduğunda, 

kiracının mirasçılarının bu denli korunmasını yerinde bulmuyoruz. Bu sebeple 

kiraya verene de fesih hakkı tanınmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Ġkinci farklılık ise, sözleĢmenin bir yıl ve daha uzun süreli olması da 

aranmamıĢtır. Bunun sonucu olarak, kira sözleĢmesi bir yıldan kısa süreli veya 

belirsiz süreli de olsa kiracının ölümü halinde mirasçıları fesih haklarını kulla-

nabilecektir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda, mevcut Kanunda olduğu gibi, ki-

raya verenin ölümü bir fesih sebebi olarak öngörülmemiĢtir. Bu husus 

hükümde açıkça belirtilmiĢ olmamakla beraber, sadece kiracının ölümü halinde 

fesih hakkı tanınarak hükmün zıt anlamından kiraya verenin ölümünün 

sözleĢmeyi sona erdirmeyeceği kabul edilmiĢ bulunmaktadır. Ayrıca gerekçede 

de bu husus, ―…bu konuda düzenleme yapılmamakla birlikte, kiraya verenin 
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ölümünün sözleĢmeye etkili olmayacağı esası benimsenmiĢtir. Böylece yeni 

kira düzenlemesinin kiracıyı kollayıcı özüne sadık kalınmıĢtır‖ denilerek 

belirtilmiĢtir. 

Yeni Kanunda yasal fesih bildirim sürelerine uyarak en yakın fesih dö-

nemi sonu için fesih hakkının kullanılabileceği öngörülmüĢtür. Bu düzenleme, 

Mevcut Kanundaki düzenlemeyle aynıdır. Bununla birlikte, Gerekçede, 

―Madde metninde yer alan fesih bildirim süresinin ve fesih döneminin yasal 

süre ve dönem olduğu açıkça vurgulanmakla, sözleĢmelerdeki ve yerel adetteki 

aksine olan süre belirlemelerinin dikkate alınmayacağı açıklanmıĢtır. Burada, 

belirli süreli bir kira sözleĢmesi söz konusu olsa bile, kiracının ölümünün mi-

rasçılarına sözleĢmeyi feshetme hakkı vermesi sebebiyle bu fesih olağanüstü 

fesih niteliği taĢımaktadır‖ denilmektedir. Hükmün sözünden yasal fesih 

sürelerini uymanın zorunlu olduğu, aksinin kararlaĢtırılamayacağı 

anlaĢılmamakla beraber, madde gerekçesindeki ifadeden kanun koyucunun 

düzenlemeyi emredici olarak kabul ettiği, hatta yerel adetlerin dahi göz önünde 

tutulmamasını istediği anlaĢılmaktadır. Kiracının korunması bakımından kiracı 

aleyhine fesih bildirim süresinin kısaltılmasının yasaklanması yerinde olmakla 

beraber, bunun gerekçe yerine hükümde açıkça belirtilmesi daha uygun olurdu. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 356. maddesinde ise konut ve çatılı 

iĢyeri kiralarında kiracının ölümünün kira sözleĢmesine etkisi düzenlenmiĢtir. 

Maddede ―Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve san‘atı 

yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleĢmeye 

ve kanun hükümlerine uydukları sürece, taraf olarak kira sözleĢmesini sürdüre-

bilirler‖ hükmü yer almaktadır. Hükmün gerekçesinde ―…Kiracının ölümü 

durumunda, çatılı iĢyeri kiraları bakımından, kiracının ortaklarının veya bu 

ortakların kiracıyla aynı meslek ve san‘atı yürüten mirasçılarının ve ölen kira-

cıyla birlikte aynı konutta oturanların, sözleĢmeye ve kanun hükümlerine uy-

dukları sürece kira sözleĢmesini sürdürebilecekleri kabul edilmiĢtir. Maddede 

yapılan düzenlemede, ―kiracının mirasçılarına‖ özellikle yer verilmemiĢtir. 

Çünkü mirasçı, Türk Medeni Kanununun miras hukukuna iliĢkin hükümleri 

çerçevesinde, mirasbırakan konumundaki ―ölen kiracı‖nın külli halefi olarak, 

söz konusu konut ya da çatılı iĢyeri kira sözleĢmesinin tarafı haline gelmiĢtir. 

Bu nedenle, ―ölen kiracının mirasçısı‖, kira sözleĢmesini Tasarının 332 nci 

maddesine dayanarak feshetmemiĢse, kiracı olarak kabul edilecektir‖ açıklama-

sına yer verilmiĢtir. 

Halen yürürlükteki Borçlar Kanununun 265. maddesinde sadece ölen ki-

racının mirasçılarına değil, kiraya verene de kiracın ölümü sebebiyle kira söz-

leĢmesini feshetme hakkı tanınmıĢ olduğundan, konut ve çatılı iĢyeri kirala-

rında bu yetkiyi sınırlamak isteyen kanun koyucu, 6570 sayılı Kanunun 13. 

maddesinde kiraya verenin fesih hakkını ölen kiracının mirasçılarının sanat, 

meslek ve uzmanlıkları dolayısıyla ölen kiracıyla aynı meslek veya sanatı de-

vam ettirecek olmaları Ģartına bağlamıĢtır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda 
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ise genel hüküm niteliğindeki 333. maddede kiracının ölümü sebebiyle kiraya 

verenin fesih hakkı tamamen kaldırılmıĢ ve sadece ölen kiracının mirasçılarına 

fesih hakkı tanınmıĢ olduğundan, artık onlar fesih haklarını kullanmadıkça 

sözleĢme kiraya veren ile ölen kiracıları arasında devam edecektir. Bu sebeple 

yeni Kanunun konut ve çatılı iĢyeri kiralarına iliĢkin 356. maddesinde ölen ki-

racının mirasçılarından söz edilmemesi olağan bir sonuç olarak ortaya çıkmak-

tadır. Bir baĢka deyiĢle, bütün kira sözleĢmeleri bakımından hiçbir Ģarta bağlı 

olmaksızın kiracının ölümü halinde kiraya veren fesih hakkına sahip olmu-

yorsa, konut ve çatılı iĢyeri kiralarında evleviyetle olmayacaktır. Bununla bir-

likte, yeni Kanunun 356. maddesinde ölen kiracının ortakları yanı sıra bu or-

takların aynı meslek ve san‘atı yürüten mirasçılarına da sözleĢmeyi devam et-

tirme hakkı tanınması, kiracının korunmasıyla açıklanamayacak, kiraya veren 

aleyhine yerleĢmiĢ sanat ve ticaret müesseselerinin sarsıntıya uğramasını önle-

mek amacını da çok aĢacak bir düzenleme olarak görünmektedir. 





Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu‟nun Değerlendirme KonuĢması 

Değerli arkadaĢımız Murat Yusuf Akın‘ın herhalde benimle birlikte din-

lediğiniz borçlar kanunu sempozyumunun benim dinlediğim kısmı itibariyle en 

sert yaklaĢımda bulunduğunu görüyorsunuz. Ama birazdan benim değerlen-

dirmemde de göreceğiz ki bunu lütfen herkes bizim üzerimize yıkmasın asıl 

sorumlular birazdan açıkça ortaya konulacaktır. 

Efendim değerlendirme yapmam gerekiyor, ben bir defa dört arkadaĢıma 

da yürekten teĢekkür ediyorum. Hakikaten son derece net, kolay anlaĢılır ve hiç 

öyle gevelemeden ve de ―bize‖ özgü noktalar üzerinde duraraktan açıklamalar 

yaptılar. Bize Tanganika anlatılmadı dikkat ederseniz. ġimdi, Murat kardeĢimiz 

gerçi Alman Federal Mahkemesinden bahsetti ama her seferinde bizde ne ya-

pılması gerektiğini de söyledi. Bu tür yabancı uygulamalardan yararlanılmasına 

da son derece taraftarım. Ama bunun dıĢında ―Almanlar Ģöyle yapsaydı böyle 

yapsaydı‖; kusura bakmasın kimse beni fazla ilgilendirmiyor. Burası Almanya 

değil. Almanlar kendi aralarında nasıl uygularlarsa uygulasınlar. Beni hiç ilgi-

lendirmiyor. 

ġimdi tek tek geçtiğim zaman Canan Yılmaz kardeĢimin Taksitle SatıĢ 

konusundaki açıklamaları hakikaten son derece etkileyiciydi. ġunu da keyifle 

gördüm. Çok fazla eleĢtirilmedik, çünkü bu konuda komisyonun çok ağır eleĢ-

tirilere tabi tutulduğunu biliyoruz ve bu eleĢtirilerde Ģöyle dendi bize: ―Efendim 

Ġsviçrelilerin terk ettiği Ģeyi almıĢsınız‖ dendi. Bence; ne zaman terk edilmiĢse 

terk edilmiĢ önemi yoktur. Hammurabi Kanunlarından bir tane kural. Bugün 

uygulanabilir durumda ise neden uygulanmasın? Ben bu eleĢtirilere de bayılı-

yorum. Yani Ġsviçre pekâlâ terk etmiĢ olabilir, ama bize son derece yararlı ola-

bilir. Nitekim Ġsviçre‘de hani meĢhur sorumlulukların birleĢtirilmesi yönünde 

yapılan muazzam çalıĢma- muazzam derken çalıĢmanın hani nasıl diyeyim ha-

zırlanıĢından bahsediyorum; yoksa çekmeceye atılmıĢ bir çalıĢma- ciddiye 

alınmadı ama orda da pekala bizim borçlar kanununa aldığımız, bana göre son 

derece yararlı düzenlemeler de vardı. Bunda hiçbir Ģekilde bir engel de görmü-

yorum. ―Efendim, onlar beğenmedi‖, beğenmediyse beğenmesin. 

Ben burada bir parantez açmak istiyorum değerli dostlarım. Bu da de-

ğerlendirmedir. 2007 yılında Cenevre‘de ―Sorumluluk Hukukunda Son GeliĢ-

meler‖ diye bir sempozyum yapıldı. Çağrılanlardan biri de bendim, Borçlar 

Kanunu Tasarısı dolayısıyla. Orda biz açıkladık elimizden geldiği kadar. Ġki 

tane Ġsviçreli çok değerli hukukçu. Bir tanesi Christian Shapir; çok değerli pro-

fesör, diğeri ise Laura- soyadını unuttum Ģu anda federal hakim- ikisi de has-

belkader öğrencimmiĢ. Bunlar beni dinlemeye geldiler ve asıl önemlisi 

Ingeborg Schwenzer, Basel‘de hocalık yapıyor, çok değerli hoca. Geldi, ―ben 

en çok sizin tasarınızı beğendim‖ dedi. ―Hayrola niye‖ dedik. ―Siz‖ dedi ―bi-
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zim yaptığımız kötü Ģeyleri almamıĢsınız, iyileri almıĢsınız‖ dedi. Ġsviçrelilerin 

değerlendirmesi böyledir. 

O yüzden hani borçlar kanunumuza çok fazla dil uzatılamayacağına yü-

rekten inanıyorum. Bir defa bunu hemen bir tarafa koyalım. Bugünkü değer-

lendirmeye geçmeden birçok arkadaĢımız zaten daha önce benim 

düĢüncelerimi dinlemiĢler onları da aktarmıĢlar ama bir küçük parantez Saba 

Özmen kardeĢimle ilgili olarak açıklayacağım. Yenilik doğan haklar dava 

yoluyla kullanılamaz ifadesini anlamıyorum. Herhalde zekâm yetmiyor. Allah 

emri mi bu yenilik doğuran haklar sadece bildirim yoluyla kullanılabilir diye 

bir yerde yazıyor mu? BoĢanma nedir? Yenilik doğuran bir hak değil midir? 

Nasıl kullanıyorsunuz? Bildirimle mi? Çok mu üzülüyoruz boĢanma davası 

açılıyor diye? Kahrımızdan ölüyor muyuz? ―Vah vah yenilik doğuran haklar 

mahvoldu‖ diyen var mı içinizde? Ve tekrar söylüyorum var mı içinizde duyan, 

gören, göreni duyan, duyanı gören. Bildirimle kullanılmıĢ ön alım hakkının 

sona erdiğine iliĢkin herhangi bir duyumunuz var mı? Ay‘ da mı yaĢıyorsunuz 

ya! Bana göre Medeni Kanunun en olumlu düzenlemesi budur. Dava yoluyla 

uygulanmalıdır. Herkesle de tartıĢırım. Sonradan değerli bilim adamları, süper 

entelektüel kardeĢlerimiz, üstatlarımız, ağabeylerimiz, hocalarımız diyorlar ki o 

zaman neden alım ve geri alım hakları da dava yoluyla kullanılmıyor? Olay 

basit. Alım ve geri alımdaki iki kiĢisiniz. Ön alımda bir baĢkası giriyor. Üçüncü 

kiĢi var. Ondan. Hakikaten bunlara bayılıyorum ve tabi aynı bağlamda bazı 

değerli kardeĢlerim Ģunları da söylüyor bunu da çok seviyorum: Biz nasıl nerde 

uygulayacağız bunu? Ben adliyeyi niye biliyim ki deniyor. Adliyeyi 

bilmiyorsanız bu kürsüden öğrenciye ders anlatamazsınız. Hakkınız yok! 

Tanganika‘da bilmem ne olabilir. Avusturya Ġcra Ġflas kanunu bana ne yahu! 

Bunları da inĢallah bir gün öğreneceğiz. Uygulamayı bilmeden hoca olmaz! 

Bilim adamı olabilirsiniz, bir itirazım yok. Ama hiçbir halta yaramayan bilim 

adamı olursunuz, ona da bir çare bulunur. Ben öyle bir bilim adamı değilim, 

entelektüel kesinlikle değilim, reddediyorum. Küfürden daha ağır geliyor. 

Canan Yılmaz kardeĢimin anlatmasını çok beğendim ve gerçekten son 

derece olumlu yani o ağır herkesin yaptığı ―efendim terk edilmiĢ Ģeyleri bile 

almıĢsınız, ―Allah cezanızı versin‖ demeden bir değerlendirme yaptı. Objektif 

hoĢuma gitti. Bir yerde tereddüdüm var. Onu da Ģöyle dile getireceğim. ―Sınırlı 

ehliyetsizler‖ sözcüğü, ibaresi çok sık kullanılıyor. ġimdi ben Tekinay Ekolü-

yüm; biz üçlü bir ayrım yaptık, ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler ve ehliyetsizler. 

Bizde sınırlı ehliyetliler ve sınırlı ehliyetsizler ayrımı pek yapılmıyor. Zaten 

kitaplarda da yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra dörtlü ayır-

maya da pek rastladığımı zannetmiyorum. ġimdi Ģey denecek; eskiden deni-

yordu ki evli kadınlar, Tekinay Hocamın çok güzel bir laf vardı ―olmaz öyle 

Ģey‖ derdi. ―Neden hocam?‖ derdik. ―YakıĢmaz‖ derdi. ―Evli kadına sınırlılık!‖ 

Ģimdi eğer evli kadınlar sınırlı ehliyetli kabul edilecekse hepimiz, herkes ehli-

yetsiz vaziyetteyiz. Evli olanlar tek baĢlarına nerdeyse hiçbir Ģey yapamıyorlar. 
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Onun için burada ―Ġsviçre Borçlar Kanununda eĢin rızası da alınır‖ dedi arka-

daĢım doğrudur. Hani bunun da alınmaması, hani bunu yapsın millet tek baĢına 

o yüzden bu almamayı da yürekten destekliyorum. Bir eksik kaldı; kardeĢim 

bütün maddelere tek tek değindi. Ama 262. Madde de yanlıĢ okumadıysam, 

aklımda yanlıĢ kalmadıysa tahkim yasağı var. Doğrusu bu konuda arkadaĢımın 

düĢüncesini merak ediyorum. Çünkü deniyor ki ―hem yerleĢim yerlerindeki 

mahkemenin yetkisinden önceden feragat edilemeyeceği gibi tahkim sözleĢ-

mesi de yapılamaz‖. ġimdi bu konuda hakikaten arkadaĢımın görüĢünü merak 

ediyordum bu tabiî ki eleĢtirilebilirdi itirazım yok ama arkadaĢım 262. Mad-

deyle ilgili olarak bir değerlendirme yapmadı tamamen ve gereği gibi dinlediy-

sem. ġimdi Ġlknur kardeĢime geçiyorum gerçekten bir madde bu kadar güzel 

anlatılabilir. Ve tabi o Tüketici Korunması Hakkında Kanunla Borçlar Kanu-

nunun 263. Maddesinin birleĢtirilmesi ve tam anlamıyla karĢılaĢtırılması; ben 

karĢılaĢtırılmasından Ģunu anlamıyorum: ―a) 263 bunu diyor, b) tüketicinin 

korunması hakkındaki kanun bunu diyor‖; bu karĢılaĢtırma değil yan yana 

koyma. KardeĢim fevkalade açıklamıĢ. Tabi asıl hoĢuma giden taraf: bankalarla 

ilgili değerlendirmesi. KardeĢim burada haklı; bankalar hangi taraftan girerse 

girsin tehlikelidir. Onun için mümkün olduğu kadar alıcıyı, tüketiciyi koruma-

mız lazım. Bu bir varsayımdan öte bir Ģeydir, bu bir gerçektir. Banka kimseye 

hayır yapmaz. Zaten yapamaz da. Bu eleĢtiri değil. Doğası gereği yapamaz. 

Banka bana bırakın bağıĢlamayı; teminatsız kredi verebilir mi? Verdiği zaman 

bankacılığa uygun hareket etmiĢ olur mu? Olmaz. ArkadaĢım bu konuda da son 

derece duyarlı olarak fevkalade doğru değerlendirmeler yaptı. Hangi kanun 

daha lehe ise o uygulanır, çatıĢma da olmaz çok doğru. Borçlar kanunu yeni 

düzenlemesi daha lehe ise o uygulanır, Tüketicinin Korunması Hakkındaki ka-

nunun düzenlemesi lehe ise o uygulanır dedi. Burada ―genel kanun, özel kanun, 

yeni kanun, eski kanun değerlendirmesi de pek fazla gündemde tutulmamalı-

dır‖ dedi. 

Murat Doğan kardeĢimin zaten en az benim kadar konut ve çatılı iĢ yeri 

kiraları düzenlemesini sevdiğini biliyorum. ġimdi, Murat kardeĢim belki Ģunu 

bilmez. 6570 sayılı yasanın kaldırılıp Borçlar Kanunu içine konmasının mü-

sebbibi Turgut ÖZ‘ dür. Olayı anlatayım size arkadaĢlar. EleĢtiri anlamında 

söylemiyorum. Ne oluyor falan demeyin. Oturuyorduk. Mürsel kardeĢimle biz, 

Talan ġenoğlu ağabeyimiz ve Ġstanbul‘ dan gelenler ve Nevzat Koç sayın baĢ-

kanımız Ġzmir‘den. Biz, hükümet diye adlandırılıyorduk komisyonda. Gerçek-

ten öyleydi. Mesela bir yerde takıldığı zaman komisyon, Ģey diyordu Turgut 

Hoca ― Hükümet hazırlasın sabah getirsin‖ diyordu. Biz sabahleyin hazırlayıp 

getiriyorduk. Turgut kardeĢimiz ―bütün kirayla ilgili hocalar burada Aydın abi 

burada Cevdet Yavuz burada, sen buradasın biz buradayız. Niye biz 6570‘ i 

Borçlar Kanununa koymuyoruz‖ dedi. ―Neden koymayalım‖ fevkalade olur 

dedik. Gazetelerde çıkıyor görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kiracılar ölmüĢ, 

onlar aleyhine düzenlemeler varmıĢ, bir bakıyorsunuz kiraya verenler aleyhine 
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bir anlayıĢ geliĢtirilmiĢ. Yalan! tam bir denge kurulmuĢtur. Değerli kardeĢim 

son derece isabetli olarak hepsini söyledi. Yani kiraya verenler lehine getirilen 

düzenlemeleri söyledi. Bir tek, iki haklı ihtarla tahliyeyi biraz daha açmak ge-

rekir. Ġki haklı ihtarla tahliye konusunda kiraya verenler lehine çok önemli bir 

düzenleme var. 10 senelik bir sözleĢme düĢününüz. Kiracı, 10 kere 12‘ den 120 

defa aksiyon; 120 defa ihtar gönderiyorsunuz. Davayı ne zaman açacaksınız. 

Onuncu yılın sonunda. Hâlbuki yeni düzenlemede, burada o kira yılının so-

nunda dava açabiliyorsunuz. Aynı Ģekilde artık yıllarla ilgili Yargıtay‘ın uygu-

laması; yani on ikinci aydan sonraki kısımda her ay ödemede gecikse kiracı 

yine olmuyor, bir yıl olması lazım diyor Yargıtay. Burada örneğin yirmi 

aylıksa son sekiz ay içindeki iki haklı ihtarımızda yetecek, o sekiz ayın 

bitiminde davayı açabileceksiniz. Bu da kiraya verenler lehine getirilmiĢ 

önemli bir değiĢiklik. Değerli arkadaĢıma katılmadığım bir tek nokta var. 

Kendisinin değerlendirmelerine saygı duyuyorum. Kira bedelinin yabancı para 

olarak kararlaĢtırıldığı kira sözleĢmeleri ile ilgili düzenleme bilinçli bir Ģekilde 

yapılmıĢtır. Esasen bu tür bir kira iliĢkisindeki mantık, Dolar, Euro zaman 

içinde kendi kendine artar kira bedeli de bu artıĢ oranında yükselir. Ama bazen 

de yükselmeyebilir. Nitekim son yıllarda uyarlama davaları tersinden açılıyor. 

Kiraya verenler diyor ki ― döviz yükselir zannettik yükselmedi‖, Yargıtay‘ımız 

haklı olarak diyor ki ―hadi güle güle‖, diyor ki Yargıtay ― burası Türkiye, 

burada döviz azalır da artar da. Aslında Yargıtay‘ ın demek istediği Ģu: ―Burası 

Türkiye, burada iyi kötü Türk Lirası var, bunu kullan‖. Komisyonumuzun 

temel düĢüncesi de budur. Türkiye‘ de Euro falan kullanmayın. En azından 

arkadaĢımızın deyimiyle 14 milyon kiĢiyi ilgilendiren iliĢkiler de bari 

kullanmayın en azından. ArkadaĢımın belirttiği gibi burada belki kiraya 

verenler aleyhine bir düzenlemedir ancak bilinçli yapılmıĢtır. 347. madde de 

yer alan on yıllık süreye gelirsek; Burada olay Ģudur: On yıllık kira sözleĢmesi 

yaptığınız zaman on yıl daha uzayabilir bir kira sözleĢmesi ve bir yıl sonrası 

için yani yirmi birinci yılın sonunda kiraya veren hiçbir gerekçe göstermeksizin 

kiracısına ― ben seni sevmiyorum‖ diyebilir. Olay budur yoksa on yıllık 

sözleĢmenin bitiminden bir yıl sonrası için feshedilir diye bir Ģey yok. Bu 

komisyonda da tartıĢma konusu oldu. Herkes itiraz etti bu çok uzun bir süre 

diye. Ben yüz yıl olsun dedim. Ama maalesef komisyon beni ciddiye almadı. 

On beĢ Yıl diye çıktı komisyondan, sonradan adalet komisyonu bu süreyi on 

yıla indirdi ve böylece yasalaĢtı. 

ġimdi Murat kardeĢimin eleĢtirilerine saygı duyuyorum. Ben adî ortaklık 

uzmanı falan değilim. Burada bir parantez açmak istiyorum. Komisyondaki 

arkadaĢlarımın hepsi bilirler. Biz Ticaret Kanununu hazırlayan komisyona adî 

ortaklığa, ticari vekillere, diğer tacir yardımcılarına iliĢkin hükümlerin halen 

Borçlar Kanunu içinde olduğunu söyledik. Bunları siz düzenleyin dedik. Kimse 

oralı olmadı. Ġhale üzerimize kaldı. Biz masumuz. Bana ne adî ortaklıktan. Ti-

cari vekil, tacir yardımcısı bana ne bunlardan. Ünal Hocam biz bunları söyle-
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memiĢiz gibi duymazlıktan geldi ihale üzerimize kaldı. YanlıĢ bir Ģey yapmıĢ-

sak inĢallah düzelir. Bir de Ģunu söyleyeyim Murat kardeĢimin anlattıklarından 

aslında düzenlemede öyle çok fena engelleyici veya ―bu siyah bu beyaz‖ – as-

lında benim bu sarı bu lacivert demem lazım ama her neyse – böyle bir ayırım 

da yok. Pekala, yargıda getirilecek, öğretide getirilecek yorumlarla zaten ge-

rekli ―düzeltmelerin‖ yapılabileceğini gördüm. Yani bu kesinlikle yapılamaz 

diye bir sonuca varılmıyor. Son olarak Ģunu da söylemek istiyorum; bu da bir 

değerlendirmedir. Ben kendimin ve birçok arkadaĢımın Türk Borçlar Kanunu 

Bilim Komisyonu olarak nitelendirildiğimizi görüyorum. TeĢekkür ederim, ben 

böyle bir adımız olduğunu bilmiyordum. Biz ―Tasarı Hazırlama Komisyonu‖ 

idik. Bilim komisyonu üyesi diye yeni bir paye almıĢız teĢekkür ederim. Her-

kese çok teĢekkür ediyorum. 
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Prof. Dr. Turgut Öz‟ün Oturum AçılıĢ KonuĢması 

Öncelikle böyle kapsamlı bir sempozyumu düzenlediği için Marmara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesine teĢekkür ediyorum. Sempozyumun son oturu-

munu baĢlatıyorum. Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Genel Hizmet SözleĢmesi-

nin KuruluĢu ve Tarafların Borçları ile ilgili tebliğlerini sunmak üzere ilk önce 

sözü Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK‘e veriyorum. 





YENĠ TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN GENEL HĠZMET 

SÖZLEġMESĠNĠN KURULMASINA VE TARAFLARIN 

BORÇLARINA ĠLĠġKĠN ESASLARI 

Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK

 

 

I. GĠRĠġ 

Bilindiği gibi, 818 sayılı Borçlar Kanunu 04.10.1926 tarihinde 743 sayılı 

Türk Medeni Kanunu ile birlikte yürürlüğe girmiĢ, zaman içerisinde çeĢitli de-

ğiĢikliklere uğramasına rağmen temel niteliklerini yitirmeden 85 yıl yürürlükte 

kalmıĢtır. 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu 818 sayılı Borçlar Kanununu yü-

rürlükten kaldırmıĢ ancak bir uyum süreci tanımak amacıyla yürürlük tarihi 

01.07.2012 olarak belirlenmiĢtir. 

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanununda göze çarpan ilk değiĢiklik, oldukça 

sade ve arı bir dille kaleme alınmıĢ olmasıdır. Aynı Ģekilde, özellikle kullanılan 

kavramların da olabildiğince Türkçe ve anlaĢılabilir olmasına özen gösteril-

miĢtir. Kanunun altıncı bölümü ―Hizmet SözleĢmeleri‖ baĢlığını taĢımakta-

dır.Bu baĢlık altında, mevcut Borçlar Kanunundan farklı olarak, birinci ayı-

rımda ― genel hizmet sözleĢmesi‖ ne iliĢin hükümlere yer verilmiĢken, ikinci ve 

üçüncü ayırımlarda sırasıyla hizmet sözleĢmelerinin özel türleri olan ―pazarla-

macılık sözleĢmesi‖ ile ―evde hizmet sözleĢmesi‖ ne iliĢkin özel düzenlemelere 

yer verilmiĢtir. 

Yeni Borçlar Kanununda yapılan düzenemelerde genellikle Ġsviçre 

Borçlar Kanununun esas alındığı ve yer yer 4857 sayılı ĠĢ Kanunundaki dü-

zenlemelere paralel düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Kanunun gerekçeli 

metninde de ĠĢ Kanununun muhtelif hükümlerine atıf yapılmak suretiyle, iki 

Kanun arasında paralellik sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Mevcut Borçlar Kanununda 

hizmet sözleĢmesi 41 madde ile düzelenmiĢken, Yeni Boçlar Kanununda hiz-

met sözleĢmeleri bölümünde 77 madde hükmüne yer verilmiĢtir. Böylece, 

mevcut Borçlar Kanununda bulunmayan pek çok yeni düzenleme Yeni Borçlar 

Kanunu kapsamında ilk defa hükme bağlanmıĢtır. Bunlar arasında, yıllık ücreti 

izin, fazla çalıĢma, kıdem tazminatı, ihbar süreleri gibi çok önemli düzenleme-

ler mevcuttur. 

Yine Borçlar Kanununda yer alan hükümler, çalıĢma hayatı bakımından 

en az diğer ĠĢ Kanunlarındaki hükümler kadar önem taĢımaktadır. Zira Borçlar 

                                                 

 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi. 



Prof. Dr. Cevdet YAVUZ‟a Armağan 
 

 

526 

Kanununda yer alan hizmet sözleĢmesi hükümleri, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu m. 4 

hükmü ile kapsam dıĢı bırakılan iĢ iliĢkileri hakkında uygulama alanı bulmak-

tadır. Ayrıca ĠĢ Kanunlarına tabi olmakla beraber, ĠĢ Kanunlarında açık hüküm 

bulunmayan hallerde de Borçlar Kanununun hizmet sözleĢmelerine iliĢkin hü-

kümlerine gidilmektedir. Bu nedenle Borçlar Kanunun ĠĢ Kanunlarında düzen-

lenmeyen konulara iliĢkin muhtelif hükümleri, aynı zamanda ĠĢ Kanununa tabi 

iĢçiler açısından da uygulama alanı bulacaktır. Örneğin; iĢverenin talimat 

verme hakkı, iĢçinin sadakat ve özen borcu, giderlerin ödenmesi, cezai Ģart, 

ibraname, rekabet yasağı, iĢçilere ait kiĢisel verilerin saklanması gibi pek çok 

konuda ĠĢ Kanunlarında hüküm bulunmaması sebebiyle Yeni Borçlar Kanunu 

hükümleri doğrudan uygulama alanı bulacaktır. 

Bu tebliğde, tebliğ konusu ile sınırlı kalınmak kaydıyla, hizmet sözleĢ-

mesinin kuruluĢuna ve tarafların borçlarna iliĢkin düzenlemeler, Ġsviçre Borçlar 

Kanunundaki ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunundaki düzenlemeler de dikkate alınarak 

incelenmiĢtir. Hizmet sözleĢmesinin feshine ve feshin sonuçlarına iliĢkin dü-

zenlemeler ise diğer tebliğin konusu olup inceleme kapsamı dıĢından bırakıl-

mıĢtır. 

II. HĠZMET SÖZLEġMESĠ KAVRAMI VE SÖZLEġMENĠN 

KURULMASI 

1. Tanım 

818 Sayılı mevcut Borçlar Kanununun 313. maddesinde yer alan ― hiz-

met akdi‖ kavramı, 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu m. 393 hükmünde ―genel 

hizmet sözleĢmesi‖ baĢlığı altında tanımlanmıĢtır. Bu tanıma göre; hizmet söz-

leĢmesi, iĢçinin iĢverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iĢ 

görmeyi ve iĢverenin de ona zamana veya yapılan iĢe göre ücret ödemeyi üst-

lendiği sözleĢmedir. Madde hükmünün devamında yer alan 2. ve 3. fıkralarda 

ise; iĢçinin iĢverene bir hizmeti kısmi süreli olarak ama düzenli bir biçimde 

yerine getirmeyi üstlendiği sözleĢmelerin de hizmet sözleĢmesi olduğu belir-

tilmiĢ ve genel hizmet sözleĢmesine iliĢkin hükümlerin kıyas yoluyla çıraklık 

sözleĢmesine de uygulanacağı, ancak çıraklara iliĢkin özel kanun hükümlerinin 

saklı olduğu öngörülmüĢtür. 

Söz konusu düzenlemede dikkati çeken ilk husus; Yeni Borçlar Kanu-

nunda, hizmet sözleĢmesi tanımının, Ġsviçre Borçlar Kanunu m. 319 hükmü ile 

4857 sayılı ĠĢ Kanununun m.8/f 1 hükmü
1
 esas alınarak yapıldığıdır. Bu durum 

madde metninin gerekçesinde de açıkça belirtilmiĢtir
2
. Böylece, sözleĢmenin 

                                                 
1
 ĠĢ Kanunu m. 8/f 1 hükmü iĢ sözleĢmesini “bir tarafın (iĢçi)bağımlı olarak iĢ 

görmeyi, diğer tarafın (iĢveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluĢan 
sözleĢmedir.” Ģeklinde tanımlamaktadır. 

2
 BaĢöz, Lütfi/Çakmakcı, Ramazan, Türk Borçlar Kanunu, Ġstanbul 2011, 503. 
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tanımında ĠĢ Kanunu ile Borçlar Kanunu arasında, olması gerektiği gibi tam bir 

yeknesaklık sağlanmıĢtır. Ancak bu noktada dikkat çeken bir diğer husus, her 

iki Kanun hükmünün aynı tanımı farklı kavramlar kullanarak ifade etmiĢ olma-

sıdır. ĠĢ Kanununda kavram olarak ―iĢ sözleĢmesi‖ ifadesi kullanılırken Borçlar 

Kanununda ―hizmet sözleĢmesi‖ deyimine bağlı kalınmaya devam edilmiĢtir
3
. 

Yeni Borçlar Kanunu m. 393 hükmünde yer alan hizmet sözleĢmesi ta-

nımını BK. m. 313‘deki düzenlemeden ayıran en önemli husus, mehaz ĠBK‘da 

da olduğu gibi, ―bağımlı olarak iĢ görme‖
4
 kavramına yer verilmiĢ olmasıdır. 

Bağımlılık genel anlamıyla, iĢçinin iĢini belirli yada belirsiz bir süre, iĢverenin 

emir ve talimatlarına göre, onun denetimi ve otoritesi altında yapmasını ifade 

etmektedir
5
. Konu ile ilgili olarak 02.02.2005 tarihli bir Yargıtay Hukuku Ge-

nel Kurulu kararında bağımlılık unsuru, ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku uygu-

lamasında temel bir ilke ve unsur olarak kabul edilmiĢ ve bu unsurun, iĢçinin 

hizmetini iĢverenin gözetim ve yönetimi altında yapmasını ifade ettiği belirtil-

miĢtir
6
. Bu nedenle, bağımlılık unsuru iĢ sözleĢmesini vekalet ve istisna gibi 

diğer iĢ görme sözleĢmelerinden ayıran en temel unsurdur
7
. Diğer bir söylemle, 

                                                 
3
 Daha tasarı döneminden itibaren doktrinde, yapılan tanımda isabetli olarak 

benimsendiği gibi, Borçlar Kanunu ile ĠĢ Kanunu arasındaki kavram farklılığına son 
verilmesi gerektiği, bu nedenle de ―hizmet sözleĢmesi‖ deyimi yerine ―iĢ sözleĢmesi‖ 
deyimi kullanılmasının her iki Kanun arasındaki terminolojik farklılığın da önüne 
geçilmesi adına daha uygun bir yaklaĢım olacağı belirtimektedir. Bkz. Ekmekçi, 
Ömer, ―Borçlar Kanunu Tasarısının Genel Hizmet SözleĢmesi Hükümleri Üzerine‖, 
Mercek Dergisi, Yıl 10, S. 39, Temmuz 2005, 159. 

4
 Bağımlı olarak iĢ görme kavramı, mehaz ĠBK m. 319/f 1 hükmünde ―im Dienst des 

Arbeitgeber‖Ģeklinde ifade edilmektedir. Bkz. Gauch, Peter/Schmid, Jörg, 
Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Obligationenrecht, Teilband V2c, Der 
Arbeitsvertrag Art. 319-330a OR, Zurich-Basel-Genf 2006, 17. 

5
 Güzel, Ali, ― Fabrikadan Ġnternete ĠĢçi Kavramı ve Özellikle Hizmet SözleĢmesinin 

Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme‖, Kemal Oğuzman‘a Armağan, Ankara 
1997, 97; Çelik, Nuri, ĠĢ Hukuku Dersleri, YenilenmiĢ 23. Bası, Ġstanbul 2010, 79-
80; Süzek, Sarper, ĠĢ Hukuku, 4. Bası, Ġstanbul 2008; 213; Mollamahmutoğlu, 
Hamdi, Hizmet SözleĢmesi, Ankara 1995, 20; Reisoğlu, Seza, Hizmet Akdi, Ankara 
1968, 38, 51 vd.; Hueck, Alfred/Nipperdey, Hans Carl, Lehrbuch des Arbeitsrechts, 
7. Neubearbeitete Auflage, I. Band, Berlin und Frankfurt a M. 1963, 105; Kaskel, 
Walter, Arbeitsrecht, 3. erweiterte auflage, Berlin 1928, 82. 

6
 YHGK, T. 2.2.2005, E. 2004/10-737, K. 2005/26, Legal ĠĢ Hukuku ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku Dergisi, Nisan- Mayıs- Haziran 2005, S.6, 681-685. 
7
 Çelik, 80; Süzek, 218; Mollamahmutoğlu, Hamdi, ĠĢ Hukuku, Gözden GeçirilmiĢ 

YenilenmiĢ 3. Bası, Ankara 2008, 264; Ayrıca Anayasa Mahkemesi de bir kararıda, 
iĢ sözleĢmeside iĢçinin çalıĢmasını iĢverenin gözetim ve yönetimi altında yaptığını, iĢ 
sözleĢmesinden baĢka sözleĢmelerde bağımlılık unsurunun bulunmadığını 
belirtmiĢtir bkz. AYM. 26-27/9/1967, E. 1963/366, K. 1967/29 sayılı kararı, RG. 19 
Ekim 1968, 13031. 
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bağımlı çalıĢma, iĢ sözleĢmesine göre yapılan çalıĢma olarak nitelendirilecek, 

sözleĢmenin tarafı olarak bu çalıĢmayı yapan kiĢi, iĢ mevzuatı uyarınca iĢçi 

kabul edilecek ve ĠĢ Hukuku anlamıyla dar ve teknik anlamda ücrete hak kaza-

nacaktır
8
. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, iĢçinin iĢverenine ―bağımlı olarak iĢ gör-

mesi‖ ifadesi ĠĢ K. m. 8/f 1 hükmünde mevcut iken, aynı ifade mevcut Borçlar 

Kanunu m. 313 hükmünde mevcut değildir. Bu sebeple doktrinde, iĢ sözleĢme-

sinin taraflar arasında bağımlılık iliĢkisi yaratması sebebiyle, Borçlar Huku-

kunda yer alan hizmet sözleĢmesi kavramına göre özellik gösterdiği ve Borçlar 

Hukukundaki hizmet akdinin özel bir biçimi olarak karĢımıza çıktığı üzerinde 

durulmaktaydı
9
. Yeni Borçlar Kanunundaki hizmet sözleĢmesi tanımında ―ba-

ğımlı olarak iĢ görme‖ kavramına yer verilmekle, artık iĢ sözleĢmesinin hizmet 

akdinin özel bir biçimi olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira ĠĢ Kanunun-

daki iĢ sözleĢmesi ile Borçlar Kanunundaki hizmet sözleĢmesi tümüyle yekne-

sak kavramlar haline gelmiĢtir. 

Borçlar Kanunu m. 313 hükmünden farklı olarak, Yeni BK. m. 393/f 2 

hükmünde yer verilen diğer bir hizmet sözleĢmesi türü de ―kısmi süreli hizmet 

sözleĢmesi‖dir. Böylece, mehaz ĠBK m. 319/f 2 hükmüne paralel olarak, iĢçinin 

iĢverene hizmeti kısmi süreli olarak ve düzenli bir biçimde yerine getirmeyi 

üstlendiği sözleĢmelerin de hizmet sözleĢmesi olduğu hükme bağlanmıĢtır. An-

cak söz konusu hükümdeki düzenleme, kısmi süreli hizmet sözleĢmesinin de 

hizmet sözleĢmesinin bir türü olduğunu belirtmekten ibaret kalmıĢ, bunun dı-

Ģında, kısmi süreli hizmet sözleĢmesinin tanımını, niteliğini, sınırlarını ve tam 

süreli hizmet sözleĢmesi karĢısındaki konumunu belirleyen herhangi bir dü-

zenlemeye yer verilmemiĢtir. Yine hükmün gerekçesinde kısmi süreli hizmet 

sözleĢmesine iliĢkin herhangi bir tanımlama mevcut değildir. Gerekçede sa-

dece, saatlik, yarım günlük veya tam günlük hizmetlerin düzenli olarak yerine 

getirilmesi halinde de bir hizmet sözleĢmesinin varolduğu belirtilmekle yeti-

nilmiĢtir
10

. Bu nedenle, söz konusu düzenleme oldukça yetersizdir. Günümüzde 

yaygın uygulama alanına sahip, atipik hizmet sözleĢmesi türlerinden birisi olan 

kısmi süreli hizmet sözleĢmesine iliĢkin bu düzenlemenin Yeni Borçlar Kanu-

nunda yer almasının gayet olumlu bir geliĢme olduğu Ģüphesizdir. Ancak kana-

atimizce, Yeni BK‘daki bu düzenlemenin en azından, kısmi süreli iĢ sözleĢme-

sine iliĢkin ĠĢ K. m.13 hükmünün göz önüne alınarak yapılması daha faydalı 

olurdu. 

                                                 
8
 Güzel, 97. 

9
 Çelik, 79. 

10
 BaĢöz/Çakmakcı, 503. 
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2. Hizmet SözleĢmesinin Kurulması 

Hizmet sözleĢmesinin kurulması YBK. m. 394 hükmünde düzenlen-

mektedir. Madde hükmünde üç hususa yer verilmiĢtir: 

Bunlardan ilki sözleĢmenin Ģekli ile ilgili düzenlemedir. YBK. m. 394/f 

1 hükmüne göre hizmet sözleĢmesi, Kanunda aksine bir hüküm mevcut değil 

ise özel bir Ģekle bağlı değildir. Yapılan bu düzenleme mevcut Borçlar Kanunu 

m. 314/f 1 hükmü ile tümüyle aynıdır. Aynı esas ĠĢ K. m. 8/f 1‘in son cümle-

sinde de yer almaktadır. 

Hizmet sözleĢmesinin örtülü olarak kurulmasını düzenleyen YBK. m. 

394/f II hükmüne göre ise; bir kimsenin durumun gereklerine göre ancak ücret 

karĢılığında yapılabilecek bir iĢi belli bir zaman için görmesi ve bu iĢin de iĢve-

ren tarafından kabul edilmesi durumunda aralarında hizmet sözleĢmesi kurul-

muĢ sayılacaktır. Madde hükmünün gerekçesinde de belirtildiği üzere, taraflar 

arasındaki fiili hizmet iliĢkisi, fıkrada yer verilen koĢulların varlığı halinde 

hizmet sözleĢmesi saymaktadır
11

. Söz konusu düzenleme, BK. m. 314/f 2‘de 

mevcut düzenlemenin tekrarı niteliği taĢımakta olup aralarında daha 

türkçeleĢtirilmiĢ bir dil kullanılmıĢ olunması dıĢında bir fark mevcut değildir. 

Maddenin son fıkrasında geçersiz hizmet sözleĢmelerinin akıbetine iliĢ-

kin yeni bir düzenlemeye yer verilmiĢtir. Söz konusu hükümde fiili hizmet iliĢ-

kisine dayanılmaktadır
12

. Buna göre, geçersizliği sonradan anlaĢılan hizmet 

sözleĢmesi, hizmet iliĢkisi ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli bir hizmet söz-

leĢmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. 

Hemen belirtmek gerekir ki; Yeni Borçlar Kanununa m. 394/f III hükmü 

ile getirilen ve geçersiz hizmet sözleĢmelerinin akibetini açıklığa kavuĢturan 

böyle bir düzenleme ĠĢ Kanununda mevcut değildir. Gerek ĠĢ Kanununda ge-

rekse Borçlar Kanununda yasal bir boĢluğun bulunması sebebiyle, uygulamada 

konu ile ilgili olarak çıkan uyuĢmazlıklar, doktrin görüĢü ve yargı kararları çer-

çevesinde, taraflar arasındaki fiili iĢ iliĢkisinin varlığı esas alınarak çözümlen-

mektedir. ĠĢ Kanununda konu ile ilgili mevcut bir hükümün bulunmaması se-

bebiyle, YBK.‘daki bu yeni düzenleme, yürürlüğe girdiği tarih itibariyle artık 

ĠĢ Kanunundaki iĢçilere de uygulanacaktır. Bu nedenle madde hükmü ve bu 

hükmün nasıl uygulanacağı ĠĢ Kanununa tabi iĢçileri de yakından 

ilgilendirmektedir. 

ĠĢ Hukuku uygulamasında geçersiz hizmet sözleĢmelerinin akıbetine iliĢ-

kin sorunlar doktrinin görüĢüne paralel olarak verilen yargı kararlarıyla çö-

zümlenmektedir. ġöyle ki; doktrinde, hükümsüzlük hallerinde iĢ sözleĢmesi-iĢ 

iliĢkisi ayırımından yola çıkılmakta ve bunun sonucu olarak da iĢ sözleĢmesinin 

                                                 
11

 BaĢöz/Çakmakcı, 505. 
12

 Ekmekçi, 159. 
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hükümsüzlüğüne rağmen, ĠĢ K. m. 2/f I‘de tanımlanan taraflar arasındaki mev-

cut fiili iĢ iliĢkisinden yola çıkılarak, iĢçinin o ana kadar doğan tüm haklarının 

gözönüne tutulması gerektiği esası kabul edilmektedir
13

. Uygulamada ise bu 

konuda 18.06.1958 tarihinde verilmiĢ bir Yargıtay Ġçtihatı BirleĢtirme Kararı
14

 

ile yaĢ küçüklüğü veya kadın olma gibi sebeplerle herhangi bir iĢte çalıĢması 

yasak olan iĢçinin yasağa rağmen çalıĢtırılması halinde yine de iĢçi sayılacağı 

kabul edilmiĢtir. Yargıtay, sözleĢmenin hükümsüz sayılması kuralının böyle bir 

durumda uygulanmasının, Kanunun güçsüz olan iĢçinin korunması amacına 

aykırı düĢeceğini, batıl olan iĢ sözleĢmesinin taraflardan biri bunu ileri sürün-

ceye kadar geçerli bir sözleĢme gibi iĢçi yararına hukuki sonuçlar doğuracağını 

kabul etmiĢtir. Böylece Yargıtay, bu gibi hallerde hükümsüzlüğün geçmiĢe 

etkili olmayacağını, sadece geleceğe yönelik olarak etki doğuracağını kabul 

etmektedir. 

Yeni Borçlar Kanunu m. 394/III hükmünde, geçersiz bir hizmet sözleĢ-

mesinin hizmet iliĢkisi ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli bir hizmet sözleĢ-

mesinin tüm hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi ancak ―geçersizliğin sonra-

dan ortaya çıkması‖ koĢuluna bağlanmıĢtır. Diğer bir söylemle; eğer iĢçi hiz-

met sözleĢmesinin geçersiz olduğunu biliyorsa, bu fıkrada belirtilen Ģekliyle 

―geçersizliği sonradan anlaĢılan bir hizmet sözleĢmesinden bahsedilemeyece-

ğinden, iĢçinin bu hükmün sonuçlarından yararlanması söz konusu olamaya-

caktır. Bununla beraber, hizmet sözleĢmesinin geçersizliğini bilerek iĢçiyi ça-

lıĢtıran iĢveren de sözleĢmenin geçersizliğini ileri süremeyecek ve geçerli bir 

hizmet sözleĢmesi varmıĢ gibi iĢçiye karĢı sorumlu olacaktır. Hükmünün ge-

rekçesinde belirtildiği üzere
15

, madde hükmü düzenlenirken mehaz ĠBK. m. 

320 gözönünde bulundurulmuĢ, ancak iĢçinin harcadığı emeğin korunması il-

kesi gözetilerek, mehaz Kanun hükmünde yer alan ―iyiniyetle iĢ görme‖ koĢu-

luna YBK. m. 394/f III hükmünde yer verilmemiĢtir. Gerçekten de ĠBK‘da yer 

alan, geçersiz hizmet sözleĢmesinin ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli bir 

sözleĢmenin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurması halinin iĢçinin iyi niyetli 

olması –yani geçersizliği bilmemesi ya da bilebilecek durumda olmaması-Ģar-

tına bağlanmaması gayet isabetli olmuĢtur
16

. Zira bu konuda aranacak bir 

iyiniyet Ģartı, iĢçinin herhangi bir talepte bulunamaması sonucunu da berabe-

rinde getirecektir. Mesela; çalıĢtığı iĢte istihdam edilmesinin yasak olduğunu 

bilen bir iĢçinin bu korumadan yararlanması mümkün değilir. Oysa ki iĢçi çoğu 

                                                 
13

 Çelik, 128; Süzek, 287 vd.; Mollamahmutoğlu, 431-432. 
14

 18.06.1958, E. 20, K. 9 sayılı karar için bkz., Saymen, Ferit Hakkı/Erman, Eyüp 
Sabri/Elbir, Halit Kemal, Türk Ġçtihatlar Külliyatı, C. I-II, 1958, 358. 

15
 BaĢöz/Çakmakcı, 505. 

16
 Soyer, Polat, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının ―Genel Hizmet SözleĢmesi‖ne ĠliĢkin 
Bazı Hükümleri Üzerine DüĢünceler, Prof. Dr. Devrim Ulucan‘a Armağan, Ġstanbul 
2008, 152. 
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kez içinde bulunduğu zaruret sebebiyle, geçersizliğini bildiği halde bu tür bir 

iĢi kabul edebilmektedir. Böyle bir durumda, artık madde metninde yer veril-

miĢ olan ―geçersizliğin sonradan anlaĢılması‖ koĢulu yerine gelmediğinden, 

iĢçinin söz konusu hükümle ―emeğin korunması prensibi‖ çerçevesinde korun-

duğunu söylemek mümkün değildir. Bu sebeple, söz konusu hükümle getirilen 

bu korumanın ―geçersizliğin sonradan ortaya çıkması‖ gibi bir Ģarta bağlanması 

uygun değildir. 

Yine hükmün gerekçesinde her ne kadar emeğin korunması ilkesi göze-

tilerek ―madde metninde iyiniyetle iĢ görme koĢuluna yer verilmediği belirtilse 

de, aynı gerekçe metninin devamında ―maddeye göre iĢçinin hizmet sözleĢme-

sinin geçersiz olduğunu bilmesi halinde iyiniyetli sayılmayacağından, bu du-

rumda ise geçersizliği sonradan ortaya çıkan bir hizmet sözleĢmesinden bahse-

dilemeyeceğinden iĢçinin bu hükümden yararlanamayacağı ifade edilmek sure-

tiyle, dolaylı da olsa ―iĢçinin iyiniyetinin aranması‖na cevaz verilmiĢ bulun-

maktadır. Açıkça görüldüğü üzere, gerekçe metninde yer alan bu iki paragraf 

birbiri ile çeliĢmektedir
17

. Yeni Borçlar Kanununun yürürlük kazanmasıyla 

birlikte, hükmün bu Ģekilde uygulanmaya baĢlanması halinde, konuya iliĢkin 

olarak süre gelen Yargıtay uygulamasının devam etmesi de artık mümkün gö-

rünmemektedir. Bu durumun iĢçiyi koruma ilkesine uygun düĢmeyeceği Ģüphe-

sizdir. Bu nedenle ―geçersizliğin sonradan ortaya çıkması‖ koĢulunun madde 

metninden çıkartılması ve gerekçe metnindeki çeliĢkili ifadelerin düzeltilmesi 

isabetli olacaktır. 

III. ĠġÇĠNĠN BORÇLARI 

1. Bizzat ÇalıĢma Borcu 

YBK. m. 395 hükmü ile iĢçinin iĢgörme borcunu Ģahsen ifa 

yükümlülüğü düzenlenmiĢtir. Buna göre; taraflar aksini kararlaĢtırmadıkları 

sürece, iĢçi yüklendiği iĢi kendisi yapmakla yükümlüdür. ĠĢçinin iĢi kendi 

yapma zorunluluğu özellikle vasıflı iĢçi çalıĢtırmanın gerekli olduğu ve iĢçinin 

Ģahsının, bir takım subjektif özelliklerinin gözönünde bulundurulduğu iĢlerde 

büyük önem kazanmaktadır. Ancak vasıfsız iĢçilerle akdedilen hizmet 

sözleĢmelerinde dahi iĢçinin iĢini bizzat kendisi yapma borcu vardır
18

. 

Madde metninden de açıkça anlaĢıldığı gibi, söz konusu hüküm emredici 

nitelikte olmayıp, aksi taraflarca kararlaĢtırılabilecektir. Ancak hükmün gerek-

çesinde belitildiği üzere, YBK. m. 395 hükmü, YBK. m 83 hükmünde yer ve-

rilen ―borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bu-

lunmadıkça borçlu, borcunu Ģahsen ifa etmekle yükümlü değildir‖ Ģeklindeki 

genel kuralın özel bir uygulamasıdır. Zira YBK. m. 395 hükmü öncelikle 

                                                 
17

 Soyer, 152. 
18

 Çelik, 130; Süzek, 293; Mollamahmutoğu, 437-438. 
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iĢgörme borcunun ifasında iĢçinin kiĢisel özelliklerinin önemli olduğu kabul 

edilmektedir. Yeni Borçlar Kanunu hükmü, mevcut hükmün birinci fıkrasıyla 

aynı düzenlemeyi içermekte olup kullanılan dilin sadeleĢtirilmesi dıĢında her-

hangi farklı bir düzenleme ihtiva etmemektedir. 

2. Özen ve Sadakat Borcu 

Yeni Borçlar Kanunu m. 396 hükmü ―özen ve sadakat borcu‖ baĢlığını 

taĢımaktadır. Mevcut Borçlar Kanununda m. 321‘de iĢçinin özen borcuna iliĢ-

kin bir düzenleme mevcut olmakla birlikte, YBK‘da söz konusu hükme ―sada-

kat borcu‖ da eklenmek suretiyle, mehaz ĠBK. m.321a hükmü esas alınarak 

yeniden kaleme alınmıĢtır. ĠĢ Kanununda haklı nedenle fesih kapsamında yer 

alan bazı hükümler dıĢında iĢçinin sadakat borcunu özel olarak baĢlı baĢına 

düzenleyen bir hükümün bulunmaması sebebiyle, yürürlüğe girdiği tarih itiba-

riyle YBK.‘daki bu düzenleme, ĠĢ Kanununa tabi iĢçileri de yakından ilgilen-

dirmektedir. 

Madde hükmünün birinci fıkrasına göre iĢçi, yüklendiği iĢi özenle yap-

mak ve iĢverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmakla yü-

kümlüdür. Bu fıkrada iĢçi için genel anlamda var olan bir özen ve sadakat bor-

cundan bahsedilmektedir. Hükmünün 2, 3 ve 4. fıkralarında ise sadakat borcu-

nun bazı özel görünümlerine yer verilmektedir: 

Madde hükmünün ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, iĢçi iĢverene ait 

makine, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taĢıtları usulüne uygun 

olarak kullanmakla ve iĢin görülmesi için kendisine teslim edilmiĢ olan malze-

meye özen göstermekle yükümlüdür. Söz konusu madde hükmü birinci fıkrada 

bahsedilen özen borcunu somutaĢtırmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında iĢçiye, hizmet iliĢkisi devam ettiği sürece, 

sadakat borcuna aykırı olarak, ücert karĢılığında 3. kiĢilere hizmette bulun-

mama ve özellikle kendi iĢvereni ile rekabet etmeme yükümlülüğü 

getirirlmiĢtir.Bu hükümle sadakat borcunu iki önemli özel görünümü olan, yan 

faliyette bulunma yasağı ve hizmet iliĢkisi süresince rekabet etmeme borcu 

temellendirilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında ise iĢçiye, iĢ görme borcunu ifa ettiği sırada öğ-

rendiği, özellikle üretim ve iĢ sırları gibi bilgileri, hizmet sözleĢmesinin devamı 

süresince kendi yararına kullanmama veya baĢkalarına açıklamama yükümlü-

lüğü getirilmiĢtir. Ayrıca iĢçiye, iĢverenin haklı menfaatinin korunması için 

gerekli olduğu ölçüde hizmet iliĢkisinin sona ermesinden sonra da sır saklama 

yükümlülüğü getirilmektedir. Sır saklama yükümlülüğü, sadakat borcunun 

önemli bir özel görünümüdür. Madde hükmü ile iĢçiye hem hizmet sözleĢmesi-

nin devamı süresince hem de iĢverenin haklı menfaatlerini korunmak amacıyla 

ve gerektiği ölçüde olmak kaydıyla, hizmet sözleĢmesi sona erdikten sonra sır 

saklama yükümlülüğü getirilmektedir. 
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Konuya iliĢkin olarak ĠĢ Hukuku uygulamasında ĠĢ K. m. 25/II, e fıkra-

sında yer alan ―iĢçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıĢı‖ sadakat bor-

cuna aykırılık olarak nitelendirilmiĢtir. Söz konusu hüküm, MK. 2‘de yer alan 

―doğruluk ve güven‖ prensibinin ĠĢ Hukukundaki özel bir görünümü olup iĢçi-

nin sadakat borcunun temelini oluĢturmaktadır
19

. Yine söz konusu hükümde 

―iĢverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, iĢverenin meslek sır-

larını ortaya atmak‖ gibi bazı sadakat borcuna aykırılık hallerine tahdidi ol-

maksızın sayılarak yer verilmiĢtir. Bu hüküm doğrultusunda, Yargıtayın iĢçinin 

sadakat borcuna iliĢkin olarak uzun yıllardır vermiĢ olduğu ve emsal teĢkil 

eden pek çok kararı mevcuttur
20

. Yeni Borçlar Kanunu ile getirilen düzenleme 

borcun kapsamını biraz daha açık bir Ģekilde çizmektedir. Özellikle borcun 

özel görünümleri maddenin 2, 3 ve 4. fıkralarında sayılmak suretiyle 

belirtilmiĢtir. Bunun dıĢında, genel anlamda sadakat borcuna aykırılık halleri 

madde hükmünde belirtildiği üzere ―iĢverenin haklı menfaatlerini korumak‖ 

kapsamında ve doğruluk ve güven ilkesi doğrultusunda belirlenecektir. 

Yine YBK‘da mehaz ĠBK‘ya paralel olarak, iĢçinin özen borcu ve sada-

kat borcu bir arada düzenlenmiĢtir. Kanunun sistematiğine baktığımızda, her ne 

kadar YBK. m.396 hükmü iĢçinin özen borcunu düzenlemekte ise de YBK. m. 

400 hükmünde de ―iĢçinin sorumluluğu‖ baĢlığı altında özen borcunun ölçütü-

nün ve özen borcuna aykırılığın yaptırımının düzenlenmiĢ olduğu görülmekte-

dir. Bu nedenle üç hususun ayrı madde baĢlıklar altında düzenlenmesi yerine 

tek bir madde metninde düzenlenmesi sistematik açıdan daha yerinde olacak-

tır
21

. 

YBK. m. 400 hükmü kapsamında özen bocunun kapsamı ve borca aykı-

rılığın sonuçları düzenlenmektedir. Buna göre iĢçi, iĢverene kusuruyla verdiği 

her türlü zarardan sorumlu tutulmaktadır. Ancak bu sorumluluğun belirlenme-

sinde; iĢin tehlikeli olup olmaması, uzmanlık ve eğitim gerektirip gerektirme-

mesi ile iĢçinin iĢveren tarafından bilinen ya da bilinmesi gereken yetenek ve 

nitelikleri göz önünde tutulacaktır. 

Öncelikle iĢçi, kural olarak kusuru ile verdiği her türlü zarardan sorumlu 

tutulmaktadır. ĠĢçinin bu sorumluluğunun belirlenmesinde iĢi tehlikeli olup 

olmadığı, uzmanlık veya eğitim gerektirip gerektirmediği, iĢçinin iĢverence 

bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri gözönünde tutulacak hu-

suslardır. Burada iĢçinin sorumluluğunun tayini için üzerinde durulması gere-

ken ―iĢin tehlikeli olup olmaması‖ ölçütünün irdelenmesi gerekmektedir. Me-

haz ĠBK‘da bu ölçüt yerine esas alınan ölçüt (berufsrisiko) ―meslek rizikosu‖ 

                                                 
19

 Arslan Ertürk, Arzu, Türk ĠĢ Hukukuda ĠĢçinin Sadakat Borcu, 2010 Ġstanbul, 137-
138. 

20
 Arslan Ertürk, 153 vd. 

21
 Soyer, 153. 
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dur
22

. Buna göre, bazı mesleki faaliyetlerde, tecrübe ile sabit olan yükek 

tehlikelerden kaynaklanan zararladan iĢçi sorumlu tutulmamaktadır. Bu gibi, 

bilindik tehlikelerin söz konusu olduğu iĢlerde veya zarara yatkın iĢlerde, mes-

leki rizikolar iĢletme tehlikesine dahil edilmekte ve zarar iĢveren tarafından 

yüklenilektedir.ĠĢveren böyle bir durumda, muhtemel rizikoya karĢı mesuliyet 

sigortası ile kendini uygun bir koruma altına alabilecektir. Yüksek mesleki rizi-

kolar, iĢçinin zararı tazmin yükümlülüğünü azaltabilir ya da ortadan kaldırabi-

lir. Yine iĢçinin hafif ihmali de tazminat yükümlülüğünde indirime sebep ola-

bilir veya tümüyle ortadan kaldırabilir
23

. Alman Hukukunda da önceleri özen 

borcunun tespitinde iĢin tehlikeli olup olmadığı ölçütüne bakılmıĢtır. Ancak 

hangi iĢlerin tehlikeli sayılacağının tespiti konusunda güçlük yaĢanması sebe-

biyle, iĢçinin sorumluluğu açısından bu ölçütün nispileĢtirilmiĢ ve ―özenli bir 

iĢçinin dahi ara sıra hata yapması olağan görülen iĢlerde iĢçnin hafif ihmalle 

verdiği zararlardan sorumlu tutulmayacağı; bu tip zararların iĢletme rizikosuna 

dahil edilmesi gerektiği noktasına gelinmiĢtir. Hafif ihmalle verilen zararlardan 

iĢçi sorumlu değildir. Normal ihmal halinde, iĢçinin zarardan dolayı kısmen 

sorumluluğu mevcttur. Bu sorumluluğun oranı, zararın nedeni ve sonuçları, 

hakkaniyet ve iĢçiden zarara katlanmasının beklenebilirliği de dahil olmak 

üzere, somut olayın bütün koĢullarının değerlendirilmesi suretiyle belirlen-

mektedir. Burada özellikle, kusurun derecesi, iĢin tehlikeli olup olmadığı, zara-

rın yüksekliği, riskin sigorta edilebilirliği, iĢçinin iĢletmedeki konumu, kıdemi, 

yaĢı, ailevi iliĢkileri ve zarar anındaki davranıĢları da gözönünde bulundurulur. 

Ağır ihmalde ise, sorumluluğun hafifletilmesi imkansız değildir, somut olayın 

özelliklerine göre bu da mümkün görülebilir
24

. YBK. m. 400 hükmünün de 

yukarıda bahsi geçen geliĢmeler doğrultusunda değerledirilmesi yerinde ola-

caktır
25

. 

3. Teslim ve Hesap Verme Borcu 

Yeni Borçlar Kanunu m. 397‘de mevcut Borçlar Kanununda 

bulunmayan yeni bir hüküm ile ―teslim ve hesap verme borcu‖na yer 

verilmiĢtir. ĠĢçinin bu yükümlülüğü, ĠBK. m. 321b hükmünde açık olarak 

düzenlenmiĢ ve YBK‘ya da aynen alınmıĢtır. Buna göre iĢçi, üstlendiği iĢin 

görülmesi sırasında üçüncü kiĢiden iĢveren için aldığı Ģeyleri ve özellikle 

paraları derhal ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle 

yükümlüdür. Ayrıca iĢçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği Ģeyleri de derhal 

iĢverene teslim etmekle yükümlüdür. 

                                                 
22

 Gauch, /Schmid, 146; Soyer, 154. 
23

 Gauch, /Schmid, 146. 
24

 Brox/Rüthers/Hennsler, Arbeitsrecht, 16. Auflage, Stuttgart 2004, 87; Soyer, 155,  
25

 Soyer, 154-155. 
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Ġsviçre Borçlar Kanununda iĢçinin genel bilgilendirme borcu ile ilgili 

açık bir hüküm mevcut değildir. ĠBK. m. 321 b hükmünde yer alan ―hesap 

verme‖ borcundan yola çıkılarak, iĢçinin iĢverenini bazı konularda bilgilen-

dirme borcunun olduğu sonucuna varılmıĢtır
26

. 

Madde hükmünde hesap verme borcu kapsamında özellikle iĢverene ve-

rilmesi için iĢçiye teslim edilmiĢ ―paralar‖ üzerinde durulmuĢ ve bu konuda 

iĢçiye derhal teslimle birlikte bir hesap verme borcu da yüklenmiĢtir
27

. 

ĠĢ Kanunda bu konuda açık bir düzenleme olmamasına rağmen, iĢçinin 

hesap verme ve iade yükümlülüğü pek çok Yargıtay kararına konu olmuĢtur. 

ĠĢçinin bu yükümlülüğü sadakat borcu kapsamında ―doğruluk ve bağlılığa uy-

mayan davranıĢ olarak nitelendirilmiĢtir. Yargıtay, yemekhanede yemek yiyen 

iĢçilerden topladığı yemek paralarını iĢverene teslim etmeyen iĢçinin
28

, iĢve-

rene verilmek üzere kendisine teslim edilen hediyeyi açarak içindekileri etra-

fındaki iĢçi arkadaĢları ile paylaĢan iĢçinin
29

 ve iĢyerine ait parayı kendisine 

yapılan tebligata rağmen iĢverene teslim etmeyen iĢçinin
30

 davranıĢını doğruluk 

ve dürüstlük kurallarına aykırı bulmuĢtur. 

4. Fazla ÇalıĢma Borcu 

Yeni Borçlar Kanunu fazla çalıĢma konusunda, mevcut Borçlar Kanu-

nunda yer alan hükme göre kısmen farklı bir düzenleme öngörmüĢtür; 

Yeni Borçlar Kanunu m. 398 hükmünde fazla çalıĢma, ―ilgili Kanunlarda 

belirtilen normal çalıĢma süresinin üzerinde ve iĢçinin rızası ile yapılan ça-

lıĢma‖ olarak tanımlanmıĢtır. Kanun hükmü, normal sebeplerle yapılan ve iĢçi-

nin rızasına bağlı tutulmuĢ bu fazla çalıĢma türünün yanında, zorunlu nedenlele 

yapılan fazla çalıĢmaları da düzenlemektedir. Buna göre; normal süreden fazla 

çalıĢmayı gerektiren bir iĢin yerine getirilmesi zorunluluğu doğar, iĢçi bunu 

yapabilecek durumda bulunur ve aynı zamanda kaçınması dürüstlük kurallarına 

aykırı olursa iĢçi, karĢılığı verilmek koĢuluyla fazla çalıĢmakla yükümlüdür. Bu 

tür bir gereklilik halinde fazla çalıĢma artık iĢçinin rızasına bağlı kılınmamıĢtır. 

Kanun Hükmü fazla çalıĢmayı ilgili Kanunlarda belirlenen normal ça-

lıĢma süresinin aĢılmıĢ olması koĢuluna bağlamaktadır. Burada ―ilgili Kanun-

lar‖ ifadesi ―ĠĢ Kanunları‖nı çağrıĢtırmaktadır
31

. Ancak ĠĢ Kanunlarına bakıldı-

                                                 
26

 Arslan Ertürk, 297. 
27

 Arslan Ertürk, 304. 
28

 Yarg. 9. HD., 28.4.1997, E.1425, K.7628, YKD. Nisan 1998, 528; Tuncay, Can, 
ĠĢçinin Sadakat (Bağlılık) Yükümlülüğü, Prof. Dr. Hayri Domaniç‘e Armağan, C. II, 
Ġstanbul 2001, 1055. 

29
 Yarg. 9. HD., 15.5.1996, E. 37186, K.10548, Çimento ĠĢv. D., Kasım 1996, 27; 
Tuncay, 1055. 

30
 Yarg. 9. HD., 28.2.1974, E.1973/5871, K. 1974/4298, bkz. Çelik, 133. 

31
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ğında ortak bir normal çalıĢma süresinin mevcut olmadığı görülmektedir. ĠĢ 

Kanununa göre haftalık çalıĢma süresi 45 saat iken (ĠĢ K. m. 63/f 1), Deniz ĠĢ 

Kanununda 48 saat (DenĠĢ K. m. 46/f 1), Basın ĠĢ Kanununda ise gündüz çalı-

Ģanlar için 48 gece çalıĢanlar için 40 saattir (Basın ĠĢ k. m. 19, Ek m.1). Bu 

durumda ortadaki belirsizliği kaldırmak amacıyla, YBK‘nın muhtelif gerekçe 

metinlerinde 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göndermeler yapıldığı da dikkate alına-

rak, ĠĢ Kanunundaki haftalık çalıĢma süresini esas almak uygun görünmektedir. 

Ancak ortadaki tereddütü kaldırmak amacıyla, YBK‘ya haftalık çalıĢma süre-

sini açık olarak gösteren bir hükmün konulması daha uygun olacaktır
32

. 

YBK m. 402/ f 1 hükmü uyarınca, iĢveren yaptığı fazla çalıĢma için iĢ-

çiye normal çalıĢma ücretini %50 zamlı olarak ödemekle yükümlüdür. Hükmün 

gerekçesinde, hükümle aynı düzenlemeyi içeren 4857 Sayılı ĠĢ K. m. 41/f 2 

hükmüne atıf yapılmıĢtır. Ancak ĠĢ K. m. 41‘de düzenlendiği Ģekliyle ―fazla 

çalıĢma- fazla sürelerle çalıĢma‖ ayırımına gidilmeksizin fazla çalıĢma zammı-

nın oranı %50 olarak belirlenmiĢtir. 

Yine hükmün ikinci fıkrasında iĢverenin, iĢinin rızası ile fazla çalıĢma 

ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çalıĢma ile orantılı olarak izin verebile-

ceği hususu hükme bağlanmıĢtır. Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak, hük-

mün gerekçesinde her ne kadar ĠĢ K. m. 41/f 4‘e göndeme yapılmıĢ ise de 

YBK‘da ki bu düzenleme konuya iliĢkin ĠĢ K. m. 41 hükmünden iki hususta 

farklılık göstermektedir: 

Öncelikle, ĠĢ K. m. 41 hükmünde fazla çalıĢma karĢılığında ücret yerine 

serbest zaman kullanma tercihi iĢçiye bağlı olduğu halde, YBK m. 402 hük-

münde bu hak iĢverenin iznine buna karĢılık iĢçinin de rızasına bağlı kılınmak-

tadır. ĠĢ Kanunundan farklılık gösteren bir diğer husus ise, YBK‘da iĢçinin bu 

serbest zamanı hangi zaman dilimi içerisinde kullanılacağı açık olarak belirtil-

memiĢ ve iĢveren için ―uygun bir zaman‖da kullanılabileceği ifade edilmekle 

yetinilmiĢtir. Gerekçe metninde ―uygun bir zamanda‖kullanma ölçütüne iĢin 

aksamasını önlemek amacıyla yer verildiği belirtilmektedir. Ancak bu durum 

da iĢinin bu hakkı ne süre içerisinde kullanabileceği hususu belirsiz kalmakta 

olup tümüyle iĢverenin insiyatifine bırakılmaktadır. Bu nedenle iĢçinin fazla 

çalıĢması karĢılığında hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında ve çalıĢma sü-

releri içinde kullanacağına iliĢkin ĠĢ K. m. 41/f 4‘teki düzenlemeye YBK‘da da 

yer verilmesi uygun olacaktır. 

Dikkat çeken bir diğer husus da m.402 hükmüde fazla çalıĢma dıĢında 

―fazla sürelerle çalıĢma‖ya iliĢkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına 

rağmen hükmün gerekçe metninde fazla sürelerle çalıĢmaya yer verilmiĢ olma-

sıdır. ġöyle ki; gerekçe metninde ĠĢ Kanunu m. 41/f 4‘te yer alan ―fazla çalıĢma 

veya fazla sürelerle çalıĢma yapan iĢçi, isterse bu çalıĢma karĢılığında zamlı 
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ücret yerine, fazla çalıĢtığı her saat karĢılığında bir saat otuz dakikayı, fazla 

sürelerle çalıĢtığı her saat karĢılığında bir saat onbeĢ dakikayı serbest zaman 

olarak kullanabilir‖Ģeklinde ki düzenlemeye aynen yer verilmiĢtir. Kanaati-

mizce söz konusu durum, gerekçe metnini kaleme alırken yapılan bir hatadan 

ibarettir. 

5. Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu 

Yeni Borçlar Kanunu m. 399 hükmü mevcut düzelemede bulunmayan 

yeni bir maddedir. Buna göre, iĢveren, iĢin görülmesi ve iĢçilerin iĢyerindeki 

davranıĢlarıyla ilgili olarak genel düzenlemeler yapabilir ve iĢçilere özel tali-

matlar verebilir. ĠĢçiler tüm bu düzenleme ve talimatlara dürüstlük kurallarının 

gerektirdiği ölçüde uymak zorundadırlar. 

ĠĢ sözleĢmelerinde genellikle iĢçinin iĢgörme borcu ve uyması gereken 

kurallar ana hatlarıyla belirtilmekte, iĢ iliĢkisi ile ilgili diğer ayrıntılar sonradan 

doldurulmak üzere boĢ bırakılmaktadır. Bu boĢluk ise iĢverenin yönetim hakkı 

ve bu hakka dayanarak vereceği talimatlar ile doldurulmaktadır
33

. ĠĢverenin 

yönetim hakkının karĢısında, iĢçinin, iĢverenin vereceği emir ve talimatlara 

uyma (itaat) borcu yer almaktadır
34

. 

YBK. m. 399 hükmü ile iĢçilerin emir ve talimatlara uyma borcu ve bor-

cun sınırları açıklığa kavuĢtulmuĢtur. Hükmün gerekçesinde de; maddede iĢve-

renin iĢin görülmesi ve iĢçilerin iĢyerindeki davranıĢlarıyla ilgili genel düzen-

lemeler yapabilmesi ve ayrıca özel talimat verebilmesinin kabul edildiği, iĢve-

renin koyduğu genel düzenlemelerin bütün iĢçiler ve iĢyeri için bağlayıcı ola-

cağı, özel talimatların ise ancak iĢin özelliği gerektirdiği ölçüde konulabileceği 

ve sadece muhataplarının bilgisine ulaĢtığı takdirde bağlayıcı olacağı ifade 

edilmiĢtir. 

IV. ĠġVERENĠN BORÇLARI 

1. Ücret ödeme borcu 

Yeni Borçlar Kanunu m. 401 ve devamı hükümlerinde iĢverenin ücret 

ödeme borcuna iliĢkin düzenlemelere yer verilmiĢtir. Madde 401 hükmü uya-

rınca iĢveren, iĢçiye sözleĢmede veya toplu iĢ sözleĢmesinde belirlenen ücreti 

ödemekle yükümlüdür. Ancak sözleĢmede ücrete iliĢkin hüküm bulunmayan 

hallerde iĢveren iĢçiye asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle 

yükümlüdür. Kanun hükmü genel anlamda iĢverenin ücret ödeme borcunu dü-

zenlemiĢtir. Söz konusu düzenlemede alt sınır olarak kanunen uygulanması 
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gereken ücret olması sebebiyle asgari ücretin esas alınması belirlenebilirlik ve 

alt sınırda eĢitlik açısından gayet önemli ve yerinde bir düzenlemedir. 

Yeni Borçla Kanunu m. 403 hükmü ―iĢin sonucundan pay alma‖, m 404 

hükmü ise ―aracılık ücreti‖ olmak üzere iki özel ücret Ģekline yer verilmiĢtir. 

ĠĢin sonucundan pay almaya iliĢkin m. 403 hükmüne göre, taraflarca 

sözleĢmeyle iĢçiye, ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kardan belli bir 

pay verilmesi kararlaĢtırılmıĢsa, hesap dönemi sonunda bu pay, yasal hüküm-

lere veya genel kabul görmüĢ ticari esaslar dikkate alınarak belirlenecektir. Söz 

konusu ücretlendirme Ģekli Türk Hukukunda yaygın olmayan bir ücretlendirme 

Ģeklidir. Bu nedenle bu konuda genel kabul görmüĢ ticari esaslardan bahsemek 

çok da mümkün görünmemektedir
35

. Maddenin ikinci fıkrasında iĢçiye belli bir 

pay verilmesi kararlaĢtırılmıĢ ancak taraflarca payın belirlenmesi hususunda 

uyuĢulamamıĢsa iĢveren, iĢçiye veya taraflarca birlikte kararlaĢtırılarak ya da 

hakim tarafından belirlenerek atanan bir bilirkiĢiye bilgi vermek, iĢletme ile 

ilgili defter ve belgeleri incelenmek üzere sunmak; yine kardan pay verilmesi-

nin kararlaĢtırıldığı hallerde iĢveren, istediği takdirde iĢçiye yıl sonu kar ve 

zarar cetvelini vermek yükümlülğü altındadır. Madde hükmünde yer verilen 

dava dıĢında taraflarca bilirkiĢi atanması uygulaması Türk Usul Hukukuna uy-

gun görünmemektedir. Zira Türk Usul Hukukunda bilirkiĢi mahkeme tarafın-

dan atanır. Taraflar bilgi ve belgeleri bilirkiĢiye değil mahkemeye sunmak zo-

rundadırlar. Bu nedenle madde hükmünde öngörülen düzenleme Türk Hukuku 

ile bağdaĢmamaktadır
36

. Tarafların payın belirlenmesi konusunda uyuĢamama-

ları halinde madde hükmünde öngörülen ―bilirkiĢi atanması‖na iliĢkin yönte-

min, Usul Hukukumuzdaki ―bilirkiĢi‖ uygulaması ile kıyaslanmasını önlemek 

amacıyla baĢka bir deyim ile ifade edilmesi, konu ile ilgili karıĢıklıkların ve 

yanlıĢ anlamaların önüne geçecektir. 

Yine YBK. m.404 hükmünde ―aracılık ücreti‖ baĢlığı altında mevcut dü-

zenlemede yer almayan yeni bir hükme yer verilmiĢtir. Buna göre; iĢçiye belli 

iĢlerde aracılık yapması karĢılığında iĢverence bir ücret ödeneceği kararlaĢtı-

rılmıĢsa, iĢçinin ücret isteme hakkı aracılık yapılan iĢlemin üçüncü kiĢi ile ge-

çerli olarak kurulmasıyla doğar. Borçların kısım kısım ifa edileceği sözleĢmeler 

ile sigorta sözleĢmelerinde, taraflar yazılı olarak, her kısma iliĢkin ücret istemi-

nin bu kısma iliĢkin borcun muaccel olmasıyla veya yerine getirilmesiyle doğa-

cağını kararlaĢtırılabilirler. ĠĢçinin aracılığı suretiyle iĢveren ile üçüncü kiĢi 

arasında kurulan sözleĢme, iĢveren tarafından kusuru olmaksızın ifa edilmezse 

veya üçüncü kiĢi borçlarını yerine getirmezse, ücret istemine yönelik hak sona 

erer. Sadece kısmi ifa halinde, ücretten orantılı olarak indirim yapılır. SözleĢ-

meyle iĢçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlü-
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lüğü getirilmemiĢse, iĢveren iĢçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için, bu 

ücrete tabi iĢlemleri de içeren yazılı hesap vermekle yükümlüdür. Hesabı göz-

den geçirme ihtiyacı ortaya çıkarsa iĢveren, iĢçiye veya onun yerine, birlikte 

kararlaĢtırdıkları ya da hakimin atadığı bilirkiĢiye bilgi vermek ve bilginin da-

yanağını oluĢturan iĢletmeyle ilgili defter ve belgeleri onun incelemesine sun-

mak zorundadır. 

Söz konusu hüküme yöneltilecek en önemli eleĢtiri, m. 403 hükmü için 

de dile getirdiğimiz üzere, madde hükmünün son fıkrasında yer alan ―dava dı-

Ģında taraflarca bilirkiĢi atanması‖nın ve ―tarafların bilirkiĢiye bilgi ve belge 

verme zorunluluğu‖ öngörülmesinin Türk Usul Hukukuna uygun olmayıĢıdır. 

Bu nedenle, aracılık ücreti için de dile getirdğimiz gibi, ―bilirkiĢi‖ deyimi ye-

rine baĢka bir ifadenin kullanılması hususu bu hüküm için de söz konusu zor-

lukların ve yanlıĢ anlamaların önüne geçebilecektir. 

YBK. m. 405 iĢçiye ikramiye ödenmesine iliĢkin usul ve esasları belir-

lemektedir. Buna göre iĢveren; bayram, yılbaĢı ve doğum günü gibi belirli 

günler dolayısıyla iĢçilerine ikramiye verebilir. Ancak iĢçilerin ikramiyeyi is-

teme hakları bu konuda anlaĢmanın veya çalıĢma Ģartının ya da iĢverenin tek 

taraflı taahhüdünün varlığı halinde doğmaktadır. 

Maddenin 2. fıkrasında da ĠĢ Hukukunda hakim öğretinin görüĢü
37

 ve 

yerleĢik içtihat kararları
38

 doğrultusunda bir düzenemeye gidilmiĢ ve hizmet 

sözleĢmesinin ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermesi durumuda 

iĢçiye, ikramiyenin çalıĢtığı döneme yansıyan bölümünün ödeneceği hükme 

bağlanmıĢtır. 

Ücretin ödenmesine iliĢkin esaslar YBK. m. 406 ve devamı hükümle-

rinde yer almaktadır: 

Madde 406 hükmü, ―ödenme süresi‖ baĢlığı altında, ücretin ödenme gü-

nüne ve avans verilmesine iliĢkin esaslar düzenlemektedir. Buna göre; aksine 

bir adet mevcut değilse, ücret her ayın sonunda ödenecektir. Ancak taraflar 

kendi aralarında, hizmet sözleĢmesi veya toplu iĢ sözleĢmesi ile daha kısa 

ödeme süreleri belirleyebilirler. ĠĢçiye ödenecek aracılık ücreti, aksine bir adet 

yoksa veya taraflarca daha kısa bir süre kararlaĢtırılmamıĢsa, her ayın sonunda 

ödenecektir. Eğer iĢlemlerin yapılması altı aydan daha uzun bir süre gerektiri-

yorsa, aracılık ücreti asıl ücrete ek olarak kararlaĢtırılmıĢsa, yazılı anlaĢma ile 

ödeme daha ileri bir tarihe bırakılabilir. Asıl ücrete ek olarak üretilenden pay 

verilmesi öngörülen hâllerde, ürün payı belirlenir belirlenmez, cirodan veya 

kardan pay verilmesi kararlaĢtırılan hallerde ise payın, hesap dönemini izleyen 

en geç üç ay içinde belirlenerek ödenmesi Ģarttır. 
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Madde hükmünün son fıkrasında iĢçiye yaplacak avans ödemeleri hak-

kında düzenleme yapılmıĢtr. Buna göre iĢveren, iĢçiye zorunlu ihtiyacının or-

taya çıkması halinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizme-

tiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür. 

Yeni Borçlar Kanunu m. 407 hükmünde ücretin ödenme yerine ve ücre-

tin korunmasına iliĢkin esaslara yer verilmiĢtir. Kanun hükmü, ücretin 

iĢyerinde de ödenebileceği esasına yer vermemekle birlikte mevcut BK. m. 323 

ve ĠĢ. K. m. 32‘ye paralel olarak ücretin, özel olarak açılan bir banka hesabına 

ödeneceğini belirtmektedir. Ancak Kanun hükmü uyarınca, iĢçilere yapılacak 

ödemelerin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunun, ÇalıĢma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından iĢletmenin muh-

telif özellikleri de dikkate alınarak zorunlu hale getirilebileceği belirtilmiĢtir. 

Böyle bir ödeme zorunluluğuna tabi tutulan iĢverenler artık iĢçilerinin ücret, 

prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeĢit istihkakını özel olarak açılan banka 

hesapları dıĢında ödeyemezler. 

Kanun hükmü ücretin özel olarak açılan bir banka hesabında ödeneceğini 

belirtmekle beraber, mevcut Borçlar Kanunu ve ĠĢ Kanunu düzenlemesinde 

olduğu gibi, bunu emredici bir kurala dönüĢtürmemiĢ, böylesi esnek bir dü-

zenlemenin pratik ihtiyaçlara daha uygun bir çözüm olacağı benimsenmiĢtir
39

. 

Buna göre, Kanunun lafzından, eğer iĢverene ücreti özel olarak açılan bir banka 

hesabıyla ödeme yükümlülüğü söz konusu değilse, uygun olan bir yerde öde-

nebileceği anlamı çıkmaktadır. Banka hesabı dıĢında en uygun ödeme mekanı 

iĢyeri olacağından, Kanun metninde ĠĢ Kanunu m. 32 hükmünde yer aldığı 

Ģekliyle, ücretin yukarıda bahsettiğimiz zorunluluk halleri dıĢında iĢyerinde 

ödeneceğine iliĢkin alternatif esasa da yer verilmesi tartıĢmaların önüne geçe-

bilecek bir çözümdür. 

Maddenin ikinci fıkrasında ücretin korunmasına iliĢkin esaslar yer al-

maktadır. Buna göre iĢveren, iĢçiden olan alacağı ile ücret borcunu iĢçinin rı-

zası olmadıkça takas edemez. Ancak, iĢçinin kasten sebebiyet verdiği yargı 

kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar 

takas edilebilir. Kanun hükmü böyle bir durumda artık iĢçinin rızasını arama-

maktadır. Söz konusu fıkranın düzenlemesinde, mehaz ĠBK. m 323 b hükmü 

gözönüne alınmıĢtır. Ancak maddenin 323b‘nin 2. fıkrasında kasten verilen 

zararlar bakımından öngörülen snırsız takas imkanına Yeni Borçlar Kanununda 

yer verilmemiĢ, iĢçi olarak çalıĢan kiĢilerin durumları dikkate alınarak, bu ki-

Ģilerin daha fazla korunmaları amacıyla, gayet isabetli bir Ģekilde takas imkanı 

―ücertin haczedilebilir kısmı‖ için öngörülmüĢtür
40

. Bunun dıĢında, düzenleme-

nin 1. cümlesinde, iĢverenin iĢçiden olan alacağını takas imkanı da iĢçinin rıza-
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sına bağlı kılınmıĢtır. Kanun hükmü rızaya bağlı takaslarda bir sınır belirtme-

mektedir. Bu nedenle, bu durumun karıĢıklığa yol açacağı, rızaya bağlı olarak 

sınırsız; kasten verildiği yargı kararıyla tespit olunan zararlar için ise rızaya 

bağlı olmayan ama sınırlı bir takas imkanının ortaya çıkacağı belirtilmektedir
41

. 

Ancak kanaatimizce, gerekçe metninde ücret ya da maaĢın ne kadarlık kısmının 

haczedilebileceği hususunda ĠĠK. M. 83 hükmüne yapılan açık atıfla, 

haczolunabilecek miktarın ücretin dörtte birinden az olamayacağı belirtilmek-

tedir. Bu durum Ģüphesiz ki rızaya bağlı olan takaslar için de geçerlidir. 

Maddenin son fıkrasında, ücretin iĢveren yararına kullanılması konusun-

daki anlaĢmaların geçersiz olduğu hükme bağlanmıĢtır. Bunun sonucu olarak 

örneğin iĢveren, iĢçiye ücret ödenmesini, belirili bir iĢyerinde veya kendi fabri-

kasında üretilen, satılan ya da dağıtımı yaplan ürünleri satın alma koĢuluna 

bağlayamayacaktır
42

. 

Yeni Borçlar Kanunu m. 408 hükmü, Mevcut BK. m. 325‘i karĢılayan 

bir düzenleme yapmıĢtır. Buna göre; ―ĠĢveren, iĢgörme ediminin yerine getiril-

mesini kusuruyla engellerse veya edimi kabulde temerrüde düĢerse, iĢçiye üc-

retini ödemekle yükümlü olup, iĢçiden bu edimini daha sonra yerine getirme-

sini isteyemez. Ancak, iĢçinin bu engelleme sebebiyle yapmaktan kurtulduğu 

giderler ile baĢka bir iĢ yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı 

yararlar ücretinden indirilir.‖ 

Hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere, hizmet sözleĢmesinde iĢve-

renin temerrüdü, alacaklı temerrüdünün özel bir halidir. ĠĢverenin, iĢçnin 

iĢgörme ediminin ifasını engellediği Ģu iki durumda da ücret ödemekle yü-

kümlü olduğu kabul edilmektedir: 1- ĠĢverenin, iĢçinin gereği gibi önerdiği 

iĢgörme edimini kabulde direnmesi, 2- iĢverenin, iĢgörme edimini ifasını kusu-

ruyla engellemesi. Bu iki durumdan birisi gerçekleĢtiği takdirde iĢveren, kabul-

den kaçındığı ya da ifasını kusuruyla engellediği iĢ görülmediği halde, iĢçiye 

ücretini ödemekle yükümlü olacak ve daha sonra aynı iĢin görülmesini ondan 

isteyemeyecektir. Ancak maddenin ikinci cümlesinde belirtildiği üzere, iĢvere-

nin kabulden kaçındığı veya ifasını kendi kusuruyla engellediği iĢ nedeniyle, iĢi 

yapmayan iĢçinin, bu Ģekilde elde ettiği serbes zamanı baĢka bir iĢte değerlen-

direrek elde ettiği veya elde etmekten bilerek kaçındığı yararlar ile yapmaktan 

kurtulduğu giderlerin ücret alacağından indirilmesi hükme bağlanmıĢtır
43

. 

Yeni Borçlar Kanunu m. 409 hükmü iĢçinin çalıĢmayı durdurması duru-

munda iĢverenin ücret ödeme borcunu düzelemektedir. Buna göre; uzun süreli 

bir hizmet iliĢkisinde iĢçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalıĢma ve 

benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iĢ gördüğü süreye oranla kısa bir süre 
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için iĢgörme edimini ifa edemezse iĢveren, baĢka bir yolla karĢılanmadığı tak-

dirde iĢçiye, o süre için hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

Madde hükmü uyarınca iĢverenin ücret ödeme yükümlülüğü, hizmet iliĢkisinin 

uzun süreli olması ve iĢçinin iĢgörme edimini iĢ gördüğü süreye oranla kısa bir 

süre içn ifa edememiĢ olması koĢullarına bağlanmıĢtır. Öncelikle, Kanun met-

nindeki ―uzun süreli hizmet iliĢkisi‖ deyiminde yer alan ― uzun süre ‖ kavramı 

ile ne kadarlık bir süreye iĢaret edildiği anlaĢılamamakta olup tartıĢmalara yol 

açabilecek niteliktedir. Her ne kadar erkek iĢçinin askerlik süresi, onun kusuru 

olmaksızın iĢgörme edimini yerine getiremediği sürelerden olsa da söz konusu 

sürenin uzunluğu dikkate alındığında, iĢvereni bu süre boyunca edimini ifa 

edemeyen iĢçiye ücert ödeme borcu altında bırakmak makul görünmemektedir. 

Böyle bir durumda, Kanunlar arasındaki yeknesaklığı da sağlamak amacıyla 

iĢçiye, 1478 sayılı ĠĢ Kanunu m. 14 hükmü ile askerlik görevini ifa etmek üzere 

iĢ sözleĢmesini fesheden iĢçi için öngörülen kıdem tazminatı benzeri, tek defa-

lık ve çalıĢtığı süre ile oratılı bir ödemenin öngörülmesi uygun olacaktır. Yine 

Kanun metninde iĢverenin ödemekle yükümlü olduğu ―hakkaniyete uygun üc-

ret‖in ne olduğu belirsiz olup tartıĢmalara yol açabileck niteliktedir.
44

. 

ĠĢçini ―ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi‖ni düzenleyen m. 

410 hükmü, mevcut Borçlar Kanununda bulunmayan yeni bir düzenlemedir. 

Madde hükmüne göre; ĠĢçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, 

baĢkasına devredilemez ve rehnedilemez. Ancak, iĢçinin bakmakla yükümlü 

olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar, bu orana dâ-

hil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır. Gelecekteki ücret alacakla-

rının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir. Söz konusu hükmün 1. 

fıkrası ĠĢ K. m. 35‘e paralel bir düzneleme getirmketedir. 

Yeni Borçlar Kanunu m. 411 ve 412 hükmü parça baĢına ve götürü iĢe 

iliĢkin düzenlemeler içermektedir. ―ĠĢ verme‖ baĢlıklı m. 411 hükmüne göre; 

ĠĢçi, sözleĢme gereğince yalnız bir iĢveren için sadece parça baĢına veya götürü 

iĢ yapmayı üstlenmiĢse iĢveren, ona yeterli iĢ vermekle yükümlüdür. ĠĢveren, 

kendi kusuru olmaksızın sözleĢmede öngörülen parça baĢına veya götürü iĢ 

sağlayamayacak durumda bulunduğu veya iĢletme koĢulları geçici olarak ge-

rektirdiği takdirde iĢçiye, ücreti zaman esasına göre öder. Bu durumda, zamana 

göre ödenecek ücret, anlaĢmada veya hizmet ya da toplu iĢ sözleĢmesinde be-

lirlenmemiĢse iĢveren, iĢçiye parça baĢına veya götürü olarak daha önce aldığı 

ortalama ücrete eĢdeğer bir ücret ödemekle yükümlüdür. Parça baĢına veya 

götürü ya da zamana göre iĢ sağlayamayan iĢveren, en azından iĢgörme edimini 

kabulde temerrüt hükümleri uyarınca zamana göre iĢgörmede ödeyeceği ücreti 

ödemekle yükümlüdür. 
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Madde 412 hükmü ise, parçabaĢı ve götürü usulde çalıĢan iĢçye ödene-

cek birim ücretin bildirilmesi ve bu bildirimin yapılmamasnın yaptırımını dü-

zenlemiĢtir. Söz konusu düzenleme de mevcut Borçlar Kanununda bulunmayan 

yeni bir düzenlemedir. Madde hükmüne göre; ĠĢçi, sözleĢme gereğince parça 

baĢına veya götürü olarak çalıĢmayı üstlendiği takdirde iĢveren, her iĢin baĢla-

masından önce ona ödenecek birim ücretini bildirmekle yükümlüdür. Bu bildi-

rimi yapmayan iĢveren, aynı veya benzer bir iĢ için belirlenmiĢ olan birim üc-

retini ödemekle yükümlüdür. 

Yeni Borçlar Kanununun ―iĢ araç ve malzemeleri‖ baĢlıklı m. 413 

hükmü, Mevcut Borçlar Kanunu m. 331‘e benzer bir düzenleme içermektedir. 

Madde hükmünün birinci fıkrasına göre, aksine anlaĢma veya yerel âdet yoksa, 

iĢveren iĢçiye bu iĢ için gerekli araçları ve malzemeyi sağlamakla yükümlüdür. 

Gerekçe metninde de belirtildiği üzere, fıkrada sözü edilen araç, iĢçinin iĢini 

yapabilmesi için gerekli olan makine, araba, torna, tezgah, tamir takımı gibi iĢ 

aletlerini; malzeme ise, aracın kullanılması veya iĢin görülmesi için gerekli 

olan hammadde, yakıt, su, kömür, tohum ve benzerlerini ifade etmektedir
45

. 

Madde hükmünün ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, iĢçi iĢverenle anla-

Ģarak kendi araç veya malzemesini iĢin görülmesine özgülerse, aksi anlaĢmada 

kararlaĢtırılmadıkça veya yerel âdet bulunmadıkça iĢveren, bunun için iĢçiye 

uygun bir karĢılık ödemekle yükümlüdür. 

Yeni Borçlar Kanununun ―Giderler‖ baĢlığı altında yer alan m. 414, m. 

415 ve m. 416 hükümleri, mevcut Borçlar Kanununda yer almayan yeni dü-

zenlemeler içermektedir. 

Madde 414 hükmünün birinci fıkrasına göre, iĢveren, iĢin görülmesinin 

gerektirdiği her türlü harcama ile iĢçiyi iĢyeri dıĢında çalıĢtırdığı takdirde, ge-

çimi için zorunlu olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür. Hükmün ikinci 

fıkrasına göre, yazılı olarak yapılmıĢ bir hizmet veya toplu iĢ sözleĢmesinde, 

bizzat iĢçi tarafından karĢılanması kararlaĢtırılan harcamaların, iĢçiye götürü 

biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi öngörülebilir. Ancak bu 

ödeme, zorunlu harcamaları karĢılayacak miktardan az olamaz. Madde hükmü-

nün üçücü fıkrasında ise, zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen iĢçi tara-

fından bizzat karĢılanmasına iliĢkin anlaĢmalar geçersizdir. 

Yeni Borçlar Kanunu ile getirilen söz konusu düzenleme, akla bir takım 

tereddütler getirmektedir. Öncelikle, iĢverenin iĢçiyi iĢyeri dıĢında çalıĢtırdığı 

durumlarda neden geçimi için zorunlu olan harcamaları da karĢılamakla yü-

kümlü olduğu belirsizdir. Kaldı ki bazı durumlarda taraflar iĢ sözleĢmesinde, 

iĢçinin ücretini iĢyeri dıĢında çalıĢacağını da göznünde bulundurarak belirlemiĢ 

olabilir. Bu durumu dikkat almada iĢverene hala iĢçinin iĢyeri dıĢına çıktığı 

durumlarda zorunlu harcamaları ödeme yükümlülüğü getirilmesi tarafların ira-
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delerinin fazlasıyla gözardı edilmesi sonucunu doğuracaktır. Yine ―...geçimi 

için zorunlu harcamalar...‖ ifadesi belrsiz bir ifade olup iĢçi ile iĢveren arasında 

çeĢitli uyuĢmazlıklara neden olabilecek niteliktedir
46

. 

Yine ―taĢıma araçları‖ baĢlıklı m. 415 hükmüne göre, iĢçi, iĢin görülmesi 

için iĢverenle anlaĢarak iĢverenin veya kendisinin sağladığı bir taĢıma aracı 

kullanıyorsa, taĢıtın iĢletilmesi ve bakımı için gerekli olağan giderler, hizmet 

için kullanıldığı ölçüde iĢverence karĢılanır. ĠĢçi iĢverenle anlaĢarak, iĢin gö-

rülmesinde kendi motorlu aracını kullanıyorsa, iĢveren ayrıca bu araçla ilgili 

vergiyi, zorunlu mali sorumluluk sigortası primini ve aracın yıpranması karĢılı-

ğında uygun bir tazminatı hizmet için kullanıldığı ölçüde iĢçiye ödemekle yü-

kümlüdür. ĠĢçi iĢverenle anlaĢarak, hizmetin görülmesinde kendisine ait diğer 

taĢıma araçlarını ve hayvanlarını kullanıyorsa iĢveren, bunların kullanma ve 

bakımı için gerekli olan olağan giderleri hizmet için kullanıldığı ölçüde karĢı-

lamakla yükümlüdür. 

Yeni Borçlar Kanununu giderlere iliĢkin m. 416 hükmüne göre, ĠĢçinin 

yapmıĢ olduğu giderlerden doğan alacağı, daha kısa bir süre kararlaĢtırılma-

mıĢsa veya yerel âdet yoksa, her defasında ücretle birlikte ödenir. ĠĢçi, sözleĢ-

meden doğan borçlarını yerine getirmek için düzenli olarak masraf yapıyorsa, 

kendisine en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla uygun bir avans verilir. 

2. ĠĢçiye hizmet belgesi verilmesi 

Yeni Borçlar Kanunu m. 426 hükmü, iĢverenin iĢçiye hizmet belgesi 

verme yükümlülüğünü düzenlemektedir. Buna göre iĢverene, iĢ sözleĢmesinin 

sona erip ermediğinden bağımsız bir Ģekilde, iĢçiye hizmet belgesi verme zo-

runluluğu getirilmiĢtir. ĠĢveren, iĢçinin isteği üzerine her zaman, iĢin türünü ve 

süresini içeren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür. Söz konusu hizmet 

belgesinde, iĢçinin açıkça istemde bulunması halinde, onun iĢgörmedeki bece-

risi ile tutumu ve davranıĢarını da belirtecektir. Eğer iĢçi veya iĢçiyi iĢe alan 

yeni iĢveren, hizmet belgesinin zamanında verilmemesi veya belgede doğru 

olmayan bilgilern bulunmasından zarar görürse, eski iĢverenden tazminat iste-

yebilecektir. 

Yeni Borçlar Kanununda yer alan iĢçiye hizmet belgesi verilmesine iliĢ-

kin düzenleme benzer bir düzenleme ―çalıĢma belgesi‖ baĢlıklı ĠĢ K. m. 28/f 1 

hükmünde de yer almaktadır. Ancak iĢverene verilen bu yükümlülük, hizmet 

sözleĢmesinin sona ermesi durumuna bağlı kılınmıĢtır. Yine iĢverence verilen 

çalıĢma belgesinin, zamanında verilmemesinden veya belgede yer alan bilgile-

rin doğru olmamasından zarar gören iĢçinin veya yeni iĢe alan iĢverenin eski 

iĢverenden tazminat isteyebileceği yolundaki diğer bir düzenleme de ĠĢ K. m. 

28/f 2 de aynı Ģekilde yer almaktadır. 
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IV. ĠġÇĠNĠN KĠġĠLĠĞĠNĠN KORUNMASI 

Yeni Borçlar Kanunu m. 417 ve devamı hükümlerinde iĢinin kiĢiliğini 

korunmasına iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir. 

Madde 417 hükmü uyarınca ĠĢverene, hizmet iliĢkisinin devamı süre-

since iĢçinin kiĢiliğini koruma, kiĢiliğine saygı gösterme, iĢyerinde dürüstlük 

ilkelerine uygun bir düzen sağlama ve özellikle iĢçileri psikolojik ve cinsel ta-

cizlerden koruma, bu tür tacizlere uğramıĢ olanların da daha fazla zarar gör-

memeleri için gerekli önlemleri alma yükümülükleri verilmektedir. Söz konusu 

madde hükmü ile psikolojik taciz (mobbing) kavramı ilk defa Kanun hük-

münde yer almıĢ, iĢverene iĢyerinde cinsel tacizin yanında psikolojik tacizi de 

önlemekle ve bu tür tacize uğramıĢ olanların daha fazla zarar görmelerinin 

önüne geçmele yükümülüdür. ġüphesiz ki söz konusu hüküm, hukukumuzda 

psikolojik tacize iliĢkin düzenleme içeren ve bunu yasal yaptırıma bağlayan ilk 

ve tek hüküm olması sebebiyle önemlidir. Ancak hüküm iĢçilere konuya iliĢkin 

gerekli yasal korumayı sağlama bakımından oldukça yetersizdir. Öncelike, cin-

sel ve psikolojik tacizin varlığının ispatı iĢçi açısında gerçekten zordur. Zira, 

taciz olayı çoğnlukla iki kiĢi arasında yaĢanmakta olup özellikle cinsel tacize 

tanıklı edecek kiĢi bulmak kolay değildir. Bu sebeple, taciz olayını ispat yükü-

nün kime ait olacağı önemli bir sorun olarak kaĢımıza çıkmaktadır. Aynı Ģe-

kilde tacizle karĢı karĢıya kalan iĢçinin uğradığı zararın tespiti de kolay değil-

dir. Zira burada söz konusu olabilecek zarar, çoğunlukla manevi zarar olup, 

kiĢiden kiĢiye olaydan olaya göre büyük farklılıklar gösterebilecek niteliktedir. 

Bu durumu dikkate alan batı hukuklarına bakıldğında, ispat yükünün iĢçi lehine 

kolaylaĢtırıdığı ve makdu tazminatlarla iĢçinin zararının giderilmeye çalıĢtığı 

görülmektedir
47

. Avrupa Topluluğu Hukuku 2002/73 sayılı direktifle, söz ko-

nusu zorlukları aĢabilmek amacıyla, cinsel taciz ―iĢçinin kiĢilik haklarının ko-

runması‖ kapsamının dıĢında, ― cinsiyet temeline dayalı ayırımcılık ‖ kapsa-

mında değerlendirmiĢ ve konu ile ilgili larak iĢverenin sorumluluğunu esas 

kılmıĢtır
48

. Yine Fransız ve Ġsveç hukuklarında yer alan psikolojik tacize iliĢkin 

düzenlemelere bakıldığında, yaptırım olarak önemli meblağlar içeren maktu 

parasal tazminatlar öngörüldüğü görülmektedir
49

. Yeni Borçlar Kanununda yer 

alan hüküm gayet umut verici olmakla beraber, bu konuda söz kouusu tacizlere 

açık tanımlamalar getiren, çağın gereklerine uygun ve daha detaylı düzenleme-

lere ihtiyaç vardır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında ĠĢ K. m. 77/f 1 hükmüne paralel olarak iĢve-

rene, iĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına iliĢkin her türlü önlemi 

alma, araç ve gereçleri eksiksiz olarak bulundurma yükümlülüğü yüklenirken 

iĢçiye de iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak yü-

kümlülüğü yüklenmiĢtir. Söz konusu fıkrada iĢverenin özellikle iĢ kazası ve 

meslek hastalıklarına karĢı önlem alma yükümlülüğü üzerinde durulmaktadır. 

ĠĢverenin bu yükümlülüğünün sınırlarına ise gerekçe metninde değinilmiĢtir. 

Buna göre iĢveren, hizmet iliĢkisi ve yapılan iĢin niteliği gözönünde tutuldu-

ğunda, hakkaniyet gereği kendisinden beklenen; deneyimlerin zorunlu kıldığı, 

teknik açıdan uygulanabilir ve iĢyerinin özelliklerine uygun önlemleri almakla 

yükümlüdür
50

. 

Maddenin son fıkrasında ise, iĢverenin yukarıdaki hükümler de dahil ol-

mak üzere, Kanuna ve sözleĢmeye aykırı hareketi sebebiyle iĢçinin ölmesi, vü-

cut bütünlüğünün zedelenmesi veya kiĢilik haklarının ihlale uğramasına bağlı 

zararların tazmini için sözleĢmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine 

tabi olduğu belirtilmiĢtir. 

ĠĢverenin söz konusu önlemleri almaması nedeniyle iĢçinin ölmesi du-

rumunda, iĢçinin desteğinden yoksun kalanların alacakları sözleĢmeye aykırı-

lıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabi olup bunun sonucu olarak da, bu tür 

zararların giderilmesi için, haksız fiillere iliĢkin zamanaĢımı süresi değil, söz-

leĢmeye aykırılık nedeniyle zamanaĢmına iliĢkin hükümler uygulanacaktır
51

. 

Yeni Boçlar Kanunum. 418 hükmü ile de ev düzeni içinde çalıĢan iĢçile-

rin kiĢiliğini korumaya yönelik bir düzenleme mevcut BK m. 337 hükmüne 

benzer bir Ģekilde, mehaz BK. m. 328 a hükmü esas alınarak yeniden kaleme 

alınmıĢtır. Madde hükmüne göre, iĢçinin iĢveren ile aynı ev düzeni içinde yaĢa-

dığı durumlarda, iĢverene iĢçisinin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını giderme 

yükümlülüğü öngörülmüĢtür. Eğer iĢçi, kendi kusuru olmaksızın hastalık veya 

kaza gibi sebeplerle iĢ görme edimini yerine getiremezse iĢveren bir yıla kadar 

çalıĢmıĢ olan iĢçisi için en az iki hafta süreyle bakımını ve teavisni üstlenmekle 

yükümlüdür. ĠĢçini bir yılı aĢan her hizmet yılı için söz konusu süreye 

toplamda 4 haftayı aĢmamak Ģartıyla 2 gün eklenecektir. ĠĢveren, iĢinin 

gebeliğinde ve doğum yapması halinde de aynı edimleri ifa etmekle 

yükümlüdür. 

Yeni Borçlar Kanununun ―kiĢisel verilerin kullanılması‖na iliĢkin m. 419 

hükmü mevcut Borçlar Kanununda ve hatta ĠĢ Kanununda yer almayan yeni bir 

düzenlemedir. Buna göre iĢveren, iĢçiye ait kiĢisel verileri, ancak iĢçinin iĢe 

yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleĢmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde 

kullanabilecektir. Madde hükmünün gerekçesinde de belirtildiği üzere söz ko-
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nusu sınırlamalar, teknolojik geliĢmeler sonucu günlük yaĢantının bir parçası 

haline gelen ve bilgisayar ortamında saklanabilen verilerin kullanılması konu-

sunda iĢçiyi korumak amacıyla getirilmiĢtir
52

. 

V. TATĠLLER VE ĠZĠNLER 

1. Hafta tatili ve iĢ arama izni 

Yeni Borçlar Kanunu m.421 hükmü ĠĢçiye verilecek hafta tatilini ve yeni 

iĢ arama iznini düzenlemiĢtir. Söz konusu hüküm ile mevcut yasaya göre ol-

dukça ileri düzenlemelere yer verilmiĢtir. Ayrıca ana hatlarıyla ĠĢ Kanununa 

paralel düzenlemeler yapılmıĢtır. Bun göre; iĢveren, iĢçiye kural olarak her 

hafta pazar günü tatil vermekle yükümlüdür. Ancak durum ve koĢullar iĢçinin 

pazar günü tatil yapmasına elveriĢli değilse, iĢveren baĢka bir tam çalıĢma günü 

iĢçiye tatil kullandırmakla yükümlü olacaktır. Kanun hükmü iĢçinin hafta tati-

line hak kazanması içi ne kadar süreyle çalıĢması gerektiğine iliĢin bir düzen-

lemeye yer vermemiĢtir. 

Madde hükmünü 2. fıkasına göre; ĠĢveren, belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi-

nin feshi halinde iĢçiye ücretinden herhangi bir kesinti olmaksızın, günde iki 

saat iĢ arama izni vermekle yükümlüdür. Söz konusu düzenleme, konu ile ilgli 

olarak ĠĢ Kanununda yapılmıĢ düzenlemeye paraleldir. Ġzin saatlerinin ve gün-

lerinin belirlenmesinde iĢyerinin ve iĢçinin haklı menfaatleri göz önünde 

bulundurlacaktır. Madde hükmünde yeni iĢ arama izninin toptan kullanılıp 

kulanılmayacağı konusunda bir açıklık bulunmamakla beraber, izin saatlerinin 

belirlenmesinde, iĢyerinin ve iĢçinin haklı menfaatlerinin göz önüne bulundu-

rulacağı ibaresi karĢısında, iĢverenn bu izni toptan kullandırabileceğini söyle-

mek mümkün görünmektedir
53

. 

2. Yıllık izin 

Yeni Borçlar Kanunu m. 422-425 arasında iĢçinin yıllık ücretli izin hak-

kına yönelik düzenlemelere yer verilmiĢtir. Söz konusu düzenlemeler mevcut 

Borçlar Kanununda bulunmayan ve mehaz ĠBK 329 a hükmü esas alınarak ya-

pılan yeni düzenlemelerdir. 

YBK m. 422 hükmüne göre iĢveren, en az 1 yıl çalıĢmıĢ olan iĢçiye yılda 

en z iki hafta yıllık ücerti izin vermekle yükümlüdür. ĠĢçi eğer 18 yaĢından kü-

çükse veya 50 yaĢından büyükse en az üç hafta ücretli yıllık izin kullandırıla-

caktır. Hükümde yıllık ücretli izne hak kazanmak için öngörülen iĢçinin bir yıl 

çalıĢmıĢ olma esası ĠĢ Kanunu ile ayndır. Gerek ĠĢ Kanununda gerekse Deniz ĠĢ 

Kanunu ve Basın ĠĢ Kanununda yıllık ücretli izine iliĢkin düzenlemeler mevcut 
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olduğundan, burada öngörülen yıllık ücretli izin süreleri sadece Borçlar Kanu-

nuna tabi iĢçiler için uygulama alanı bulacaktır. 

YBK. m. 423 hükmünde ise yıllık ücretli izin sürelerinden yapılacak in-

dirimler düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemede; iĢçinin bir hizmet yılı içinde 

kendi kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle hizmetini yerine getir-

memesi durumunda iĢverenin, çalıĢılmaya her tam ay için yıllık ücretli izin 

süresinden bir gün indirim yapabilileceği belirtilmektedir. Ancak iĢçi, bir hiz-

met yılı içinde kendi kusuru olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir yükümlülü-

ğünü ya da kamu görevini yerine getirme gibi kiĢiliğine bağlı sebeplerle hizmet 

edimini en çok üç ay yerine getiremezse, iĢveren yıllık ücretli izin süresinden 

indirim yapamayacaktır. Yine iĢveren, gebelik ve doğum yapma sebebiyle 

iĢgörme edimini en çok üç ay süreyle yerine getiremeyen kadın iĢçinin yıllık 

ücretli izin süresinden indirim yapamayacaktır. Taraflar hizmet veya toplu iĢ 

sözleĢmeleri ile iĢçinin aleyhine sonuç doğuracak Ģekilde, ikinci ve üçüncü 

fıkralar hükümlerine aykırı düzenlemeler yapamayacaktır. 

Söz konusu madde hükmü, mevcut Borçlar Kanununda ve ĠĢ Kanunla-

rında yer almayan bir düzenleme içermektedir. ĠĢ Kanunu m. 55 hükmü sadece 

yıllık ücretli izne hak kazanmak için çalıĢılmıĢ gibi sayılan süreleri, saymak 

suretiyle ve sınırlı bir Ģekilde belirlemektedir. Bu süreler dıĢında kalan süreler, 

yıllık ücretli izne hak kazanmak için öngörülen bir yıllık süreyi uzatmakta an-

cak yıllık ücretli izin süresinin kısaltılmasına yol açmamaktadır. YBK m. 423 

hükmü ile sistemimizde daha önce bulumayan bir uygulama ile, iĢçinin yıllık 

ücretli izne hak kazanma süresi etkilenmemekte ancak iĢçinin kullanacağı yıllık 

ücetli izin süresi kısaltılmaktadır. ġöyle ki; iĢçi, bir hizmet yılı içerisinde kendi 

kusuru ile toplam bir aydan daha uzun süre hizmetini yerine getiremezse, iĢve-

ren çalıĢılmayan her tam ay için bir gün yıllık ücreli izinden indirim yapacaktır. 

Böylece, toplam bir ayı aĢan devamsızlık süreleri, bir yıllık bekleme süresini 

etkilemeyecek ancak yıllık ücretli izin süresinin kısaltılmasına neden olacaktır. 

Yıllk ücretli izin iĢçinin Anayasadan kaynaklanan dinlenme hakkından doğ-

makta olup söz konusu dinlenme hakkının iĢçi tarafından eksiksiz olarak ve 

dinlenerek geçirilmesi esastır. Bu nedenle, YBK‘da öngörülen, yıllık ücretli 

izin süresinin kısatılmasına iliĢkin düzenleme yerinde değildir. Bu bağlamda ĠĢ 

Kanununda öngörülen sistemin YBK‘da da esas alınması daha yerinde olacak-

tır. 

Eğer iĢçini devamsızlığı kendi kusuru olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir 

yükümlülüğünü ya da kamu görevini yerine getirme gibi kiĢiliğine bağlı se-

beplerle ya da gebelik ve doğum gibi bir sebeple meydana gelmiĢse, bu tak-

dirde en çok üç ay süreyle iĢ görme edimini yerine getiremediği takdirde, 

iĢvern yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamayacaktır. Söz konusu hük-

mün mefhumu muhalifinde çıkan sonuç; iĢçinin kusur yükletilemeyen bir se-

beple üç aydan fazla devamsızlıkta bulunması halinde, devamsızlık süresi ne-

deniyle yıllk ücretli izninden indirimde bulunulabileceğidir. Ġndirilecek yıllık 
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ücretli izin süresinin tespitinde ise herhalde ilk fıkradaki öçüt esas alınacak, üç 

ayı aĢan her bir ay için bir günlük indirim yapılacaktır
54

. 

YBK. m. 424 hükmü ise yıllık izin ne Ģekilde kullanılacağını düzenle-

mektedir. Buna göre; kural olarak yıllık ücretli iznin iĢçiye aralıksız biçimde 

kullandırılacak ancak tarafların anlaĢmasıyla ikiye bölünerek de kullandırılabi-

lecektir. Yıllık ücretli izin tarihleri iĢveren tarafından belirlenecektir. Ancak 

iĢveren izin tarihlerini belirlerken iĢyerinin veya ev düzeninin bağdaĢtığı öl-

çüde, iĢçinin isteklerini de gözönünde bulunduracaktır. Söz konusu hüküm, 

mehaz ĠBK m. 329 c esas alınarak düzenlenmiĢ olup yapılan bu düzenleme ĠĢ 

Kanunu ile de paraleldir. 

YBK m. 425 hükmü ile Yıllık izin üceti düzenlenmiĢtir. Yapılan düzen-

leme, ĠĢ Kanununda yer alan yıllık izin ücretine iliĢkin düzenlemelere tümüyle 

paraleldir. 

Maddenin ilk fıkrası, ĠĢ K. m 57/ f 1 hükmüne benzer bir düzeleme yer 

vemiĢtir. Buna göre; iĢveren, yllık ücretli iznini kullanan her iĢçiye, yıllık üc-

retli izin süresine iliĢkin ücretini, ilgili iĢçinin izne baĢlamasından önce peĢin 

olarak ödemek veya avans olarak vermekle yükümlüdür. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, iĢçnin hizmet iliĢkisi devam ettiği sürece, 

iĢverenden alacağı parave baĢka menfaatler karĢılığında yıllık ücretli izin hak-

kından feragat edilemeyeceği ifade etmektedir. Bu fıkra da ĠĢ K. m. 53/f 1‘de 

yer alan yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğine yönelik hükümle 

paraleldir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, hizmet sözleĢmesinin herhangi bir ne-

denle sona eresi halinde iĢçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin süre-

sine ait ücreti, sözleĢmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine 

veya hak sahiplerine ödenecektir. Bu ücrete iliĢkin zamanaĢımı hizmet sözleĢ-

mesinin sona erdiği taihten itibare baĢlayacaktır. Söz konusu fıkra da ĠĢ K. 

m.59/f 1‘den aynen alınmıĢtır. 

VI. SONUÇ 

Öngörülen uyum sürecinin ardından 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gi-

recek olan 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanununda mevcut Borçlar Kanununa 

kıyasla göze çarpan ilk değiĢiklik, son derece sade ve arı bir türkçe ile kaleme 

alınmıĢ olmasıdır. Bu bağlamda, Kanun metninde kullanılan kavramların ola-

bildiğince Türkçe ve anlaĢılabilir olmasına özen gösterilmiĢtir. 

Kanunun altıncı bölümü ―Hizmet SözleĢmeleri‖ baĢlığını taĢımaktadır. 

Bu bölümün birinci ayırımında ― genel hizmet sözleĢmesi‖ ne iliĢin hükümlere 

yer verilmiĢken, ikinci ve üçüncü ayırımlarında sırasıyla hizmet sözleĢmeleri-

nin özel türleri olan ―pazarlamacılık sözleĢmesi‖ ile ―evde hizmet sözleĢmesi‖ 
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ne iliĢkin özel hükümler yer almaktadır. Böylece Yeni Borçlar Kanununda ilk 

defa hizmet sözleĢmelerinin değiĢik özellik gösteren türlerine ait düzenlemelere 

yer verilmiĢtir. 

Yeni Borçlar Kanununda Hizmet sözleĢmelerine iliĢkin olarak gayet ay-

rıntılı 77 madde hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hükümlerde yer yer 4857 

sayılı ĠĢ Kanununa paralel düzenlemeler mevcuttur. Hizmet sözleĢmelerine 

iliĢkin olarak yapılan düzenlemelerde 4857 sayılı ĠĢ Kanunu esas alınması kuĢ-

kusuz ki önemli ve sevindirici bir geliĢmedir. Öncelikle, Yeni Borçlar Kanu-

nunda yapılan hizmet sözleĢmesi tanımında, bağımlılık unsuruna yer verilmek 

suretiyle, hizmet sözleĢmesi ile iĢ sözleĢmesi tümüyle yeknesak kavramlar ha-

line getirilmiĢtir. Yine Borçlar Kanununa göre çalıĢan iĢçilere, ĠĢ Kanununa 

tabi iĢçilere tanınan haklara yakın haklar tanınmaya çalıĢılmıĢtır. Artık Borçlar 

Kanununa tabi iĢçiler de ĠĢ Kanuna tabi iĢçiler gibi yıllık ücreti izin, fazla ça-

lıĢma, kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı gibi daha önce sahip olmadıkları 

bazı önemli haklara sahip olacaklardır. Bununla beraber, Yeni Borçlar Kanu-

nundaki düzenlemelerin bir kısmı, ĠĢ Kanununda düzenlenmeyen hususlara 

iliĢkin olduğundan, aynı zamanda ĠĢ Kanununa tabi iĢçiler açısından da uygu-

lama alanı bulabilecek niteliktedir. Örneğin; iĢverenin talimat verme hakkı, 

iĢçinin sadakat ve özen borcu, giderlerin ödenmesi, cezai Ģart, ibraname, reka-

bet yasağı, iĢçilere ait kiĢisel verilerin saklanması, iĢçinin kiĢiliğinin korunması 

gibi pek çok konuda ĠĢ Kanunlarında hüküm bulunmaması sebebiyle Yeni 

Borçlar Kanunu hükümleri doğrudan uygulama alanı bulacaktır. 

Yeni Borçlar Kanununda yer alan düzenlemelerin büyük bir bölümünde 

ise Ġsviçre Borçlar Kanununda yer alan düzenlemelerin olduğu gibi esas alın-

dığı gözlenmektedir. Belirtmek gerekir ki bu durum çok da isabetli değildir. 

Zira iĢ sözleĢmeleri zaman içinde, Ġsviçre Hukukukunda ve Türk Hukukunda 

birbirine paralel Ģekilde bir geliĢme göstermemiĢtir. Ġsviçre Hukukunda bir ĠĢ 

Kanunu mevcut olmayıp iĢ sözleĢmelerine iliĢkin düzenlemeler tümüyle Borç-

lar Kanunu içinde, mevcut maddelerin ihtiyaçlara göre yapıladırılması suretiyle 

düzenlenmiĢtir. Oysa Türk Hukukunda çalıĢma hayatındaki geliĢmelere paralel 

olarak, Borçlar Kanunundaki hükümlere dokunulmaksızın, ĠĢ Kanunları yürür-

lüğe konulmak suretiyle bireysel iĢ iliĢkilerinin düzenlenmesi yoluna gidilmiĢ-

tir. Söz konusu ĠĢ Kanunlarının varlığı düĢünülmeksizin Ġsviçre Borçlar Kanu-

nunun ayrıntılı hükümlerinin Türk Hukukuna adapte edilmesi bu geliĢmeye 

uygun görünmemektedir 

Yeni Borçlar Kanununda göze çarpan bir diğer aksaklık ise pek çok 

madde hükmünün gerekçelerinin isabetli bir Ģekilde kaleme alınmamıĢ olması-

dır. Gerekçelerin çoğunluğu madde metinlerinin tekrarından ibaret olup mad-

denin uygulamasına iliĢkin ipuçları taĢımamaktadır. Bazı gerekçe metinleri 

4857 sayılı ĠĢ Kanunundan adapte edilmiĢ ancak bu metinlerin Yeni Borçlar 

Kanunu hükümlerinde yer verilmeyen hususlara iliĢkin kısımları ayıklanma-

mıĢtır. Bu nedenle, madde metninde bulunmayan bazı hususların gerekçe me-
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tinlerinde yeraldığı görülmektedir. Yine bazı madde metinleri ile gerekçelerinin 

çeliĢmekte olduğu gözlenmektedir. Söz konusu madde gerekçelerinin tititzlikle 

gözden geçirilerek daha özenli bir biçimde kaleme alınmıĢ olması Kanunun 

daha sağlıklı ve tereddüte yer vermeyecek Ģekilde uygulanmasını sağlamak 

açısından büyük önem taĢımaktadır. 





HĠZMET SÖZLEġMESĠNĠN SONA ERMESĠNE ĠLĠġKĠN 

HÜKÜMLER 

Doç. Dr. Erdem Özdemir

 

 

I. GĠRĠġ 

ĠĢ hukuku 1970‘li yıllara kadar iĢçi lehinde yükselen bir çizgi izlemiĢ ve 

her geçen gün iĢçilerin aldığı haklara yenileri eklenmiĢtir. Nitekim bu yıllarda 

sosyologların tartıĢtığı konulardan biri Ģuydu: ―çalıĢmak için mi yaĢamak‖ 

yoksa ―yaĢamak için mi çalıĢmak‖ (live to work or work to live) esastır ? Bu 

soruya 70‘li yıllarda verilen yanıt, çalıĢmanın sadece bir araç olduğu yolunda 

idi. Nitekim, çalıĢma saatlerinin azaltılması, izinlerin arttırılması, iĢçinin boĢ 

zamanının arttırılması bu dönemde iĢ hukukunun baĢlıca gündem maddelerini 

oluĢturmaktaydı. 

Ancak petrol krizi, ekonomik gerileme süreci ve tam istihdamdan uzak-

laĢılması ile birlikte artık bu sorunun anlamsız kaldığını görüyoruz. Günü-

müzde iĢçiler, az çalıĢmayı ve çok izin yapmayı değil, herhangi bir iĢe sahip 

olabilmeyi büyük bir Ģans olarak görüyorlar. Artık iĢçiler, sadece iĢsiz kalma-

manın derdine düĢmüĢ durumdalar. 

Buna göre konjonktür iĢ hukukunu da biçimlendiriyor ve değiĢtiriyor. Bu 

hızlı geliĢim ve değiĢime hukuk sisteminin hızla uyum sağlaması gerekiyor. Bu 

konuda özellikle kanunkoyucunun iĢ hukukunun dinamiklerini doğru Ģekilde 

okuması ve hayata geçirmesi hayati önem taĢıyor. 

Yeni Borçlar Kanununda, sadece Borçlar Kanunu kapsamında çalıĢanları 

değil, iĢ kanunlarına tabi tüm çalıĢanları da etkileyecek nitelikte son derece 

önemli hükümler getirildiğini görmekteyiz. Ancak, genel bir değerlendirme 

yapmak gerekirse, kanunkoyucunun çağdaĢ iĢ hukukunun geliĢim çizgisini ya-

kalayamadığı, kanunun Fransız hukukçuların deyimi ile ―civiliste‖ (mede-

nici/liberal) bir görünüm arzettiği (her ne kadar bazı konularda, örneğin ibra-

namelerde olduğu gibi tam aksi bir yol izlense de), bizim iĢ hukukumuza göre 

geri olan Ġsviçre Hukukundan gereksiz yere fazlasıyla etkilenildiğini görüyo-

ruz. Konunun ayrıntılarını aĢağıda inceleyecek ve değerlendireceğiz. 
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II. HĠZMET SÖZLEġMESĠNĠN FESHĠNE BAĞLI TAZMĠNATLAR 

1. Fesih Tazminatı 

Hizmet sözleĢmesinin iĢverence nedensiz olarak feshi durumunda, iĢçiye 

kıdem tazminatına karĢılık gelecek nitelikte bir tazminat ödenmesinin söz ko-

nusu olmaması Borçlar Kanundaki önemli bir eksiklik idi. Nitekim, yeni Borç-

lar Kanununa göre; iĢverence yapılan ve haklı sebebe dayanmayan fesihlerde 

hakim tüm koĢulları dikkate alarak iĢçiye 6 aylık ücretini aĢmayacak oranda 

tazminata hükmedebilecektir. Tam anlamıyla kıdem tazminatına karĢılık gel-

memekle birlikte getirilen bu düzenleme genel olarak isabet taĢımaktadır. An-

cak belirtmek gerekir ki, ĠĢ Kanununda yer alan kıdem tazminatı sadece hukuka 

aykırı feshi yaptırım altına almaz, aynı zamanda emeklilik evlilik gibi durum-

larda da öneri ve bu Ģekli ile bir tür ikramiye, yani ücrete yaklaĢır. Bu noktada, 

sadece iĢverence haklı olmayan fesihlerin yanı sıra, evlilik, emeklilik ve asker-

lik gibi durumlar için de uygun bir tazminat getirilmesi yerinde olacaktı. Borç-

lar Kanununda, tazminatı belirlerken hakime takdir hakkı verilmesi ise yerinde 

olmuĢtur. Tazminatın takdirinde, hakim, iĢçinin kıdemini göz önüne alabileceği 

gibi, iĢyerinin ve iĢverenin ekonomik durumunu da gözetebilecektir. 

2. Kötüniyet Tazminatı 

ĠĢverenin hizmet sözleĢmesini herhangi bir nedene dayanmaksızın sona 

erdirebileceğinin kabul edildiği liberal hukuk düzenlerinde de fesih hakkının 

sınırsız biçimde tanınması söz konusu olmamıĢtır. Nitekim, iĢverenin fesih 

hakkını sınırlandıran mekanizmalardan biri de, ―fesih hakkının kötüye kulla-

nılması‖ teorisidir
1
. Fesih hakkının kötüye kullanma teorisi, 1475 sayılı Yasa 

döneminde, 4773 sayılı Yasa ile iĢ güvencesine iliĢkin düzenlemeler hukuku-

muza girinceye kadar, iĢverenin fesih hakkını sınırlandıran kurumlardan biri 

olmuĢtur
2
. Ancak, iĢ güvencesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, iĢ güvencesi 

kapsamındaki iĢçiler bakımından bu kuruma ayrıca gerek kalmamaktadır. 

Tarihsel geliĢim süreci ve mukayeseli hukuk bakımından
3
 konu 

incelendiğinde, fesih hakkını kötüye kullanma teorisinin iĢ güvencesi ile te-

melde aynı amaca hizmet eden
4
, ancak deyim yerindeyse, daha ilkel bir meka-

                                                 
1
 Süzek, ĠĢ Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara 1976, 69 vd. 

2
 Bkz. N.Çelik, ĠĢçinin Feshe KarĢı Korunması, ReĢat Kaynar‘a Armağan, Ġstanbul 

1981, 49 vd; S.TaĢkent, ĠĢ Güvencesi, Eyrenci-Sağlam-TaĢkent-Ulucan‘ ın ortak 
yayını, ÇalıĢma Hayatının Güncel Sorunları, Ġstanbul 1987, 74 vd.  

3
 Bkz. Engin, Hizmet sözleĢmesinin ĠĢletme Gerekleri Ġle Feshi, Ġstanbul 2003, 19.  

4
 Fesih hakkının kötüye kullanılması teorisi, iĢverenin bildirimli fesih hakkını 

sınırlandırmak amacına hizmet eder. Buna göre, iĢçinin hizmet sözleĢmesini haklı 
biçimde sona erdirmesi durumunda, fesih hakkının kötüye kullanılmasından 
bahsedilemez. Nitekim, Yargıtay da sözleĢmenin iĢçinin haklı nedenle ya da baĢka 
bir Ģekilde feshi halinde de kötüniyet tazminatına karar verilemeyeceğini kabul 
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nizma olduğu görülür. Gerçekten iki sistem arasında, önemli farklılıklar vardır. 

Fesih hakkının kötüye kullanılmasında, fesih haksız veya kötüniyetli dahi olsa, 

hakkın kullanıldığı her durumda sözleĢme sona erer ve iĢçi ancak Ģartları varsa 

kötüniyet tazminatına hak kazanır. Oysa iĢ güvencesi sisteminde aslolan iĢ iliĢ-

kisinin devamıdır
5
. Ġki sistem arasındaki ikinci belirgin fark, ispat yükü bağla-

mında görülür. Nitekim, fesih hakkının kötüye kullanılmasında, ispat yükü, 

genel kurallar uyarınca iĢçideyken, iĢ güvencesi sisteminde, sözleĢmenin de-

vamı kural, fesih ise istisnadır; dolayısıyla, feshin geçerli nedene dayandığının 

ispatı iĢverenden beklenir
6
. Nitekim, Süzek de; ―ĠĢ Akdini Fesih Hakkının Kö-

tüye Kullanılması‖ konulu eserinin sonuç kısmında, bu hususu Ģu Ģekilde vur-

gulamıĢtır; “…Ġncelememiz içinde vardığımız en genel sonuç, zamanının mo-

dern iĢ hukukunun yarattığı bu ikinci müessese (iĢ güvencesi) lehinde iĢlediği, 

geliĢmenin doğrultusunun iĢçilerin iĢ güvencesinin sağlanması yönünde oldu-

ğudur. Gene incelememizin bizi ulaĢtırdığı bir diğer sonuç da, feshe karĢı ko-

rumada eskiden iĢçiler lehinde tek araç olan hakkın kötüye kullanılması teori-

sinin ikinci plana düĢmeye baĢladığı, günümüz iĢ hukukunda iĢ güvencesinin 

korunması amacıyla daha etkili sistemlerin geliĢtirildiğidir” 
7
. 

4857 sayılı Kanunumuzda, iĢ güvencesi modeli kabul edilmiĢ, ancak 

kanun kapsamına girmeyen iĢçiler bakımından kötüniyet tazminatı 

korunmuĢtur. Buna karĢılık mevcut Borçlar Kanunumuzda, iĢçileri 

kötüniyetli feshe karĢı koruyan bir hüküm mevcut değildi. Eskisinde 

mevcut olmayan kötüniyet tazminatının yeni kanunda düzenlendiğini 

görüyoruz. BK m. 434. hükmüne göre hizmet sözleĢmesi iĢverence 

kötüniyetle sona erdirilir ise, iĢveren, iĢçiye fesih bildirim süresine ait 

ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Bu 

yenilik, Borçlar Kanununa tabi olarak çalıĢan iĢçiler bakımından yerinde 

olmuĢtur. ĠĢ güvencesi olmayan bir modelde, en azından kötüniyet 

tazminatını bulunması çağdaĢ iĢ hukukunun bir gereğidir. Sonuç olarak, 

anılan düzenleme isabetlidir. 

3. Ġhbar Süreleri ve Tazminatı 

Yeni Borçlar Kanununun 431. maddesine göre taraflardan her birinin, 

belirsiz süreli sözleĢmeyi fesih sürelerine uyarak feshetme hakkı vardır. 432. 

maddeye göre ise, belirsiz süreli hizmet sözleĢmelerinin feshinden önce, duru-

mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Hizmet sözleĢmesi; bildirimin diğer tarafa 

ulaĢmasından baĢlayarak, hizmet süresi bir yıla kadar sürmüĢ olan iĢçi için iki 

                                                                                                                       
etmiĢtir (Y.9HD,8.5.2002, 219/7309, Kazancı Mevzuat ve Ġçtihat Bilgi Bankası, 
www.kazanci.com.tr). 

5
 Engin, Hizmet sözleĢmesinin ĠĢletme Gerekleri Ġle Feshi, 20-21.  

6
 Engin, Hizmet sözleĢmesinin ĠĢletme Gerekleri Ġle Feshi, 21.  

7
 Süzek, ĠĢ Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, 203. 
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hafta sonra; bir yıldan beĢ yıla kadar sürmüĢ iĢçi için dört hafta ve beĢ yıldan 

fazla sürmüĢ iĢçi için altı hafta sonra sona erer. Bu süreler kısaltılamaz; ancak 

sözleĢmeyle artırılabilir. ĠĢveren, fesih bildirim süresine ait ücreti peĢin vermek 

suretiyle hizmet sözleĢmesini feshedebilir. Fesih bildirim sürelerinin, her iki 

taraf için de aynı olması zorunludur; sözleĢmede farklı süreler öngörülmüĢse, 

her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır. Hizmet sözleĢme-

sinin askıya alındığı hallerde fesih bildirim süreleri iĢlemez. 

Yeni Borçlar Kanununda, dikkat çeken ilk yenilik ihbar sürelerinin arttı-

rılmıĢ olmasıdır. Gerçekten eski kanundaki ihbar süresi yeterli değildi. Buna 

göre söz konusu sürelerin arttırılması yerinde olmuĢtur. Ġhbar süreleri konu-

sunda getirilen esaslar Ģu Ģekildedir: 

 Bu süreler kısaltılamaz; ancak sözleĢmeyle artırılabilir. 

 Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zorunludur; 

sözleĢmede farklı süreler öngörülmüĢse, her iki tarafa da en uzun olan fesih 

bildirim süresi uygulanır. 

Bu anlayıĢ klasik Ġsviçre doktrinini yansıtmaktadır; oysa ihbar süreleri-

nin her iki taraf için de tam bir eĢitlik içinde düzenlenmesi anlayıĢı isabetli de-

ğildir. Bize göre, bugün, hala doktrinde de izlerini gördüğümüz ihbar süreleri-

nin kısaltılamayacağı yolundaki tabunun öncelikle iĢçi açısından yıkılması zo-

runludur. Buna göre, ihbar süreleri iĢçi açısından kısaltılabilmelidir. Dolayı-

sıyla, 4857 sayılı Kanunun da benzer Ģekildeki düzenlemesi de bizce isabetli 

değildir; Borçlar Kanunun düzenlemesi de yerinde olmamıĢtır. Gerçekten, 

Ekonomi‟nin de haklı olarak vurguladığı gibi, ülkemizde iĢçilerin genellikle 

bildirim süresine uymadıkları, iĢverenlerin de ihbar tazminatı isteği ile dava 

açmadıkları, hatta iĢçilerin, iĢverenin kabulü dahilinde bildirim sürelerine uy-

maksızın iĢten ayrıldıkları bilinen bir gerçektir. Bu hususta Kanuna uygun 

düĢmeyen davranıĢlara devam etmek yerine, sözleĢmeler veya sadece toplu iĢ 

sözleĢmeleri ile bildirim sürelerinin kısaltılması olanağı getirildiğinde, iĢçinin 

yararına olmasının yanında iĢverenin de kesin olarak uyulmasını bekleyeceği 

bir süreninin tespiti için geçerli bir çözüm yolu sağlanmıĢ olacaktır
8
. 

Ġkinci olarak, ihbar sürelerinin arttırılması durumunda her iki taraf için 

de bunun geçerli olacağı görüĢünün de aĢılması gerekir. ÇağdaĢ iĢ hukukunun 

hizmet sözleĢmesinin feshi konusuna yaklaĢımı ―tarafların eĢitliği‖ değil, ―iĢçi-

nin korunması‖ düĢüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla, ihbar önelleri bakı-

mından da iĢçinin korunması ilkesini ön plana alan bir yorum tercih edilmeli-

dir. Nitekim Fransız Hukukunda yer alan düzenlemeler bu konuda güzel bir 

örnek oluĢturmaktadır. Gerçekten, Fransız hukukunda, iĢverenin uymak zo-

                                                 
8
 Türk ĠĢ Hukukunda EsnekleĢme Gereği, ÇalıĢma Hayatında Yeni GeliĢmeler 

Esneklik, 
Ankara 1995, 27-28. 
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runda olduğu ihbar öneli yasa ile düzenlenmiĢken, iĢçi bakımından bu husus 

yasal düzenleme konusu yapılmamıĢ ve taraf iradelerine bırakılmıĢtır. Uygula-

mada, toplu iĢ sözleĢmeleri, bireysel iĢ sözleĢmeleri veya adete göre iĢçinin 

uymak zorunda olduğu ihbar öneli belirlenmektedir
9
. 

Ġhbar sürelerinin tek yanlı olarak artırılmasının iĢçiyi feshe karĢı koru-

yucu bir yönü vardır ve nitekim Yargıtayımız da iĢ kanunu kapsamında verdiği 

kararlarda ihbar sürelerinin artırılmasının sadece iĢçi lehinde geçerli olacağını, 

sözleĢmeyi fesheden taraf iĢçi ise, yasal sürenin uygulanacağını son derece isa-

betli biçimde uzun yıllardır kabul etmektedir. Dolayısıyla, ihbar sürelerine iliĢ-

kin düzenlemede gerek Yüksek Mahkemenin isabetli görüĢü, gerekse de çağdaĢ 

iĢ hukuku anlayıĢı göz ardı edilmiĢ bulunmaktadır. 

Yine, iĢçinin ihbar öneline uymaması durumunda; iĢverenin isteyebile-

ceği tazminat konusunda Borçlar Kanunu belirsizlik yaratmaktadır. Nitekim, 

madde 439 hükmüne göre; iĢçi, haklı sebep olmaksızın iĢe baĢlamadığı veya 

aniden iĢi bıraktığı takdirde iĢveren, aylık ücretin dörtte birine eĢit bir tazminat 

isteme hakkına sahiptir. ĠĢverenin, ayrıca ek zararlarının giderilmesini isteme 

hakkı da vardır. Burada ihbar tazminatına karĢılık gelecek Ģekilde, ihbar süre-

leri esas alınarak bir tazminatın açıkça öngörülmediğini görüyoruz. Yani iĢçi iĢi 

bırakır ise, iĢveren sadece ¼ maaĢ tutarında tazminat isteyebilecektir. Bu taz-

minatın neden bu Ģekilde öngörüldüğünü anlayabilmiĢ değiliz. Bu hüküm eğer 

ihbar tazminatına karĢılık geliyor ise; bunun ihbar sürelerini esas alınarak dü-

zenlenmesi gerekirdi. 

Borçlar Kanununda belirli süreli iĢ sözleĢmelerine iliĢkin önemli düzen-

lemeler de yer verildiğini görmekteyiz. Nitekim; BK m. 430‘a göre; belirli sü-

reli hizmet sözleĢmesi, aksi kararlaĢtırılmadıkça, fesih bildiriminde bulunulma-

sına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Belirli süreli 

sözleĢme, süresinin bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz sü-

reli sözleĢmeye dönüĢür. Ancak, esaslı bir sebebin varlığı hâlinde, üst üste be-

lirli süreli hizmet sözleĢmesi kurulabilir. Taraflardan her biri, on yıldan uzun 

süreli hizmet sözleĢmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süre-

sine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaĢında hüküm ifade 

eder. SözleĢmenin fesih bildirimiyle sona ereceği kararlaĢtırılmıĢ ve iki taraf da 

fesih bildiriminde bulunmamıĢsa, sözleĢme belirsiz süreli sözleĢmeye dönüĢür. 

Belirli süreli iĢ sözleĢmelere iliĢkin olarak; esaslı sebebin olmaması durumunda 

sözleĢmenin belirsiz süreliye dönüĢeceği yolundaki düzenleme isabet taĢımak-

tadır. 

Borçlar Kanunu m.430‘a göre; taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli 

hizmet sözleĢmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine 

uyarak feshedebilecek; Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaĢında hüküm ifade 

                                                 
9
  Pélissier/Supiot/Jeammaud, Droit du Travail, Dalloz 2002, 482-483. 
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edecektir. Bu düzenlemenin ise isabetsiz olduğu kanısındayız. Bugün Batı Av-

rupa ülkelerine baktığımızda belirli süreli sözleĢmelerinin genelde ―en fazla 

süre‖ ile (örneğin 18 veya 24 ay gibi) kısıtlandığını görüyoruz. 4857 sayılı Ka-

nun hazırlık sürecinde tartıĢılmakla birlikte, belili süreli sözleĢmeleri iliĢkin bir 

üst sınır getirilmemiĢtir. Buna göre 4857 sayılı Kanunun düzenlemesi yerinde 

olmamıĢtır. Aynı Ģekilde Borçlar Kanununda belirli süreli sözleĢmenin 10 yıl 

dan fazla yapılması gibi bir olasılık hakkında hüküm getirilmesi anlamsızdır. 

10 yıllık bir sözleĢmeye çalıĢma hayatında rastlamak imkansız olduğu gibi, 

böyle bir sözleĢme yapmak rasyonel de değildir. 

2. Cezai ġart ve Ġbranameler 

a. Cezai şart 

Borcun hiç ya da gereği gibi yerine getirilememesi halinde, borçlunun 

alacaklıya karĢı üstlendiği edim olarak tanımlanan
10

 cezai Ģart, kaynağını 

tarafların iradesinde bulur ve sebebi asıl borcun garanti altına alınmasıdır
11

. 

Cezai Ģart, akde aykırılığa karĢı etkili bir silah olarak görünür ve bu sayede 

borçlu, zamanında ve gereği gibi borcunu ifa etmeye zorlanır
12

. Gerçekten, bor-

cun ihlal edilmesi halinde nasıl hesaplanacağı ve ne kadar tutacağı henüz belir-

siz olan bir tazminat yükü altına girmekten pek fazla çekinmeyecek olan 

borçlu, borcu ihlal ettiği anda alacaklının uğradığı zarara bağlı olmaksızın do-

ğacak önceden belli bir cezanın kararlaĢtırılması durumunda, daha dikkatli ve 

özenli davranma zorunluluğu duyacaktır
13

. SözleĢme taraflarının, iĢçi ya da 

iĢveren bakımından cezai öngörmeleri mümkündür. ĠĢveren bakımından, uy-

gulamada özellikle hizmet sözleĢmesinin feshine iliĢkin olarak getirilen dü-

zenlemelerin cezai Ģarta bağlandığı görülmektedir. Cezai Ģart iĢçi aleyhine de 

öngörülebilir. Ancak, hizmet sözleĢmesinde iĢçi aleyhinde cezai Ģart öngörül-

mesi, ekonomik yönden güçlü iĢverenin çok yüksek miktarda bir tutarı iĢçiye 

kabul ettirmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Nitekim, Yargıtay bu riski 

dikkate alarak, iĢçi aleyhinde getirilen cezai Ģartları sınırlamalara tabi tutmuĢ-

tur. Yüksek Mahkeme, öncelikle, cezai Ģartın geçerliliğini belirlerken bunun 

iĢçi ve iĢveren bakımından “karĢılıklı olup olmaması” noktasından hareket 

ederek, cezai Ģart iĢçi ve iĢveren açısından karĢılıklı olarak değil de sadece iĢçi 

için öngörülmüĢse, bunun tek yanlı olarak iĢçi aleyhine yapılan bir düzenleme 

                                                 
10

 Reisoğlu, Borçlar Hukuku, Ġstanbul 2005, 356; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul 1993, 341; P. Antonmattei, Contrat de 
Travail (Conclusion), Ed. Juris-Classeur-1997,(Travail/Traité), Fasc. 17-12, 26. 

11
 D. Mazeaud, Les Clauses Pénales En Droit Du Travail, Droit Social Avril 1994, 344; 
Antonmattei, Contrat de Travail, 26. 

12
 Mazeaud, Les Clauses Pénales En Droit Du Travail, 344. 

13
 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.I, 385; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/Altop, 342. 
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niteliğinde olduğu gerekçesiyle iĢçiyi bağlamayacağı sonucuna ulaĢmıĢ
14

, buna 

mukabil karĢılıklı olarak öngörülen cezai Ģartı geçerli olarak kabul etmiĢtir
15

. 

Yüksek Mahkemeye göre, iĢçinin aleyhine daha fazla miktarda cezai Ģartın 

öngörülmüĢ olması halinde, daha düĢük olan, iĢveren aleyhindeki cezai Ģartın 

göz önünde tutulması ve bunun üzerindeki kısmın geçersiz sayılması gerekir
16

. 

Cezai Ģart ile ilgili 420. maddeye göre; ―hizmet sözleĢmelerine sadece 

iĢçi aleyhine konulan ceza koĢulu geçersizdir‖. Söz konusu düzenleme ile, 

Yargıtayın görüĢü bir anlamda yasalaĢmıĢ olmaktadır. 

b. İbraname uygulamaları 

Hizmet sözleĢmesinin sona ermesiyle birlikte, uygulamada son derece 

yaygın bir biçimde, iĢçiye imzalatılan ve iĢçinin alacaklarının tamamını aldığını 

ve hiçbir alacağı kalmadığını gösteren ibranameler iĢ hukukumuzda tartıĢmalı 

konulardan birini oluĢturmaktadır
17

. Yargıtay bu belgelerin geçerliliği ve ispat 

değeri konusunda vermiĢ olduğu kararlarla uygulamaya yön vermiĢtir. Ġbra-

name uygulaması, iĢ hukukumuz bakımından önemli bir sorunu oluĢturmakta-

dır. Ancak, bu sorunun çözümü konusunda 4857 sayılı ĠĢ Yasası herhangi bir 

çözüm getirmemiĢtir. 

Buna karĢılık, yeni Borçlar kanununda ibranameye iliĢkin önemli bir dü-

zenleme getirildiğini görüyoruz. ĠĢçinin iĢverenden alacağına iliĢkin ibra söz-

                                                 
 
14

 Y. 9.HD, 17.11.1992, E. 1992/8777 K.1992/12603 ve P. Soyer‘in incelemesi, ĠHD, 
Nisan-Haziran 1993, 306-308; Y.9HD, 26.6.1997, E. 1997/10135 K.1997/13040, 
C.Ġ.Günay, ĠĢ Kanunu I, Ankara 1999, 300; HGK, 17.12.1997, E. 1997/9-816 
K.1997/1062, Tekstil ĠĢveren, Mart 1999, 15-16; 21.1.19l 1997/19361 K.1998/389, 
Tekstil ĠĢveren, Mayıs-Haziran 1998, 14; 2.3.1998. E. 1997/215; 1998/2833, YKD, 
Ekim 1998, 1483-1484. 

15
 Yargıtaya göre, ―…Taraflar arasında akdedilen bir yıllık belirli süreli hizmet 
sözleĢmesinin süre bitiminden sonra feshedilmemesi nedeniyle sürenin bir yıl daha 
uzadığı taraflar arasında ihtilaf konusu değildir SözleĢme gereğince taraflardan 
birisinin hizmet sözleĢmesini haklı bir sebep olmadan feshetmesi hâlinde Öngörülen 
3000 USD 'nin cezai Ģart olduğu belirtilmiĢtir. Mahkeme iddiayı yerinde görerek 
3000 USD' na hükmetmiĢtir. BK' nun 161/son maddesine göre hükmedilen miktar 
fahiĢ olup bir indirime gidilmemesi hatalıdır‖ 14.02.2005 2004/14528 2005/4135, 
(Legal, ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005, sayı:6, 705 

16
 Y.9.HD, 26.3.1997, E. 1996/22867 K.1997/6102, C.Ġ.Günay, ĠĢ Kanunu I, Ankara 
1998, m. 13 dn. 125. 

17
 Bkz. Ġ, Sayıl, Ġbraname ve Hukuku Değeri, ĠĢveren Dergisi, Ekim 1968/I, 28; 
M.Sözen, Türk ĠĢ Hukukunda Ġbra SözleĢmesi, Adalet Dergisi, 1973/10, 856 vd.; 
Y.Kabalak, Yargıtay Kararlarına Göre ĠĢ Hukukunda Ġbra Belgeleri, Ġstanbul Barosu 
Dergisi, 944 vd.; M.Doğan, Türk ĠĢ Hukukunda Ġbra SözleĢmesi, ĠBD, 
Ekim/Kasım/Aralık 1990, 175 vd; H.Keser, Türk ĠĢ Hukukunda Ġbraname 
Uygulamamalı, Kamu-ĠĢ Dergisi, Temmuz 1999105 vd.; ġ.Çil, ĠĢ Hukukunda Ġbra 
SözleĢmesi, Kamu-ĠĢ Dergisi, 2004/3, 129 vd. 
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leĢmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleĢmenin sona ermesinden 

baĢlayarak en az bir aylık sürenin geçmiĢ bulunması, ibra konusu alacağın tü-

rünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksan-

sız ve banka aracılığıyla yapılması Ģarttır. Bu unsurları taĢımayan ibra sözleĢ-

meleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür (m.420/2). 

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleĢmeleri veya 

ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak 

makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmıĢ 

olması zorunludur (420/3). 

Ġkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile iĢçinin 

diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleĢmesinden doğan bütün 

tazminat alacaklarına da uygulanır(420/4). 

Borçlar Kanununun bu düzenlemelerinin isabet derecesi tartıĢmaya açık-

tır. Miktar içermeyen ibranamelerin, iĢçiler bakımından aleyhte bir durum ya-

rattığı uzun zamandır tartıĢılan bir konudur. Bu noktada ibranamelerin değiĢik 

yönlerden sınırlanması akademik çevrelerde ve uygulamada da sıkça tartıĢıl-

mıĢtır. Ancak Borçlar kanunun bu düzenlemesi “sınırlama” kavramını aĢmıĢ, 

deyim yerinde ise, ibranameler tamamen etkisiz hale getirilmiĢtir. Gerçekten, 

ibraname sadece basit bir makbuza dönüĢtürülmüĢtür. Maddede ibradan bahse-

dilmekle birlikte, içerikte ―ibra‖ kavramını dahi görememekteyiz. Ġbranın ye-

rini, deyim yerindeyse ―ifa‖ almıĢtır. Maddenin teknik açıdan isabetsizliği 

açıktır. UlaĢmaya çalıĢtığı hedef yönünden de aĢırılığa kaçılmıĢ olup, madde bu 

Ģekli ile yerinde olmamıĢtır
18

. 

III. HĠZMET SÖZLEġMESĠNĠN SONA ERMESĠ VE REKABET 

YASAĞI 

Yeni Borçlar Kanunu, rekabet yasağına iliĢkin olarak da önemli düzen-

lemeler getirmiĢtir. Nitekim, BK. 444. madde hükmüne göre; ―- Fiil ehliyetine 

sahip olan iĢçi, iĢverene karĢı, sözleĢmenin sona ermesinden sonra herhangi bir 

biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir iĢletme 

açmaktan, baĢka bir rakip iĢletmede çalıĢmaktan veya bunların dıĢında, rakip 

iĢletmeyle baĢka türden bir menfaat iliĢkisine giriĢmekten kaçınmayı yazılı 

olarak üstlenebilir. Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet iliĢkisi iĢçiye müĢteri 

çevresi veya üretim sırları ya da iĢverenin yaptığı iĢler hakkında bilgi edinme 

imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, iĢverenin önemli 

bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir(f.II). 

Rekabet yasağının sınırlarını belirleyen 445. maddeye göre ise; ―Rekabet 

yasağı, iĢçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düĢü-

recek biçimde yer, zaman ve iĢlerin türü bakımından uygun olmayan sınırla-
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malar içeremez ve süresi, özel durum ve koĢullar dıĢında iki yılı aĢamaz (f.I). 

Hâkim, aĢırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koĢulları serbestçe 

değerlendirmek ve iĢverenin üstlenmiĢ olabileceği karĢı edimi de hakkaniyete 

uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle, kapsamı veya süresi bakımından 

sınırlayabilir (f.II). 

Rekabet yasağına iliĢkin olarak üç önemli değiĢiklik ve yenilik dikkat 

çekmektedir: 

Ġlk olarak rekabet yasağına aykırılığın tespitinde yeni bir ölçüt göze 

çarpmaktadır. Nitekim eski borçlar kanununda, iki ölçüt getirilmiĢti: 

MüĢteri çevresine nüfuz etme ve iĢin esrarına hakim olma. Bu ölçütlerin 

yeni Borçlar Kanunda korunduğunu görüyoruz. Yeni kanuna göre, 

rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet iliĢkisi iĢçiye müĢteri çevresi veya 

üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı 

sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, iĢverenin önemli bir 

zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir. Dikkat edilecek olur ise, 

burada “işverenin yaptığı işler” Ģeklinde bir üçüncü ölçüt daha getirilmiĢ 

olmaktadır. 

Kanımızca Ġsviçre Borçlar kanunundan alındığı (Fransızca metin) 

anlaĢılan
19

 bu ölçüte de bir anlam verebilmek mümkün değildir. Bu 

değiĢiklik yasağın geçerlilik koĢullarını iĢveren lehinde anlamsız biçimde 

geniĢletecektir. Her ne kadar bu koĢulun maddede daha sonra gelen zarar 

tehlikesi ile birlikte değerlendirilmesi gerekeceği söylenebilirse de, 

uygulama bakımından yerleĢmiĢ, somut biçimde denetim konusu 

yapılabilen ölçütlere soyut ve belirsiz bir ölçüt eklemenin haklı bir 

gerekçesi bulunmamaktadır. 

Ġkinci önemli değiĢiklik rekabet yasağının bir üst sınır ile sınırlandırıldı-

ğını görüyoruz. Maddeye göre, rekabet yasağı özel durum ve koĢullar dıĢında 

iki yılı aĢamaz. Bu da isabetli bir düzenleme olmakla birlikte ―özel durumlar 

dıĢında‖ aĢamaz derken, özel durumlardan neyi kastettiğini anlamak mümkün 

değildir. 

Üçüncü olarak rekabet yasağının sınırlandırılmasında, iĢverenin üstlen-

miĢ olabileceği karĢı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutul-

ması öngörülmüĢtür ki bu düzenleme isabet taĢımaktadır. Dikkat edilir ise, 

maddede, iĢverenin üstlendiği karĢı edimden söz edilmiĢtir. Ancak böyle bir 

kavramdan söz edilmesine rağmen kanun bu kavramı olması gerektiği gibi dü-

zenlememiĢtir. Rekabet yasağı sözleĢmesine iliĢkin olarak birçok ülkede, iĢçi-

nin rekabet yasağı altına girmesinin karĢılığı olarak iĢverenin de ona bir karĢı 
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edimde bulunma yükümlülüğü söz konusu olmaktadır. Örneğin Alman Ticaret 

kanununa göre rekabet yasağının geçerliliği, her yıl için son ücretin yarısı kadar 

bir karĢı edimde bulunma Ģartına bağlanmıĢtır. Benzer Ģekilde Ġspanyol Huku-

kunda, Portekiz hukukunda, Ġtalyan hukukunda, Avusturya hukukunda iĢvere-

nin karĢı edim yükümlülüğü mevcuttur. Macaristan‘da, sınırlanan her yıl için 

iĢçinin ücretinin %25-50 arası değiĢen bir oranının ödenmesi gerekmektedir. 

Hollanda‘da 2005 yılında yürürlüğe giren yasa ile, rekabet yasağı bir yıl ile 

sınırlanmıĢ ve iĢverene makul bir karĢı edimde bulunma yükümlülüğü getiril-

miĢtir. Ġsveç‘te ise, iĢverenin iĢçinin kayba uğradığı ücretin % 60‘ını karĢılaya-

cağı düzenlenmiĢ bulunmaktadır. Polonya‘da ise bu oran % 25 olarak belirlen-

miĢtir. Fransa gibi bazı ülke hukuklarında ise, yasada bir hüküm bulunmamakla 

birlikte, uygulamada toplu iĢ sözleĢmeleri ile iĢverenin kaĢı edim borcu düzen-

lenmektedir
20

. Buna göre karĢı edimin kanunumuza alınmamıĢ olması önemli 

bir eksiklik oluĢturmaktadır. 

IV. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Sonuç olarak Borçlar Kanununun hizmet sözleĢmesinin sona 

ermesine iliĢkin hükümleri incelendiğinde, feshi ihbar önellerinin 

arttırılması, kötüniyet tazminatı ve haksız fesih tazminatı getirilmesi gibi 

son derece olumlu düzenlemeler getirildiği görülmektedir. Ancak bu 

düzenlemeler kendi içinde eksiklikler ve tutarsızlıklar içermektedir. 

Bunun temelinde ise, Borçlar Kanunu düzenlemelerin çağdaĢ iĢ 

hukukunun ruhunu yakalayamamıĢ olması yatmaktadır. Kanun 

hükümleri klasik Borçlar hukuku anlayıĢı ve bugün hukukumuzdan daha 

geri durumda olduğunu düĢündüğümüz Ġsviçre hukukunun etkisi altında 

yapılmıĢtır. 

Ġhbar sürelerinde getirilen eĢitlik, 10 yıldan daha fazla belirli süresi 

sözleĢme yapılabileceğini düĢünülmesi gibi, bugün çağdaĢ iĢ hukukunda 

aĢılan hususlar maalesef kanunlaĢmıĢ bulunmaktadır. 

Cezai Ģart ve ibraname ile ilgili hükümler de ciddi aksaklıklar 

içermektedir ve bunlar uygulamada yeni sorunlara da yol açacak gibi 

gözükmektedir. 

Rekabet yasağının süre bakımından sınırlanması isabetli olmakla 

birlikte, “iĢverenin iĢleri hakkında bilgi sahibi olma” gibi, soyut ve 

anlamsız bir ölçüte yer verilmesi yerinde olmamıĢtır. Rekabet yasağında 

karĢı edim getirilmeyerek çağdaĢ iĢ hukukundaki geliĢmeler gözardı 

edilmiĢtir. 
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I. GENEL OLARAK 

Bilindiği gibi, ülkemizde hemen hemen her gün kanun değiĢmekte veya 

yeni kanun yapılmaktadır. Aynı durum, daha da hızlı olarak, tüzük, yönetmelik, 

genelge v.s. bakımından da kendini göstermektedir. Öyle ki, bu gidiĢ ve moda 

karĢısında, insan, kendine dönüp, ―acaba, niçin hukukçu oldum‖ diye sormak 

istiyor. Gerçekten, bir kalem darbesiyle kütüphanelerin, yıllarca verilen emek-

lerin ve oluĢan içtihatların saf dıĢı edilmesine gönül razı gelmiyor. 

Hele, büyük kanunlar sil baĢtan kaleme alınırsa, onların madde numara-

ları değiĢirse, çok uzun yılların ve hatta bazı noktalarda yüzyılların Ģekil ve 

anlam kazandırdığı terimler (ıstılahlar) bir çırpıda atılırsa, sokakta bile kulla-

nılmayan, köylünün, kentlinin, yani halkın dahi anlamadığı ve kullanmadığı 

kelimeler kanunlarda kullanılırsa, öte yandan bu yapılırken eskimiĢ diye beğe-

nilmeyen birçok terimin yerine baĢkası bulunamadığı için onların da birlikte 

kullanılması gibi terim çoksesliliği ve doğal olarak tutarsızlık ve özensizliği 

sergilenirse insan yukarıdaki soruyu sormaktan kendini nasıl alabilir? 

Ne yazık ki, ülkemizin bugünkü gerçeği budur. Elin Avrupalısı, artık ta-

rihi metinler haline gelmiĢ kodları kullanırken, değiĢiklik ve yenilikler gerekti-

ğinde de, madde numaralarına harfler ekleyerek numaraları muhafaza ederken 

ve böylece hukukçunun dilini elinden almazken, biz, onları da sollayarak, hem 

de yeni ve orijinal kanun yapmıĢ olma eda ve havası ile hukuk istikrarını hiçe 

sayabiliyoruz. 

Bir ülkedeki kanun bolluğu ve sıkça kanun değiĢtirme alıĢkanlığı, o ül-

kedeki hukukun geliĢimine ve giderek hukuk güvenliği ve istikrarına önemli 

zararlar verecektir. ġunu da söylemek gerekir ki, bugün yapılanlar, yeni kanun 

yapmaktan çok, mevcut kanunları (Medeni Kanun, Borçlar Kanunu gibi kod-

ları), dilini ve düzenini değiĢtirerek (bazen de bozarak) yeniden yazmaktan 

baĢka bir Ģey değildir. 

Bizim asıl sorunumuz, kanunlarımızın yetersizliği veya yanlıĢlığı değil-

dir. Asıl sorun, iyi hukukçu yetiĢtirmekteki baĢarısızlığımızdır. En iyi kanunla-
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rın bile, iyi olmayan hukukçuların elinden geçerek çok kötü sonuçlar 

vereceğini hemen herkes bilmektedir. 

Konuya iliĢkin sözü fazla uzatmadan söyleyelim ki, 818 Sayılı Borçlar 

Kanunu da söz konusu modadan nasibini almıĢ, tabir caizse, bir çınar daha dev-

rilmiĢtir. Yeni Borçlar Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Umulur ki, bu Yeni Kanun da, mesela Yeni Türk Ceza Kanunu gibi ―yamalı 

bohça‖ya dönüĢmez. 

AĢağıda, yeni Kanunun 475. maddesini ele alacağız. Bu hüküm çok ufak 

eklemeler dıĢında mevcut Borçlar Kanununun, yani 818 sayılı Kanunun 360. 

Maddesinin tekrarıdır. 

II. KONUYA DAHA YAKINDAN BAKIġ 

Bugün yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu, mad. 360 hükmüne 

göre, eser, iĢ sahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet ölçeğinde kabule 

zorlanamayacağı derecede ayıplı ise veya sözleĢmeye aykırılık taĢıyorsa iĢ sa-

hibi onu kabulden kaçınabilecektir. (BK 360/I). Aynı hüküm, ayıp veya söz-

leĢmeye aykırılığın bu derecede önemli olmaması halinde, iĢ sahibinin, ancak, 

bedel indirimi yahut büyük masraf gerektirmiyorsa tamir isteyebileceğini be-

lirtmiĢtir. (BK.360/II). Nihayet, hükmün son fıkrası uyarınca, eser, iĢ sahibinin 

arsası üzerine yapılmıĢsa ve eserin yıkılıp kaldırılması da (ref‘i ve kal‘i) fazla 

bir zarar doğuracak ise, iĢ sahibi, ancak ikinci fıkra gereğince muamele yapa-

bilecektir. Diğer bir deyiĢle, bu ihtimalde, ilk fıkra uygulanamayacaktır. 

Yeni Borçlar Kanunu‘nun zikri geçen 475. maddesi de, esas itibariyle, 

aynı düzenlemeyi getirmiĢtir. Söz konusu düzenlemelerin, yani mevcut BK. 

360 ve yeni BK. 475 hükümlerinin son fıkraları bazı durumlarda adil olmayan 

sonuçların doğumuna sebep olabilecek niteliktedir. Bu sakıncalı durum, yeni 

Kanun yapılırken giderilebilirdi. Ne var ki, yeni Borçlar Kanununun birçok 

hükmünde yapıldığı gibi, bu hüküm de öncekinin (mevcut BK. 360‘ın) tekra-

rından ibaret kalmıĢtır. 

Söz konusu son fıkraya göre, ―eser, iĢ sahibinin taĢınmazı üzerinde ya-

pılmıĢ olup, sökülüp kaldırılması aĢırı zarar doğuracaksa iĢ sahibi, sözleĢmeden 

dönme hakkını‖ kullanamayacaktır. Bu düzenleme, değinildiği üzere, bazı 

olaylarda adaletsiz sonuçlar doğuracak niteliktedir. Mesela, müteahhit (yeni 

Kanunun diliyle, yüklenici), eser sözleĢmesi uyarınca, iĢ sahibinin arsası üze-

rinde son derece lüks malzeme ile yirmi katlı muhteĢem bir apartman yapmıĢ, 

fakat temelde inĢaat tekniği bakımından vahim hatalar iĢlemiĢtir. Öyle ki, söz 

konusu binanın sökülüp kaldırılması aĢırı zarar doğuracak, binaya tahammül 

etmesi ise hak ve adalet duyguları ölçeğinde iĢ sahibinden istenemeyecektir. 

Bugün yürürlükte olan BK. 360/son hükmünde, bu hal için maddenin ikinci 

fıkrasına atıf yapılmakta ve ancak bu fıkra ile amel edilebileceği, yani iĢ sahi-

binin bedel indirimi veya onarım mümkünse ve aĢırı masrafı da gerektirmi-
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yorsa onarım ile yetinilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yeni Kanun, bu bakım-

dan, sadece, sözleĢmeden dönülemeyeceğini söylemiĢtir. Ancak, Yeni Kanun 

açısından da, dönme yoluna gidemeyen iĢ sahibinin bedel indirimi veya aĢırı 

masraf gerektirmiyorsa ücretsiz onarım istemesi mümkün görülmek gereke-

cektir.( Yeni BK 475/I, b.2 ve 3). 

Görülüyor ki, Ģayet Kanun‘un metnine bakarsak, örneğimizdeki apart-

mana iĢ sahibinin katlanması gerektiği, ancak kendisinin bedel indirimi isteme-

sinin de mümkün olduğu sonucuna varmamız gerekiyor. Bu sonucun haksızlı-

ğını söylemeye gerek bile yoktur. 

Yeni Kanun yapılırken de, tıpkı halen yürürlükte olan BK. 360/son hük-

münde görüldüğü gibi, iĢaret edilen söz konusu haksız sonuç düĢünülememiĢ-

tir. Hukukçuya düĢen görev ise, hukuk kurallarının aksayan yönlerini, hak ve 

adalet ilkeleri doğrultusunda, ama hukuk tekniğini de gözeterek, yani iĢi keyfi-

liğe götürmeden düzeltmektir. Hukukçu, elbette kendini kanun koyucu sanma-

yacaktır. Ancak, hukukçu, hukuk kurallarının yanlıĢlarını ve eksikliklerini 

görmezden gelerek hak ve adaleti o kurallara feda etmekle de kendini görevli 

sayamayacaktır. Burada, çok nazik bir denge söz konusudur. Hukukçunun bu-

lacağı çözüm, hem adil olmalı, hem de keyfi nitelik taĢımamalıdır. 

Bu düĢüncelerden hareketle, Yeni BK. 475/son hükmü bakımından dahi, 

tıpkı yürürlükteki BK. 360/son hükmü için kabul ettiğimiz gibi, ―gerçek olma-

yan boĢluk‖ çaresine baĢvurmak gerektiğine inanmaktayız. Gerçekten, burada, 

söz konusu çareye baĢvurmak için gerekli Ģartlar oluĢmuĢtur. Bu noktada ―ör-

tülü boĢluk‖tan söz etmek de mümkündür. Öyleyse, Kanundaki bu boĢluk dol-

durulacaktır. Söz konusu boĢluk, aynı hükmün ilk fıkrasının birinci bendi kıya-

sen uygulanmak suretiyle doldurulabilir. Diğer bir deyiĢle, ele aldığımız ör-

nekte ve benzerlerinde iĢ sahibi sözleĢmeden dönebilecektir. 

Kıyasen uygulamanın boĢluk doldurma yöntemi olmadığını, bunun Ka-

nunu uygulamak anlamına geleceğini kabul eden görüĢ açısından ise, iĢ sahibi-

nin sözleĢmeden dönebilmesi, boĢluk kavramına baĢvurmadan da kabul edile-

bilir. 

ġunu da belirtelim ki, yukarıda vardığımız sonuç, eserin ayıplı olmasında 

iĢ sahibinin kusurunun bulunmadığı hallere münhasırdır. Aksi takdirde, iĢ sa-

hibi dönme yoluna gidememelidir. Esasen, Yeni BK. 476 hükmü de, bu sonuca 

varmayı gerektirmektedir. 

Acaba, boĢluk doldurma veya kıyasen de olsa kanunu uygulama yöntemi 

ile bir süre getirilebildiğine göre, bu konuda bu kadar söz söylemek gerekir 

miydi? Hemen ifade edelim ki, bu sorunun cevabı olumlu olmalıdır. Zira, her 

uygulayıcının hukuk bilgini olduğu asla söylenemez. Sadece kanunun sözüne 

bakarak hukukçuluk yapanların sayısı hiç de az değildir. Öyleyse bu kabil in-

celemelere ve çözüm tarzlarına Ģiddetle ihtiyaç vardır. 
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ġayet, incelemekte olduğumuz 475. Maddenin son fıkrasındaki 

―…sökülüp kaldırılması aĢırı zarar doğuracaksa‖ ifadesinden hemen sonra 

―somut olayın özellikleri ve aksini gerektirmiyorsa‖ ibaresi Kanuna eklenmiĢ 

olsaydı, iĢte o zaman bu kadar kelâm etmeye hâcet kalmazdı. 

VI. SONUÇ 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaĢılmaktadır ki, sık sık kanun 

değiĢtirmek, hele temel kanunlarla oynamak, hukuki istikrarı bozacağı gibi, 

konuya iliĢkin bilimsel ve yargısal geliĢme sürecini de olumsuz etkileyecektir. 

Üstelik, temel kanunlar, gerekmediği halde yeniden kaleme alınırken eskisinin 

tekrarı ile yetinme yolu seçilirse, eleĢtiri de kaçınılmaz olur. 

Yeni Borçlar Kanununun bu yazıda ele aldığımız 475. Maddesinin son 

fıkrasındaki düzen tarzı da, ―eskisine dokunmadan değiĢtirme‖ nin bariz ör-

neklerinden olmuĢtur. O zaman, elbette sorulur: Niçin değiĢtirdiniz? 

Anılan düzen tarzının haksız sonuçlarının doğumuna sebep olmaması 

için, kanunda boĢluk olduğunu veya bir görüĢ kabul edilerek boĢluk kavramına 

da baĢvurmadan kıyasen uygulamayı kabul etmekten baĢka çare yoktur. 

Umarız ki, yukarıda iĢaret ettiğimiz ifade kanuna eklenir. Umarız ki, 

yeni Kanundaki diğer aksaklıklar da giderilir. Yine umarız ki, artık, istikrar 

kazanmıĢ terimlere ve özellikle temel kanunlara dokunulmaz. 
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GĠRĠġ 

ÇalıĢmanın konusu, 1 Temmuz 2012‘de yürürlüğe girecek olan 6098 sa-

yılı Türk Borçlar Kanunu ile eser sözleĢmesinde yapılan değiĢikliklerin değer-

lendirilmesidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile bir taraftan, reform ya da 

devrim niteliği taĢıyan bazı değiĢiklikler yapılmıĢ, yeni düzenlemeler getiril-

miĢtir: Kanuna ilk defa dâhil edilen genel iĢlem koĢulları (m. 20-25) ile hizmet 

sözleĢmesine (m. 393-469) ve kefalet sözleĢmesine iliĢkin hükümler (m. 581-

603) örnek olarak sayılabilir. Diğer taraftan, günün Ģartlarına ve mevcut ihti-

yaçlara cevap vermek amacıyla Kanunun bütün hükümleri gözden geçirilmiĢ 

ve değiĢiklik yapılmasına gerek bulunmayan hâllerde, bazen metinde arılaĢ-

tırma yapılmasıyla yetinilmiĢ, bazen metinde arılaĢtırma ve düzeltme birlikte 

yapılmıĢ, bazen de metinde arılaĢtırma ve düzeltme yapılmasının yanısıra hük-

mün sistematik yapısı da değiĢtirilmiĢtir (Bkz. Genel Gerekçe). 

Eser sözleĢmesine iliĢkin hükümlerde (m. 470-486) ise, daha çok, me-

tinde düzeltme (örneğin BK. 358/I; Yeni BK. 473/I hükmünde kullanılan “fe-

sih” terimi yerine “dönme” ifadesinin kullanılması) ve arılaĢtırma yapıldığı 

(sözleĢmeyi tanımlamak için “istisna” terimi yerine “eser” teriminin kullanıl-

ması), bazı maddelerin sistematik yapısının değiĢtirildiği (örneğin BK. 368 

hükmünün üç paragraftan oluĢmasına karĢılık, maddeyi karĢılayan Yeni BK. 

483 hükmünün – bir değiĢiklik ya da yenilik olmamasına rağmen- iki paragrafa 

indirilmesi), buna karĢılık, reform ya da devrim niteliği taĢıyabilecek değiĢik-

liklere yer verilmediği görülmektedir. Fakat bu ifadeden, eser sözleĢmesine 

iliĢkin hükümlerde hiçbir değiĢikliğin yapılmadığı veya yapılan değiĢikliklerin 

önem taĢımadığı gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Özellikle yüklenicinin özen 

borcuna iliĢkin Yeni BK. 471/II hükmünde, eserin ayıplı teslim edilmesi duru-

munda, iĢsahibinin seçimlik haklarından dönme hakkına iliĢkin düzenlemede 

(m. 475/I, b. 1), eserin ayıplı teslim edilmesi durumunda, iĢsahibinin seçimlik 

hakları kullanabileceği zamanaĢımı sürelerine iliĢkin maddede (m. 478), götürü 

bedel kararlaĢtırılan hâllerde sözleĢmenin yeni koĢullara uyarlanmasına iliĢkin 

hükümde (m. 480/II), değere göre bedelin tespit edilmesine iliĢkin maddede 
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(m. 481) önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Yapılan değiĢikliklerde, doktrinde 

öteden beri ileri sürülen görüĢlerin, genellikle, dikkate alındığı da anlaĢılmak-

tadır. 

Bu çalıĢmada, madde sırası gözetilerek, yapılan değiĢiklikler incelenmiĢ, 

ardından da yapılmasının yararlı olabileceği düĢünülen baĢka bazı değiĢiklik-

ler/yenilikler üzerinde durulmuĢtur. 

I. Eser sözleĢmesine iliĢkin ilk hüküm Borçlar Kanununun 355. (Yeni 

BK. 470) maddesidir. Bu maddede esasa iliĢkin bir değiĢiklik yoktur. Fakat 

kullanılan terimlerde değiĢiklikler yapılmıĢtır. ―Semen‖ terimi yerine ―bedel‖ 

kullanılmıĢ; ―imal etme‖ yerine de ―meydana getirme‖ denilmiĢtir. Bilindiği 

gibi, yüklenicinin aslî edimi eseri meydana getirerek teslim etmek, buna 

karĢılık iĢsahibinin aslî edimi bedeli ödemektir. Kanunda geçen ―semen‖ 

terimi, satım sözleĢmesi için de kullanılan bir ifadedir
1
. Bu ifade ―bedel‖ olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Ayrıca doktrinde ifade edilenlere uygun olarak ―imal etme‖ 

yerine de ―meydana getirme‖ ifadesi kullanılmıĢtır. Meydana getirme ve teslim 

borcunu yerine getiren kiĢi için ise ―müteahhit‖ yerine ―yüklenici‖ denilmiĢtir. 

Yapılan terminolojik değiĢikliklerin doktrinde ve uygulamada ifade edilenlerle 

uyumlu olduğu görülmektedir
2
. 

II. 1. Bir diğer hüküm Borçlar Kanununun 356., Yeni Kanunun 471. 

maddesidir. Bu hükümde, eskisine nazaran önemli bir değiĢiklik yapılmıĢtır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 356. maddesinde yüklenicinin sorumluluğunun 

iĢçinin hizmet akdindeki sorumluluğuna (BK. 321) tâbi olduğu esası 

benimsenmekte ve bu esas doktrinde eleĢtirilmektedir
3
. Çünkü yüklenici, kural 

olarak iĢinde, mesleğinde uzman bir kiĢidir ve üstlendiği iĢi, kural olarak 

iĢçiden daha iyi yapabilecek durumdadır. Dolayısıyla, vasıfsız bir iĢçi ile 

                                                 
1
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda bu terim de terkedilmiĢtir. 

2
 Örneğin bkz. Zevkliler, A./Gökyayla, E.: Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, 11. 

Bası, Ankara 2010, s. 344 vd. ―Eser sözleĢmesi‖ teriminin kullanılmasının, fikir ve 
sanat eserleri hukukundaki ―eser‖ kavramıyla karıĢıklığa yol açabileceği de ileri 
sürülmektedir. Bkz. Tandoğan, H.: ―Ġstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri 
Akitlerden Ayırt Edilmesi‖ (Ġmran Öktem‘e Armağan, Ankara 1970, s. 311-312). 
Böyle bir karıĢıklığın ortaya çıkması ihtimali mevcuttur. Zira yüklenicinin meydana 
getirdiği bir Ģeyin, hem sözleĢmeler hukuku bakımından eser hem de fikir ve sanat 
eserleri hukuku bakımından eser niteliği taĢıması mümkündür. Gerçekten her iki 
anlamıyla eser bazen birbiriyle örtüĢür. Fakat yerleĢmiĢ ve yaygın biçimde kullanılan 
―eser sözleĢmesinin‖ kanunî bir terim olarak tercih edilmesi doğrudur. Ayrıca bir 
sözcüğün birden fazla kavramı karĢılamak üzere kullanıldığı tek örnek ―eser‖ de 
değildir.  

―Ġstisna‖ terimi için bkz. Hatemi, H./Serozan, R./Arpacı, A.: Borçlar Hukuku Özel 
Bölüm, Ġstanbul 1992, s. 347.  

3
 Örneğin bkz. Aral, F.: Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, 7. Bası, Ankara 2007, s. 

336.  
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yükleniciyi aynı kefeye koymak, özen borcunun belirlenmesinde aynı esastan 

yararlanmak doğru değildir. Yüklenici gerekli meslekî ve teknik bilgiye 

sahiptir ya da en azından sahip olmalıdır. Meslekî ve teknik bilgiye sahip 

olmasının doğal bir sonucu olarak yüklenici, iĢçiye göre iĢi verene karĢı 

bağımsızdır. Bağımsız olması da yüklenicinin özen borcunun derecesini 

ağırlaĢtırmaktadır. Nitekim doktrinde
4
 de uygulamada

5
 da bu esas 

benimsenmektedir. 

Bu düĢüncelerle Borçlar Kanununun 356. (Yeni BK. 471.) maddesi 

değiĢtirilmiĢ ve benzer alanlardaki iĢleri yüklenen basiretli bir yüklenicinin 

göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranıĢ, özen borcunun 

belirlenmesinde esas alınmıĢtır. Yapılan düzenleme Ģüphesiz isabetlidir. 

TartıĢılması gereken ya da zaman içinde doktrinde ve uygulamada çeĢitli 

                                                 
4
 Örneğin bkz. Oser/Schönenberger: Kommentar zum schweizerischem 

Zivilgesetzbuch, Bd. V, Teilband 2, Zürich 1936, Art. 364, N. 1; Bilge, N.: Borçlar 
Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971, s. 249; Tandoğan, H.: Borçlar 
Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, C. II, Ġstanbul 1989, s. 55; Pedrazzini, M. M: 
Schweizerisches Privatrecht VII/1, Siebter Band, Obligationenrecht – Besondere 
Vertragsverhältnisse, Erster Halbband, Basel und Stuttgart 1977, s. 509; Gauch, P.: 
Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996, N. 840; Seliçi Ö.: ĠnĢaat SözleĢmelerinde 
Müteahhidin Sorumluluğu, Ġstanbul 1978, s. 93; Koller, A.: Das Obligationenrecht, 
Band VI, 2. Abteilung, die einzelnen Vertragsverhältnisse, 3. Teilband, 1. 
Unterteilband, der Werkvertrag Art. 363-366 OR, Bern 1998, Art. 364, N. 42 vd.; 
Honsell, H.: Schweizersiches Obligationenrecht besonderer Teil, 8. Aufl., Bern 
2006, s. 275; Yavuz/Özen/Acar, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, 
Ġstanbul 2007, s. 507; Erman, H.: Arsa Payı KarĢılığı ĠnĢaat SözleĢmesi, 2. Bası, 
Ġstanbul 2007, s. 35; Eren, F.: ―I. Borçlar Kanunu Açısından ĠnĢaat SözleĢmeleri, II 
ĠnĢaat SözleĢmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine 
Getirilmemesinin Sonuçları, III. ĠnĢaat SözleĢmesinin Sona Ermesi‖ (ĠnĢaat 
SözleĢmeleri, Yönetici – ĠĢletmeci – Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, 
Ankara, 18 – 29 Mart 1996, s. 74); Aral, s. 336; Öz, T.: ĠĢ Sahibinin Eser 
SözleĢmesinden Dönmesi, Ġstanbul 1989, s. 277; Erdoğan, Ġ.: ―Ġstisna SözleĢmesi ve 
Bazı ĠĢgörme SözleĢmeleri ile KarĢılaĢtırılması‖, (SÜHFD., Ocak-Haziran 1990, S. 
1, s. 143); ġenocak, Zarife: Eser SözleĢmesinde Ayıbın Giderilmesini Ġsteme Hakkı, 
Ankara 2002, s. 28. KrĢ. Tunçomağ, K.: Türk Borçlar Hukuku C. II, Özel Borç 
ĠliĢkileri, 3. Bası, Ġstanbul 1977, s. 988; Baygın, C.: Türk Hukukuna Göre Ġstisna 
SözleĢmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, Ġstanbul 1999, s. 25; Huguenin, C.: 
Obligationenrecht, Besonderer Teil, 2. Aufl., Zürich, Basel, Genf 2004, s. 92, N. 622; 
BaĢpınar, V.: Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan 
Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara 2004, s. 153; GümüĢ, M. A.: Borçlar Hukuku 
Özel Hükümler, C. 2, Ġstanbul 2010, s. 91-92. Ayrıca bkz. Yarg. HGK., 30.10.1991, 
15-373/533 (Kostakoğlu, C.: Ġçtihatlı ĠnĢaat Hukuku ve Kat KarĢılığı ĠnĢaat 
SözleĢmeleri, 4. Bası, Ġstanbul 2005, s. 360); Yarg. 9. HD., E. 1998/18888, K. 
1999/1810 (YKD., 2000/4, s. 547); BGE 94 II 159. 

5
 Örneğin bkz. Yarg. HGK., 30.10.1991, 15-373/533 (Kostakoğlu, s. 360); Yarg. 9. 

HD., E. 1998/18888, K. 1999/1810 (YKD., 2000/4, s. 547); BGE 94 II 159 
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fikirlerin ileri sürüleceği husus, basiretli bir yükleniciden ne anlaĢılması 

gerektiğidir. ġüphesiz Kanunda bu konuda ayrıntılı bir düzenleme yapılması 

iĢin niteliğine ve kanun yapma tekniğine çok uygun değildir. Zaman içerisinde 

doktrinde ve uygulamada basiretli yükleniciden ne anlaĢılması gerektiği hususu 

aydınlığa kavuĢacaktır. Herhalde yüklenicinin meslekî ve teknik kuralları 

bildiği farzedilecek ve bu kuralları bilmemesi ya da bilememesi onu 

sorumluluktan kurtarmayacaktır. Zira Kanunda, objektif olarak yüklenicinin 

özen borcunun derecesi belirlenmiĢtir. Örneğin bir apartman inĢa eden 

yüklenici, imar mevzuatına, fen ve teknik kurallara uygun hareket etmek 

zorundadır. Yüklenici, yapılan iĢte egemen olan anlayıĢa göre, benzer bir eserin 

meydana getirilmesinde, makul, dürüst ve alanında uzman bir yüklenicinin 

göstermesi gereken tüm dikkat ve çabayı sarfetmek ve teknik kurallara uymak 

zorundadır
6
. ĠĢte, yüklenicinin sergilemekle yükümlü olduğu bu dikkat ve çaba 

özen borcunu oluĢturur
7
. 

2. Diğer taraftan, edimin Ģahsen ifasına iliĢkin kuralın, BK. 356/II‘de 

olduğu gibi Yeni BK. 471/III‘de de muhafaza edildiği görülmektedir. Gerçi 

hükümde, eserin meydana getirilmesinde kiĢisel özellikleri önem taĢımıyorsa, 

yüklenicinin iĢi baĢkasına da yaptırabileceği belirtilmiĢtir. Fakat günümüzde, 

eserin bizzat meydana getirilmesine iliĢkin kural tersine dönmüĢ durumdadır. 

Küçük el iĢlerinin tersine, eser sözleĢmesinden kaynaklanan uyuĢmazlıkların 

genellikle kapsamlı inĢaat iĢlerinden kaynaklandığı ve bu tür iĢlerde de, 

meydana getirme ediminin kısmen ya da tamamen baĢkalarına bırakıldığı 

görülmektedir. 

III. Borçlar Kanununun 357., Yeni Kanunun 472. maddesi, ―malzeme 

bakımından‖ baĢlığını taĢımakta ve yüklenicinin malzeme bakımından 

sorumluluğunu düzenlemektedir. Bu maddede, malzemenin iyi cinsten 

olmamasından yüklenicinin, iĢsahibine karĢı satıcı gibi sorumlu olduğu 

düzenlenmekte, fakat bu sorumluluğun neyi kapsadığı hususu doktrinde 

                                                 
6 

Zevkliler/Gökyayla, s. 378; Kocaağa, K.: ―Müteahhidin ĠĢin Devamı Esnasında 
Özen Yükümünü Ġhlâl Ederek Eseri Ayıplı veya SözleĢmeye Aykırı ġekilde 
Yapacağının AnlaĢılması Hâlinde ĠĢ Sahibinin BK.m.358/II Uyarınca Sahip Olduğu 
Haklar‖, (DEÜHFD., 2004/1, s. 178). Ancak bu kuralların mutlaka bilimsel olması 
gerekmez. Pratik tecrübeler sonucu elde edilen bilgilerin ilgili uzman çevrelerde 
benimsenmiĢ ve baĢarıyla uygulanmıĢ olması yeterlidir. Bkz. Tandoğan, II, s. 55; 
Aral, s. 336-337.  

Özen borcunun kapsamının önceden kesin olarak belirlenmesi mümkün olmaz. 
Somut olayın özelliğine göre özen borcunun kapsamı belirlenir. Bkz. Yarg. 15. HD., 
29.01.1993, 1992/143 (Uygur, T.: Açıklamalı – Ġçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk 
ve Tazminat Hukuku, C. 7, Ankara 2003, s. 7635). 

7
 Zevkliler/Gökyayla, s. 378; Eren, s. 74; Gökyayla, ―Eser SözleĢmesinde 

Müteahhidin Sadakat ve Özen Borcu‖, (Prof. Dr. Kemal Oğuzman‘a Armağan, 
GÜHFD., Ocak 2002, S. 1, s. 790). 
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tartıĢılmaktadır. Borçlar Kanununun 357. maddesinin satım sözleĢmesine 

yaptığı atıf gereğince, yüklenicinin sorumluluğunun zapttan sorumluluk 

bakımından söz konusu olduğu ileri sürüldüğü gibi
8
, söz konusu hükmün 

yaptığı yollamanın, zapttan sorumluluk yanında ayıptan sorumluluk 

hükümlerini de kapsadığı da ileri sürülmektedir
9
. Fakat çoğu zaman, 

bütünleyici parça (MK. 684) ve iĢleme (MK. 775) hakkındaki kurallar 

gereğince zapttan sorumluluk hükümlerinin uygulanması söz konusu olmaz
10

. 

Ayrıca, malzemenin ayıplı olması durumunda, uygulanacak ayıptan sorumluluk 

hükümlerinin satım sözleĢmesine mi, yoksa eser sözleĢmesine iliĢkin hükümler 

mi olduğu da doktrinde tartıĢmalıdır
11

. 

Yapılan değiĢiklik ile malzemenin ayıplı olması yüzünden yüklenicinin 

iĢsahibine karĢı sorumluluğunun satıcı gibi olduğu belirtilerek, doktrinde 

yapılan tartıĢmalara büyük ölçüde son verilmiĢtir. 

IV. Borçlar Kanununun 358. (Yeni BK 473.) maddesi geniĢ bir uygulama 

alanı bulan bir hükümdür. 6098 sayılı Borçlar Kanununun, 818 sayılı Borçlar 

Kanununun 358. maddesini karĢılayan hükmü de benzer Ģekilde geniĢ bir 

uygulama alanı bulacaktır. Hükmün birinci fıkrasında, sözleĢmenin sona 

erdirilebileceğine iliĢkin olarak, ―fesih‖ terimi yerine ―dönme‖ terimi 

kullanılmıĢtır. Doktrinde de, Borçlar Kanununun 358. maddesi bakımından 

fesih değil, dönme teriminin kullanılmasının daha uygun olduğu haklı olarak 

dile getirilmektedir
12

. Tabii Ģimdi de Ģu tartıĢılabilir: Borçlar Kanunun 358. 

                                                 
8
 Gauch, N. 85, 1477; Zindel/Pulver: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 

Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 3. Aufl., Basel 2003, Art. 365, N. 27 vd.; Aral, 
334-335; Eren, s. 70; GümüĢ, s. 27. 

9
 Bkz. Oser/Schönenberger, Art. 365, N. 2; Becker, H.: Ġsviçre Borçlar Kanunu ġerhi, 

Ġkinci Bölüm, ÇeĢitli SözleĢme ĠliĢkileri Madde 184-551 (Çeviren: A.Suat Dura), 
Ankara 1993, Art. 365, N. 2; Gautschi, G.: Das Obligationenrecht, 2. Abteilung, die 
einzelnen Vertragverhältnisse, 3. Teilband, der Werkvertrag, Artikel 363-379 OR, 
Bern 1967, Art. 365, N. 8d; Bilge, s. 250; Tandoğan, II, s. 106; Seliçi, s. 99; 
Yavuz/Özen/Acar, s. 517; Eren, s. 70. Sadece ayıptan sorumluluk bulunduğu 
yolunda Hatemi (Serozan/Arpacı), s. 362. 

10
 Bkz. Tandoğan, II, s. 106. 

11
 Bu tartıĢmalar için özellikle bkz. Tandoğan, II, s. 107-108; Seliçi, s. 100-101; Öz, s. 
100-102; Aral, s. 334. 

12
 Nitekim doktrinde genellikle, hükümde iĢsahibine bir erken dönme hakkı tanındığı 
ve hükmün iĢin icrasında temerrüde iliĢkin olduğu kabul edilmektedir. Gautschi, Art. 
366, N. 1d; Tandoğan, II, s. 113; Gauch, N. 668 vd., 683 vd; Seliçi, s. 22; 
Yavuz/Özen/Acar, s. 519; Zindel/Pulver, Art. 366, N. 1; Aral, s. 342; Eren, s. 78; 
Baygın, 27; AltaĢ, H.: ―Ġstisna SözleĢmesinde ĠĢ Sahibinin Ġfadan Önce SözleĢmeden 
Dönme Hakkı‖, (Prof. Dr. Fikret Eren‘e Armağan, Ankara 2006, s. 98 vd.). KrĢ. 
ġenocak, s. 25.  
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(Yeni BK. 473.) maddesinin uygulanması bakımından fesih ile hiçbir zaman 

karĢılaĢılmaz mı? Çünkü sözleĢmenin ileriye etkili olarak sona erdirilmesi 

gereken istisnaî haller ortaya çıkabilir. Sözü edilen terim değiĢikliği haricinde, 

Borçlar Kanununun 358. (Yeni BK. 473.) maddesinde esasa iliĢin herhangi bir 

değiĢiklik yapılmamıĢtır. 

V.1. Borçlar Kanununun 359 vd. (Yeni BK. 474 vd.) hükümlerinde 

ayıpla ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Ayıpla ilgili hükümler, Kanunun 

sadece tek bir maddesinde değil, birkaç maddede düzenlenmektedir. 818 sayılı 

Borçlar Kanununun 359. maddesinin karĢılığı olan 474. maddede, ayıbın 

―uygun bir süre içinde‖ bildirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiĢtir. BK. 359 

hükmünde, iĢsahibinin iĢlerin mutad cereyanına göre imkânını bulur bulmaz 

eseri muayene ve varsa ayıpları müteahhide bildirmesi gerektiği ifade edildiği 

hâlde, YBK. 474‘de, iĢsahibinin iĢlerin olağan akıĢına göre imkân bulur bulmaz 

eserin gözden geçirmek ve ayıplar varsa uygun bir süre içinde bildirmek 

zorunda olduğu ifade edilmiĢtir. Böylece gözden geçirmenin (muayenenin) 

ardından bildirimin (ihbarın) uygun bir süre içinde yapılması gerektiği yasal bir 

düzenlemeye kavuĢmuĢtur. Görüldüğü gibi, gözden geçirme ve bildirim 

hakkında, kanunkoyucu kesin bir süre tayin etmemiĢtir. Gözden geçirme 

süresinin tespitinde, tarafların sıfatı, iĢkolundaki teamüller ve eserin niteliği 

gibi hususlar dikkate alınarak makul ve özenli bir iĢ sahibi için gerekli süre 

tanınmalıdır
13

. Kanun‘da gözden geçirme süresinin gün olarak açıkça tayin 

edilmemesi, somut olayın özelliğine göre, sürenin farklı tutulması ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. Özellikle tarafların tacir olmadığı veya yeterli 

tecrübelerinin bulunmadığı sözleĢmeler bakımından gözden geçirme süresinin 

uzun tutulması gerektiği kabul edilmektedir
14

. Gözden geçirme süresi için bir 

teamül veya yaygın uygulama yoksa ―olanak bulma‖ bir unsur olarak 

                                                                                                                       
Doktrinde Öz (s. 49-50) Ayan (Ayan, S.: ĠnĢaat SözleĢmesinde Yüklenicinin 
Temerrüdü, Ankara 2008, s. 331, 333) ve GümüĢ‘ün (s. 32-33) ise hâkim görüĢe 
karĢı çıktıkları görülmektedir.  

13 
Gautschi, Art. 367, N. 16a; Tandoğan, II, s. 169; Zevkliler/Gökyayla, s. 404; 
Gauch, N. 2113; Seliçi, s. 146 vd.; Burcuoğlu, Halûk: ―Eser SözleĢmesinde ĠĢ 
Sahibinin Ayıba KarĢı Tekeffülden Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakların 
Kullanılabilmesi için Uyulması Gereken Süreler‖, (Tandoğan‘a Armağan, Ankara 
1990, s. 313); Zindel/Pulver, Art. 367, N. 6; Aral, s. 356; Bühler, T.: 
Obligationenrecht, Teilband V 2d, der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, 3. Aufl., 
Zürich 1998, Art. 370, N. 36.; GümüĢ, s. 109. 

14 
Zevkliler/Gökyayla, s. 404; Gauch, N. 2118; Zindel/Pulver, Art. 367, N. 7; Aral, s. 
356; ġenocak, s. 116-117. Tarafların sıfatı, meslekleri gibi özellikler, sadece gözden 
geçirme (muayene) süresinin uzunluğu bakımından değil, gözden geçirmenin tarzı ve 
gösterilecek özen açısından da önemlidir. KrĢ. Zindel/Pulver, Art. 367, N. 9. 
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değerlendirilmelidir
15

. Bildirimin süresi bakımından da gözden geçirme süresi 

bakımından söylenenler ilke olarak geçerlidir. Zaman bakımından bildirim, 

gözden geçirmenin tamamlanmasından sonra hemen yapılmalıdır. Yapılan iĢin 

niteliği karmaĢık ve kapsamlı ise, gözden geçirmenin tamamlanmasını 

beklemeksizin bildirimde bulunulması uygun olabilir
16

. Kanun‘da gerek 

gözden geçirme gerekse bildirim için genel geçer bir sürenin tayin edilmemiĢ 

olması isabetlidir. 

2. ĠĢsahibinin seçimlik hakları, 818 sayılı Borçlar Kanununun 360. 

maddesinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ise 475. maddesinde 

düzenlenmektedir. ĠĢsahibinin seçimlik hakları, eskisine nazaran daha anlaĢılır, 

sistematik olarak daha derli toplu biçimde kaleme alınmıĢtır. Hükümde, 

özellikle yine doktrinde eleĢtirilen bir hususa iliĢkin değiĢikliğin yapıldığı göze 

çarpmaktadır. Borçlar Kanununun 360/I hükmünde, ayıp yüzünden eserin hem 

kullanılamaması hem de hakkaniyet gereği kabul edilmesinin beklenmemesi 

birlikte aranmakta ve bu husus doktrinde eleĢtirilmektedir
17

. Eserin kabul 

edilemeyecek derecede ayıplı olup olmadığı hakkaniyete, somut olayın 

özelliklerine ve menfaatler dengesine göre belirlenir
18

. Eserin kullanılıp 

kullanılamaması bakımından da genellikle aynı kriterlerden yararlanılır. 

Seçimlik haklardan sözleĢmeden dönme hakkının kullanılması için, eleĢtirilen 

bu husus Yeni BK.‘nun 475. maddesi ile değiĢtirilmiĢ ve iĢsahibinin 

kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ifadesi tercih 

                                                 
15

 Tandoğan, II, s. 170; Zevkliler/Gökyayla, s. 405; ġenocak, s. 110-111. KrĢ. 
GümüĢ, s. 112. Örneğin ġubat ayında teslim alınan masa ve sandalyelerdeki açık 
ayıp hakkında Nisan ayında ihbarda bulunulması (Yarg. 15. HD., 14.10.1986, 
2287/3260, Uygur, s. 7880-7881), inĢaatın tesliminden 40 gün sonra mahkemeye 
tespit yaptırılması (Yarg. 15. HD., 25.05.1987, 4443/2341, Uygur, s. 7881), inĢaatın 
tesliminden beĢ ay sonra ayıp ihbarının yapılması (Yarg. 15. HD., 20.10.1986, 
1233/3362, Uygur, s. 7881) gecikmiĢ bildirim (ihbar) olarak kabul edilmiĢtir.  

16 
Tandoğan, II, s. 174; Zevkliler/Gökyayla, s. 406; Zindel/Pulver, Art. 367, N. 20; 
Aral, s. 357; GümüĢ, s. 111. 

17
 Tandoğan, II, s. 181 vd.; Zevkliler/Gökyayla, s. 407; Gauch, N. 1557; Bühler, Art. 
368, N. 43; Zindel/Pulver, Art. 368, N. 14; Aral, s. 358; Eren, s. 84; ġenocak, s. 
51; Ergezen, M.: Ġstisna SözleĢmesinde Tarafların SözleĢmeyi Sona Erdirme Hakkı, 
Ankara 2007, s. 88. KrĢ. Öz, s. 105 vd.; Uçar, A.: Ġstisna SözleĢmesinde 
Müteahhidin Ayıba KarĢı Tekeffül Borcu, Ankara 2003, s. 176; Yarg. 15. HD., 
07.10.1977, 1204/1833 (Dayınlarlı, K.: Ġstisna Akdinin Ademi Ġfası ile Ġlgili 
Yargıtay Kararları, Ankara 1986, s. 28); Yarg. 15. HD., 12.03.1980, 268/613 
(Dayınlarlı, s. 28-29); Yarg. 15. HD., 10.05.2000, 342/2291 (Uygur, Borçlar, s. 
7905). Aksi görüĢte Gautschi, Art. 368, N. 13c. Tunçomağ ise (s. 1030), burada bir 
tercüme hatası olduğundan söz ederek, birinin bulunmasını yeterli saymaktadır.  

18 
Tandoğan, II, s. 181; Zevkliler/Gökyayla, s. 408; Gauch, N. 1559; 

Yavuz/Özen/Acar, s. 531; Zindel/Pulver, Art. 368, N. 15; Aral, s. 358. KrĢ. 
Erman, s. 131; ġenocak, s. 51; GümüĢ, s. 122. 
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edilmiĢtir. Böylece, maddede sayılan kriterlerin birinin bulunması yeterli 

sayılmıĢtır. Bu bakımdan yapılan değiĢikliğin olumlu olduğu Ģüphesizdir
19

. 

3. Diğer yandan, iĢsahibinin genel hükümlere göre tazminat talep 

edebileceği, ayrı bir fıkrada düzenlenmiĢtir (YBK. 475/II). Oysa BK. 360/II‘de, 

tazminat talep etme imkânı, seçimlik hakların ardından, aynı fıkrada ayrı bir 

cümlede ifade edilmektedir. BK. 360‘da geçen ―...iĢsahibi zarar ve ziyan da 

isteyebilir‖ ifadesindeki ―da‖ ya da benzer bir sözcük YBK. 475/II hükmünde 

bulunmamaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanununun 360. maddesinin lafzından 

hareketle iĢsahibine tanınan tazminat talep hakkının, hükümde düzenlenen 

seçimlik haklara ek olarak ve onlarla birlikte kullanılabileceğini ileri sürüldüğü 

gibi
20

, bu görüĢü benimsemeyen ve tazminat talebinin seçimlik haklardan 

bağımsız olarak kullanılabileceği kabul edenler de vardır
21

. 6098 sayılı Borçlar 

Kanununun 475/II hükmü, bu tartıĢmayı sona erdirmekte ve seçimlik haklardan 

herhangi biri kullanılmadan da tazminat talep edilebileceğini teyit etmektedir. 

4. Yüklenicinin ayıptan sorumluluğunu düzenleyen diğer hükümlerde, 

örneğin, iĢsahibinin sorumluluğu ve eserin kabulü ile ilgili maddelerde 

herhangi bir değiĢiklik yoktur. Buna karĢılık Borçlar Kanunun zamanaĢımıyla 

ilgili 363. maddesinin karĢılığı olan Yeni BK.‘nun 478. maddesinde bazı 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Hükümde yapılan değiĢikliğin iki açıdan göz önünde 

tutulması uygun olabilir. 

Bilindiği gibi Borçlar Kanununun 363. maddesinde, satım sözleĢmesinde 

alıcının haklarının tâbi olduğu zamanaĢımına atıf yapılmaktadır. Bu atıf, 

Borçlar Kanununa daha sonra dâhil edilen 126. maddenin dördüncü bendi 

dolayısıyla doktrinde ve uygulamada tartıĢmalara sebep olmaktadır. TartıĢma, 

zamanaĢımı süreleriyle ilgilidir. Borçlar Kanunu‘nun zamanaĢımına iliĢkin 363. 

maddesi ve maddede satım sözleĢmesindeki ayıp hükümlerine yapılan atıf 

dikkate alındığında, zamanaĢımı sürelerinin, eserin taĢınır ya da taĢınmaz 

olmasına ve tarafların özelliğine göre farklılık gösterdiği kabul edilmektedir. 

Buna göre, iĢ sahibinin eserin ayıplı olmasından doğan haklarını 

kullanabileceği zamanaĢımı süresi, Borçlar Kanunu‘nun 207/I hükmüne göre, 

teslimden itibaren bir yıl olduğu hâlde, tacirler arasındaki sözleĢmelerde bu 

                                                 
19

 6098 sayılı Kanunun 475. maddesinin birinci fıkrasında, BK. 360/I‘de geçen 
―kabulden imtina‖ ifadesinin yerine ―sözleĢmeden dönme‖ terimi kullanılmıĢtır. 
Aslında bu terimler birbirinden farklıdır. Eserin kabulden imtina edilmesi, 
yüklenicinin temerrüde düĢmesine yol açar. Ayıp hükümlerine baĢvurma ihtiyacı 
olmaksızın, temerrüt sebebiyle seçimlik haklar kullanılabilir. Yapılan değiĢiklik ile 
bu imkânın ortadan kaldırılmak istendiği kabul edilmemelidir. Bkz. Öz, T.: Yeni 
Borçlar Kanununun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve Yenilikler, Ġstanbul 2011, s. 
93.    

20
 Örneğin bkz. Aral, s. 362. 

21
 Örneğin bkz. Tandoğan, II, s. 204. 
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süre Ticaret Kanunu‘nun 25/b.4 (Yeni TTK. 23/b. c) hükmü gereğince altı 

aydır. TaĢınmaz inĢaatlarda ise bu süre Borçlar Kanunu‘nun 215/II hükmüne 

göre beĢ yıldır. Fakat doktrinde, Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tatbik 

ġekli Hakkındaki Kanun‘un 41. maddesi ile Borçlar Kanunu‘nun 126. 

maddesine eklenen 4. bendinin Borçlar Kanunu‘nun 363. maddesini zımnen 

ilga edip etmediği ve ayrım yapılmaksızın taĢınmaz inĢaat niteliğinde olmayan 

eserlerde de zamanaĢımı süresinin beĢ yıl olup olmadığı tartıĢılmaktadır
22

. Yeni 

BK.‘da bu tartıĢmaların ortadan kaldırılmasına sebep olacak bir düzenleme 

yapılmıĢtır. ZamanaĢımı ile ilgili hükümde, dikkat çeken hususlardan bir tanesi 

budur. 

Diğer yandan, Yeni BK. 478 hükmü ile zamanaĢımı sürelerinin 

uzatıldığını görülmektedir. Teslimden itibaren, taĢınmaz yapılar dıĢındaki 

eserlerde iki yılın; taĢınmaz yapılarda ise beĢ yılın ve ağır kusur hallerinde 

yirmi yıllık bir zamanaĢımı süresinin benimsendiği görülmektedir. Ġki yıllık 

süre genel olarak haksız fiillerde (Yeni BK. 72) ve sebepsiz zenginleĢmedeki 

(Yeni BK. 82) zamanaĢımının alt sınırı ile uyumludur. Sürelerin birbiriyle 

uyumlu olmasına çaba sarfedildiği anlaĢılmaktadır. Sürelere iliĢkin olarak 

dikkat çeken husus, taĢınmaz yapılarda, özellikle yüklenicinin ağır kusurunun 

bulunduğu hallerde zamanaĢımının yirmi yıla çıkarılmıĢ olmasıdır. Özellikle 

1999 depreminden sonra uygulamada karĢılaĢılan problemler düĢünülerek bu 

sürenin Kanuna dâhil edildiği anlaĢılmaktadır. Bu düzenlemenin de isabetli 

olduğu Ģüphesizdir. 

VI. ĠĢsahibinin bedel (ücret) ödeme borcunun muacceliyetine iliĢkin 

Yeni BK. 479, Borçlar Kanununun 364. maddesinde esasa iliĢkin bir değiĢiklik 

yapılmamıĢtır. 

Buna karĢılık ücret türlerinden ―götürü bedel‖e iliĢkin Borçlar Kanunu-

nun 365. (Yeni BK. 480.) maddesinde bazı değiĢiklikler yapıldığı göze çarp-

maktadır. Bilindiği gibi Borçlar Kanununun 365. maddesinde götürü bedel ve 

götürü bedelin arttırılmasına imkân veren bir düzenleme bulunmaktadır. Üç 

fıkradan oluĢan maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında esasa iliĢkin bir deği-

Ģiklik yapılmamıĢtır. Uyarlama ile ilgili ikinci fıkranın doktrindeki eleĢtiriler de 

dikkate alınarak ciddi biçimde değiĢtirildiği görülmektedir. SözleĢme kurul-

duktan sonra götürü bedelin değiĢtirilmesi kural olarak mümkün değildir
23

. 

SözleĢmeye göre meydana getirilmesi gereken eserin kapsam ve boyutlarında 

değiĢiklik olmadıkça, bedelin artırılması veya düĢürülmesi de söz konusu ol-

                                                 
22

 TartıĢmalar için bkz. Tandoğan, II, s. 228 vd.; Tandoğan, H.: Borçlar Hukuku Özel 
Borç ĠliĢkileri, I/1, 6. Basım, Ġstanbul 1990, s. 200 vd., 269 vd.; Aral, s. 364; 
GümüĢ, s. 141 vd.; Yarg. HGK., 22.03.1995, E. 1995/15-31, K. 1995/196 (Uygur, s. 
7984) 

23 
Yarg. 15. HD., 13.06.1991, 716/3179 (Uygur, s. 8284); Yarg. 15. HD., 15.06.1983, 
1819/1720 (Uygur, s. 8284-8285). 
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maz. Ancak istisnaî bazı hâllerde, bedel değiĢtirilebilir. Bunlar, tarafların an-

laĢması, önceden tahmin edilemeyen hâllerin ortaya çıkması yüzünden bedelde 

değiĢiklik yapılması (BK.365/II) ve keĢif bedelinin aĢılması hâlinde bedelden 

indirim yapılmasıdır (BK.367). Meydana getirilecek eserin kapsam ve boyutla-

rında değiĢiklik olmadığı hâlde bedelde değiĢiklik yapılması, bedelde gerçek 

anlamda değiĢiklik olarak nitelendirilmektedir
24

. Buna karĢılık özellikle sipariĢ 

değiĢiklikleri, eserin ayıplı olması gibi sebeplerle yapılacak değiĢiklikler be-

delde gerçek olmayan anlamda değiĢikliklerdir
25

. Ek iĢ ve iĢ değiĢikliği yapıl-

ması da bedelin artırılmasını (ve sözleĢmede kararlaĢtırılan sürenin uzamasını) 

sağlayabilir. Fakat Borçlar Kanunu‘nun eser sözleĢmesine iliĢkin hükümleri 

arasında bedelin gerçek anlamda artırılması düzenlendiği hâlde, gerçek olma-

yan anlamda artırılması düzenlenmiĢ değildir. 

Borçlar hukukunun en temel ilkelerinden biri de ahde vefa (pacta sund 

servanda) ilkesidir. Bu ilkeye göre sözleĢmeyle bağlılık asıldır. Ahde vefa il-

kesi gereğince eser sözleĢmesinde götürü usulde kararlaĢtırılan bedelin sonra-

dan artırılması talep edilemez. Zira bedel tespit edilirken yüklenici, fiyat dal-

galanmalarını göz önünde tutmalı ve olayların normal akıĢına göre meydana 

gelebilecek değiĢiklikleri dikkate almalıdır
26

. Fakat istisnaî olarak haklı, makul, 

kabul edilebilir bazı sebeplerin bulunması, ahde vefa ilkesine sıkı sıkıya bağlı 

kalınmamasını gerektirebilir. BaĢka bir deyiĢle istisnaî de olsa, yükleniciye 

ödenmesi gereken bedelde değiĢiklik yapılabilir. Borçlar Kanunu‘nda istisnaî 

hâllerde de olsa bedelin artırılmasına imkân tanınması, yüklenicinin götürü 

bedelle olan bağlılığını kabul edilebilir bir ölçüde sınırlandırmaktadır
27

. 

Gerçekten, bazen hayatın olağan akıĢına göre öngörülemeyecek Ģekilde mey-

dana gelen fiyat artıĢları, sözleĢmenin ifasını aĢırı derecede güçleĢtirebilir veya 

imkânsız kılabilir. Kanunkoyucu, bedel konusunda ahde vefa ilkesinin her 

olayda sıkı biçimde uygulanmasının doğurabileceği bu tip sakıncaları göz 

önünde tutarak, sözleĢmenin değiĢen Ģartlara uyarlanabilmesine Borçlar Ka-

nunu‘nun 365/II hükmüyle imkân tanımıĢtır. Zira bazen ifası uzun süre devam 

eden eser sözleĢmelerinde, yüklenicinin sözleĢmede kararlaĢtırılan bedelle 

bağlı kalmasını beklemek hukuk ve adalet hislerini zedeler. Ancak, sözleĢme-

nin değiĢen Ģartlara uyarlanabilmesi sıkı Ģartlara bağlanarak, meydana gelecek 

                                                 
24 

Gürpınar, D: Eser SözleĢmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, Ġzmir 2006, s. 
82; Gökyayla, E.: Eser SözleĢmesinde Ek ĠĢ ve ĠĢ DeğiĢikliği, Ġstanbul 2009, s. 225. 

25 
Gürpınar, s. 82; Gökyayla (Ek ĠĢ), s. 225. KrĢ. Kaplan, Ġ.: ―ĠnĢaat SözleĢmelerinde 
Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları‖ (ĠnĢaat 
SözleĢmeleri, Yönetici – ĠĢletmeci – Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, 
Ankara, 18 – 29 Mart 1996, s. 130). 

26
 Aral, s. 370; Gökyayla (Ek ĠĢ), s. 225. KrĢ. Erman, H.: Ġstisna SözleĢmesinde 
Beklenilmeyen Haller, Ġstanbul 1979, s. 3 vd. 

27 
Gauch, N. 1047; Seliçi, s. 54-55; Kaplan, s. 150; Gürpınar, s. 114; Gökyayla (Ek 
ĠĢ), s. 226.  
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her fiyat artıĢında yüklenicinin bu yola kolayca baĢvurabilmesi de engellen-

meye çalıĢılmıĢtır. 

ĠĢte bu düĢüncelerle, önceden tahmin edilemeyen veya tahmin edildiği 

hâlde gerçekleĢmeyeceği kabul edilen olağanüstü bir hâl oraya çıkar; tespit 

edilen götürü bedele bağlı kalınarak eserin tamamlanması aĢırı derecede 

güçleĢir; borç henüz ifa edilmemiĢ olur; ortaya çıkan olağanüstü hâl 

yükleniciye isnat edilemez ve aksine bir anlaĢma da bulunmazsa, uyarlama 

talep edilebilir (BK. 365/II; YBK. 480/II). Sayılan Ģartlar gerçekleĢince, 

yüklenici sözleĢmenin yeni koĢullara uyarlanılmasını isteyebilir, bu mümkün 

olmadığı veya karĢı taraftan beklenemediği takdirde de sözleĢmeden dönme 

hakkını kullanabilir. Burada hâkime uyarlama yetkisi, yükleniciye de dönme 

hakkı tanınmıĢtır. Yüklenicinin öncelikle uyarlama talep etmesi gerektiği 

hükümden anlaĢılmaktadır. ĠĢin niteliği bakımından da doğru olan budur. Fakat 

uyarlama mümkün olmaz ya da karĢı taraftan beklenemez ise yüklenici 

sözleĢmeden dönebilir. Dürüstlük ilkesinin (MK. 2) gerektirdiği durumlarda, 

sözleĢmeden dönme değil, ileriye etkili fesih söz konusu olabilir. Nitekim Yeni 

BK. 480/II hükmünün ikinci cümlesinde bu husus açıkça ifade edilmiĢtir. BK. 

365 hükmünde, hem geriye hem de ileriye etkili biçimde sözleĢmenin sona 

erdirilebileceğine iliĢkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Her iki 

ihtimalin düĢünüldüğü Yeni BK. 480/II hükmü bu yönüyle bir yenilik 

içermektedir. Ayrıca BK. 365/II hükmünde ―hâkimin sözleĢmeyi 

feshedebileceği‖ ifade edilmektedir. Yeni BK. 480/II hükmünde ise 

yüklenicinin sözleĢmeden dönebileceği belirtilmek suretiyle, sözleĢmeyle bağlı 

kalması beklenemeyen yüklenicinin dava açması zorunluluğu da ortadan 

kaldırılmıĢtır. 

SözleĢmenin uyarlanması ile bedelde değiĢiklikten baĢka, sözleĢme 

süresinin kısaltılması veya uzatılması ya da sözleĢme içeriğinin değiĢtirilmesi 

de anlaĢılır
28

. Uyarlamaya iliĢkin sözleĢmede bir düzenleme bulunabileceği gibi 

kanunda da bir hüküm yer alabilir. Borçlar Kanunu‘nun 365/II hükmünde de 

uyarlamaya iliĢkin özel bir düzenleme yer almaktadır ve hükümde uyarlamanın 

yapılması sıkı bazı Ģartlara bağlanmıĢ ve ne Ģekilde uyarlama yapılacağı da 

sınırlı biçimde belirtilmiĢtir. Uyarlamanın ne Ģekilde yapılabileceği hakkındaki 

düzenlemenin değiĢtirilmesi de önemli bir yenilik olarak göze çarpmaktadır. 

Borçlar Kanununun 365/II hükmünde hâkimin bedeli arttırmak suretiyle 

uyarlama yapabileceği, ifadesi mevcuttur. Bunun dıĢında uyarlama yapılıp 

yapılamayacağı hususu doktrinde tartıĢılmaktadır. Bir görüĢe göre, bedelin 

artırılması ve sözleĢmenin feshi dıĢında, yüklenicinin sözleĢmeyle üstlendiği 

edimlerin kısıtlanması gibi bir imkân Borçlar Kanunu‘nun 365/II hükmünde 

                                                 
28

 Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Algemeiner Teil 
ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, Band I, 7. Aufl., Zürich 1998, N. 1282. 
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tanınmamıĢtır
29

. Ancak diğer bir görüĢe göre, edimin ifa Ģeklinde değiĢiklikler 

yapılması ya da ifa süresinin uzatılması gibi önlemlerin alınabileceği de ileri 

sürülmektedir
30

. Yeni BK. 480/II hükmüyle, bu tartıĢmalara cevap verecek 

Ģekilde, bedelin artırılması haricinde de uyarlama yapma imkânı tanınmaktadır. 

Dolayısıyla Yeni BK.‘nun 480/II hükmü gereğince, uyarlamanın tek Ģekli 

bedelin arttırılması değildir. Yerine göre süreye iliĢkin bir uyarlama talebi kabul 

edilebilir. Hatta sözleĢmenin kapsamının değiĢtirilmesi ile ilgili uyarlama ile de 

karĢılaĢılabilir. 

Diğer taraftan yine Borçlar Kanununun 365/II hükmünden farklı olarak 

hâkime uyarlama yetkisi, yükleniciye de dönme hakkı tanınmıĢtır. Burada bir 

hususun daha üzerinde durmak gerekir. 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nda uyarlama 

imkânı sadece taraflardan birisi için tanınmıĢtır. Gerçekten Borçlar Kanununun 

365/II hükmünde sadece yükleniciye bedele iliĢkin uyarlama imkânı tanınmıĢtır. 

Ayrıca, her türlü ücret türünde de değil, sadece götürü bedelin kararlaĢtırıldığı 

hâllerde uyarlama imkânı mevcuttur. Borçlar Kanununun 365. maddesinin 

karĢılığı olan Yeni BK. 480. hükmünde de sadece götürü bedel düzenlenmekte ve 

yine sadece yükleniciye uyarlama talep etme imkânı tanınmaktadır. Gerçekten 

hükümde yüklenicinin sözleĢmenin yeni koĢullara uyarlanmasını 

isteyebileceğinden söz edilmektedir. Eğer baĢlangıçta öngörülemeyen ya da 

öngörülüp de taraflarca göz önünde tutulması beklenemeyen durumlarla 

karĢılaĢılır ise yüklenici uyarlama istemeye ya da sözleĢmenin sona erdirilmesi 

imkânına sahiptir. Hüküm iĢsahibine böyle bir imkân vermemektedir. 818 sayılı 

Borçlar Kanunu‘ndaki düzenleme bu yönüyle eleĢtiriye açıktır. Yeni BK.‘nun 

480. maddesinin ikinci fıkrasında da sadece yükleniciye uyarlama imkânı 

verilmektedir. Fakat Yeni BK. ile, artık bu bir eksiklik değildir. Çünkü genel 

hükümler arasında yer alan Borçlar Kanununun 138. maddesinde, ―aĢırı ifa 

güçlüğü‖ olan hâllerde, sözleĢmenin her iki tarafına da sözleĢmenin yeni 

koĢullara uyarlanmasını isteme hakkı tanınmıĢtır. Borçlar Kanununun 365/II 

hükmündeki eksiklik, yani sözleĢmenin sadece bir tarafına tanınmıĢ olan imkân, 

Yeni BK. 138 hükmü sayesinde ve hükümde aranan Ģartların gerçekleĢmesi 

durumunda, artık sözleĢmenin her iki tarafı için de mevcuttur. Benzer Ģekilde, 

sadece eser sözleĢmesinde götürü bedel ile kararlaĢtırılan iĢlerde uyarlama 

imkânı tanınmaktadır (BK. 365/II). Yeni BK. 480/II hükmü bakımından aynı esas 

geçerlidir. Fakat değere göre bedel ya da yaklaĢık bedel bakımından uyarlama 

imkânı Kanunda düzenlenmemektedir. Gerçi değere göre bedelin kararlaĢtırıldığı 

ya da yaklaĢık olarak bedelin hesap edildiği hâllerde uyarlama ihtiyacı götürü 

bedelin kararlaĢtırıldığı hâllere kıyasla daha nadir ortaya çıkar
31

. Ama yine de 

                                                 
29

 Tandoğan, II, s. 256. 
30

 Erman (Beklenmeyen Hal), s. 110-111; Ayan, s. 109, 129-130. 
31

 BK. 367 (YBK. 482) hükmünün uygulanma imkânı da bu ihtiyacı azaltabilir ama her 
zaman ortadan kaldırmaz. 
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sözü edilen hâllerde de uyarlama yapılması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Yeni BK. 

138 hükmü sayesinde, uyarlama imkânının götürü bedel dıĢındaki bedel 

türlerinde de uygulanması mümkündür. Eser sözleĢmesine iliĢkin hükümler 

arasında böyle bir imkân tanınmıĢ değilse de, genel hükümlerden hareketle böyle 

bir imkânın var olduğu artık kabul edilebilir. 

Sonuç olarak, uyarlama ile ilgili BK. 365/II (Yeni BK. 480/II) hükmünde 

yapılan değiĢiklikler olumludur. 

VII. ―Değere iliĢkin bedel‖i düzenleyen Yeni BK. 481 hükmünde de bir 

değiĢikliğin yapıldığı görülmektedir (krĢ. BK. 366). Daha önce hükümde bu-

lunmayan, fakat Yargıtay kararlarında genellikle benimsenen, ―yapıldığı yer ve 

zamanda‖ ifadesi hükme dâhil edilmiĢtir. Buna göre, eserin bedeli önceden 

belirlenmemiĢ veya yaklaĢık olarak belirlenmiĢse bedel, yapıldığı yer ve za-

manda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir. Hükümde 

geçen çalıĢmanın değeri kavramından, yüklenicinin elde edeceği kâr anlaĢıl-

malıdır
32

. Yüklenicinin giderlerinin içerisine ise personel giderleri, malzeme 

giderleri, yüklenicinin genel giderlerinin yüzde olarak belirlenen bir kısmı ve 

yüklenici tarafından ödenmesi gereken yasal malî yükümlülükleri
33

, yardımcı 

Ģahıslara ve alt yüklenicilere verilen ücretler, kullanılan araç ve gereç için ya-

pılan masraflar ve yüklenicinin bizzat sağladığı malzeme için sarfedilen harca-

malar dâhildir
34

. 

ĠĢin değeri hesaplanırken eserin teslimi anındaki rayiçlerin esas alınması 

daha uygundur
35

. Giderlerin ise fiilen yapılması gerektiği an dikkate alınmalı-

                                                 
32 

Gautschi, Art. 374, N. 3b, 5b; Tandoğan, II, s. 299; Zevkliler/Gökyayla, s. 433; 
Baygın, s. 51; Gürpınar, s. 76; Karahasan, M. R.: ĠnĢaat, Ġmar, Ġhale Hukuku 1, 
Ġstanbul 1997, s. 417-418; Öz, T.: ĠnĢaat SözleĢmesi ve Ġlgili Mevzuat, TaĢınmaz 
Yatırım Ortaklıklarının ve Diğer Birden Fazla Müteahhit Bulunan Durumların 
Yarattığı Sorunların Ġncelenmesi ile Birlikte, Ġstanbul 2006, s. 56. ―Yapılacak iĢin 
bedeli veya birim fiyatı ile iĢin hangi yıl içinde yapıldığı taraflar arasında ihtilâflıdır. 
Bu durumda BK.nun 366. maddesi gereğince yapılan iĢ tutarının yapıldığı yılın birim 
fiyatları ile, yüklenicinin çalıĢma değeri ve halin icabı ve sosyal yaĢantı ve iktisadi 
kurallara göre ödenmesi gereken kâr oranı da gözetilerek bilirkiĢi aracılığıyla tespit 
edilmesi lazım gelir…‖, (Yarg. 15. HD., 15.09.1983, 2048/2075, Karahasan 
(ĠnĢaat), s. 418, dn. 287).  

33 
Gürpınar, s. 77. 

34 
Tandoğan, II, s. 299; Karahasan (ĠnĢaat), s. 418; Zevkliler/Gökyayla, s. 433; 
Baygın, s. 52. Giderlerin varlık ve miktarı da yüklenici tarafından ispat edilmelidir. 
Bkz. Baygın, s. 51. 

35
 Tandoğan, II, s. 301; Zevkliler/Gökyayla, s. 435; Karahasan (ĠnĢaat), s. 418-419; 
Baygın, s. 53. Diğer bir görüĢe göre ise, iĢin bedeli ve yüklenicinin masrafı, iĢin 
yapıldığı zamanki piyasa rayiçleri dikkate alınarak belirlenir. Bkz. Becker, Art. 374, 
N. 1; Kaplan, s. 143.  
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dır
36

. Bazı kararlarında Yargıtay‘ın iĢin (eserin) değeri ile giderler arasında ay-

rım yapmadan sonuca ulaĢtığı görülmektedir
37

. Fakat bazı Yargıtay kararla-

rında ise isabetli olarak bu ayrımın yapıldığı ve farklı tarihler dikkate alınarak 

iĢin değeri ile yapılan giderlerin takdir edilmesi gerektiğini kabul etmektedir
38

. 

                                                 
36 

Becker, Art. 374, N. 1; Zevkliler/Gökyayla, s. 435; Karahasan (ĠnĢaat), s. 418; Öz 
(ĠnĢaat), s. 57; Gürpınar, s. 79, dn. 256. Tandoğan (II, s. 300) ve Yavuz/Özen/Acar 
(s. 536), giderlerin fiilen yapıldığı anın dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedir. 
Hâlbuki giderlerin yapılmasında meydana gelecek gecikme sırasında ortaya 
çıkabilecek fiyat artıĢlarından iĢsahibinin sorumlu tutulmaması için, giderlerin 
objektif olarak yapılması gerekli anın tercih edilmesi daha uygundur.    

37
 Yapılan iĢin bedelinin önceden kararlaĢtırılmadığı hâllerde Yargıtay, Borçlar 
Kanunu‘nun 366. maddesine göre yapılacak hesaplamada, iĢin yapıldığı tarih 
itibariyle rayiç bedellerin dikkate alınması gerektiğini kabul etmektedir. BaĢka bir 
ifadeyle, yerleĢmiĢ Yargıtay uygulamasına göre, giderlerin fiilen yapıldıkları 
zamandaki tutar göz önüne alınarak hesaplama yapılmalıdır. Bkz. Yarg. 15. HD., 
03.02.1993, 2776/412 (Karahasan, ĠnĢaat, s. 1541); Yarg. 15. HD., 25.10.1990, 
4678/4327 (Karahasan, ĠnĢaat, s. 1542-1543); Yarg. 15. HD., 01.04.1988, 515/1308 
(Uygur, s. 8359); Yarg. 15. HD., 02.03.1988, 2787/868 (Uygur, s. 8360); Yarg. 15. 
HD., 18.04.1983, 1016/958 (Uygur, s. 8364-8365).  

Yargıtay, dava tarihi dikkate alınarak yapılan hesaplamanın doğru olmadığını kabul 
etmektedir. Bkz. Yarg. 15. HD., 26.06.1996, 3555/3643 (Uygur, s. 8367). Eski tarihli 
bazı kararlarda ise, Yargıtay‘ın sözleĢmenin kurulduğu günkü rayiç fiyatların esas 
alınmasını doğru bulduğu görülmektedir. Örneğin bkz. Yarg. 15. HD., 29.11.1977, 
1616/2146 (Karahasan, ĠnĢaat, s. 1549); Yarg. 15. HD., 13.11.1974, 1340/1690 
(Karahasan, ĠnĢaat, s. 1550-1551).  

38
 ―ÇalıĢmanın değeri kavramından, yüklenicinin yaptığı iĢ karĢılığı elde edeceği kâr ve 
o iĢe düĢen giderler payı anlaĢılmalıdır. Yüklenicinin giderleri, sözleĢmenin 
konusunu oluĢturan eserin yaratılması için baĢvurulan yardımcı kiĢilere ve alt 
yüklenicilere eylemli olarak ödenmiĢ ücretleri, iĢte kullanılan araç ve aletler için 
yapılmıĢ giderleri ve yüklenicinin sağladığı gereçler için giriĢtiği harcamaları kapsar. 
Ne yazık ki, yüklenicinin kötü niyetle yaptığı nesnel (objektif) yönden yararsız 
giderler, ücretin belirlenmesinde hesaba katılamaz. Bu giderlerin eylemli olarak 
yapıldıkları zamandaki tutarının göz önünde bulundurulması gerekir. Buna karĢılık 
çalıĢmanın (iĢin) değeri, gerçek gider ve harcamaların belirli bir oranı olarak hesaben 
bulunacağına ve eser için gereken tüm gider ve harcamalar tamamlandıktan sonra bu 
hesap iĢlemine giriĢilebileceğine göre, çalıĢmanın değeri, eserin teslimi anındaki 
rayiçlere dayanılarak belirlenmelidir ki, çalıĢmanın (iĢin) değeri, yani yüklenicinin 
brüt kârı, yapılan gider ve harcamalara iĢletme ekonomisi esaslarına göre belli oranda 
eklenecek, hesaben bulunan bir tutardır…‖, (Yarg. 15. HD., 31.05.1978, 1017/1176, 
Karahasan, M. R.: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler C. 2, Ġstanbul 2002, s. 420-
421); ―Borçlar Kanunu‘nun 366. maddesine göre önceden kararlaĢtırılmamıĢ veya 
takribi bir surette kararlaĢtırılmıĢ olan bedel, çalıĢmanın değerine ve yüklenicinin 
giderine göre tayin edilir. Giderlerin hesabında fiilen yapıldığı zamanki tutarı göz 
önünde tutulur. ÇalıĢmanın değeri ise, eserin teslim anındaki rayiçlere dayanılarak 
belirlenmesi gerekir…‖, (Yarg. 15. HD., 30.06.1981, 1325/1531, Karahasan, 



Emre GÖKYAYLA - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Eser 

SözleĢmesine ĠliĢkin Hükümlerin Değerlendirilmesi 

 

581 

Yapılan düzenleme, özellikle bedelin muacceliyeti ile bir arada 

düĢünüldüğünde eleĢtiriye açıktır. Zira bedel, ilke olarak eserin teslimi anında 

muaccel olur (BK. 364; Yeni BK. 479). Halbuki yeni hükme göre, meydana 

getirme faaliyeti uzun zamana yayılsa bile, bedel eserin yapıldığı yer ve 

zamana göre belirlenecek, fakat aksine anlaĢma yapılmamıĢsa, bedel teslim ile 

muaccel olacaktır. Bu hâlde hükmün uygulanmasıyla ilgili problem 

çıkabileceği kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, bedel, mahallî rayiçlere göre hesap edilecektir
39

. Yapıldığı 

zaman ve yerdeki ifadesinden anlaĢılması gereken budur. ĠnĢaatta kullanılan 

kumun, çimentonun, tuğlanın bedeli mahallî rayiçlere göre belirlenir. Fakat 

mahallî ifadesinden ne anlaĢılması gerektiği bazen tartıĢmaya açık olabilir. 

Özellikle eserin meydana getirildiği yerde kullanılan malzemeye iliĢkin bir 

rayiç bulunmayabilir. Bu durumda mahallî rayiç olarak, yerine göre bölgesel 

yerine göre ülkesel rayiç dikkate alınmalıdır. Hatta ülke sınırları içerisinde 

üretilmeyen malzemenin bedeli ile ilgili olarak dahi uyuĢmazlık çıkabilir. 

Önemli olan objektif olarak malzeme fiyatının tespitidir. 

VIII. SözleĢmenin yaklaĢık bedelin aĢılması yüzünden sona ermesine 

iliĢkin Borçlar Kanununun 367. (Yeni BK. 482.) maddenin birinci fıkrasında, 

―feshedebilir‖ ifadesi yerine ―dönebilir‖ ifadesi kullanılmıĢtır. Hükümde esasa 

iliĢkin bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 

IX. Eser sözleĢmesine iliĢkin hükümler arasında, yukarıda sayılan 

değiĢiklikler haricinde esasa iliĢkin önemli bir değiĢiklik yoktur. Fakat tabii Ģu 

soru üstünde de durmak gerekir: ―Acaba Ģu da olsaydı‖ ya da ―Ģu husus 

hakkında da hüküm konulsaydı‖ denilebilecek hususlar var mıdır? Bu konuda 

birkaç nokta üzerinde durmak uygun olur. 

Türkiye'de, Almanya'dan da Ġsviçre'den de daha çok uygulama alanı 

bulan arsa payı karĢılığı inĢaat sözleĢmeleri hakkında düzenleme yapılaması 

isabetli olurdu. Fakat bu konuda herhangi bir düzenlemeni yapılmadığı 

görülmektedir. 

Diğer taraftan eser sözleĢmesine iliĢkin hükümler değerlendirilirken 

zaman zaman Ģu eleĢtiri ile karĢılaĢılır: Eser sözleĢmesine iliĢkin hükümlerin 

daha çok küçük el sanatları düĢünülerek hazırlandığı, buna karĢılık geniĢ 

kapsamlı, özellikle de inĢaat iĢleri bakımından mevcut hükümlerin, her zaman, 

olduğu gibi uygulamaya elveriĢli olmadığı eleĢtirisi ile karĢılaĢılmaktadır. 

Zaman zaman, eser sözleĢmesine iliĢkin hükümler, kapsamlı inĢaat iĢleri 

                                                                                                                       
Borçlar, s. 421). KrĢ. Yarg. 15. HD., 06.11.1974, 1456/1556 (Karahasan, ĠnĢaat, s. 
1551). 

39
 Yargıtay da mahallî rayiçleri esas almaktadır. Bkz. Yarg. 15. HD., 15.04.1996, 
737/2126 (Uygur, s. 8366); Yarg. 15. HD., 24.06.1996, 3565/3550 (Uygur, s. 8367); 
Yarg. 15. HD., 21.12.1995, 7012/7585 (Uygur, s. 8368-8369). 
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bakımından yeterli olmamaktadır. Mevcut hükümlerin zaman zaman ihtiyaca 

cevap vermediği görülmektedir. Bu konuda Kanunda düzenleme yapılsaydı 

daha isabetli olabilirdi. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun eser sözleĢmesine iliĢkin hükümleri 

dikkate alındığında, BK. 366 (YBK. 481) hükmüne iliĢkin yukarıda iĢaret 

edilen eleĢtiri bir tarafa, yapılan değiĢikliklerin genel olarak isabetli olduğu 

söylenebilir. 
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Prof. Dr. Turgut Öz Değerlendirme KonuĢması 

ġimdi ilk olarak Ģunu belirteyim: BaĢta söylediğim gibi Sayın Aslan 

Ertürk‘ün inceleme konusu olarak aldığı Yeni Borçlar Kanunun hizmet söz-

leĢmesi hükümleri baĢlı baĢına bir ders konusu. Hepsini tek tek ele alması im-

kânsızdı. Haklı olarak kendilerine göre en önemlilerini ele aldı. Değinmedikle-

rine örnek olarak, mesela kısmi çalıĢmaya iliĢkin hükümler kanundan çıkartıldı. 

ĠĢçinin ölümü halinde 5 seneye kadar olan hizmet sözleĢmelerinde eĢi, çocuğu 

veya bakmakla yükümlü olduğu kiĢiye bir aylık ücretinin ödenmesi veya 5 se-

neden fazla hizmeti varsa 2 aylık ücretinin ödenmesi gibi orjinal hükümler geti-

rildi. ĠĢçinin avans isteme hakkı artık yok. Bu herhalde iĢçi ücretine iliĢkin çok 

ayrıntılı hükümler, koruyucu düzenlemeler getirilmesi nedeniyle. Belki bunlar 

araya sıkıĢtırılıp eklenebilirdi. 

Onun dıĢında önemli gördüğüm hususlardan, geçersizliği sonradan anla-

Ģılan hizmet sözleĢmesinde fiili çalıĢmanın sözleĢme varmıĢ gibi sonuç doğur-

masında, bu düzenlemenin Ġsviçre Borçlar Kanununun 320. maddesi 

3.fıkrasından farklı olması, orada iĢçinin ―iyiniyetle çalıĢmıĢ olması‖ Ģartı 

aranmasına rağmen bizde bunun aranmaması, iyi niyet Ģartının iĢçi aleyhine 

sonuçlar doğuracağı gerekçesine dayandırıldı. Hükmün bu düzenlemesini isa-

betli gördünüz gibi geldi bana. Benim bu hususta Ģüphelerim var. Çünkü bu-

rada iĢçinin iyiniyetli mi kötüniyetli mi olduğu tartıĢması çıkabilirdi ama, bu-

nun yerine uygun görülen düzenlemenin de sakatlıkları var. Ġyi niyet Ģartını 

çıkarıp çıkarıp yerine ―geçersizliği sonradan anlaĢılan hizmet sözleĢmesi‖ de-

menin sakıncası Ģu:. Bir kere ―sonradan anlaĢılan‖ ne demek? Öyle durumlar 

olur ki, baĢtan beri geçersizliğin bilinmesine rağmen gene o süre boyunca ge-

çerli bir sözleĢmenin sonuçlarının doğması gerekli olabilir. Aksi sonuç iĢçinin 

haklı çıkarlarına aykırı olabilir. Mesela iĢçinin ehliyeti yoktur ama çalıĢmıĢtır. 

Bu sonradan anlaĢılan bir Ģey de değil. ĠĢçinin baĢtan beri ehliyeti olmadığını 

her iki taraf da biliyor. Bu durumda ne olacak? Sonradan anlaĢılan bir Ģey ol-

madığı için bu süre boyunca hizmet sözleĢmesinden borç doğmayacak demek 

mümkün mü? Bu durumun tersine, iĢveren aleyhine haksızlık oluĢturacak bir 

durum da çıkabilir: Mesela diyelim ki iĢçi hile ile iĢvereni kandırıp iĢe girdi ve 

bir zaman çalıĢtıktan sonra iĢveren durumu anladı. Burada hilekâr iĢçi bu süre 

için ücretini gene alacak. çünkü iĢverenin ―sonradan anladığı‖ bir durum var 

denebilecek. Bunları da dikkatinize sunmak istiyorum. 

Taciz konusunda ilginç bir Ģey eklemek istiyorum. Amerikalı iĢletme ho-

cası bir tanıdığım vardı. Bazı eyaletlerde iĢçiye yapılan tacizin ispatı bakımın-

dan ilginç kurallar olduğunu söyledi. Mesela bir kadın çalıĢan taciz edildiği 

hususunda Ģikayette bulununca, prensip olarak iddiası doğru sayılıyor. Bunu 

gerekçesi, normal olarak kimsenin durup dururken böyle bir ithamda bulunma-

yacağı, özellikle bir kadının kendini rezil etmek, güç veya gülünç duruma dü-
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Ģürmek istemeyeceği. Bu gerekçe ile taciz ithamında bulunanın doğru söylediği 

konusunda basit bir karine kabul edilmekte; suçlanan tarafa, ―bu eleman niçin 

senin hakkında böyle bi iftira etmiĢ olabilir‖? sorusu sorularak makul bir açık-

lama beklenmekte. Suçlanan, mesela, ―bir tek bu elemanın maaĢına zam yap-

mamıĢtım‖ veya ―Ģu sebeple Ģu tarihte kavga etmiĢtik‖ yahut ―atanmak istediği 

göreve baĢkasını atadım‖ ya da ―ruhsal bozukluğu vardır‖ gibi bir açıklama 

yapabilirse, karine yıkılmıĢ sayılıyor ve iĢçinin somut olarak tacizi ispat yü-

kümü doğuyor. Aynı kiĢinin anlattığı ve bana ilginç gelen bir diğer husus, bazı 

ara durumlarda tacizin belirlenmesinde kabul edilen ölçütler. Örneğin iĢ ye-

rinde karĢılaĢılan lüzumsuz veya aĢırı iltifatlar ya da istenmeyen aĢk ilanları ne 

zaman taciz sayılabilir? Burada ölçüt Ģu: istenmeyen iltifata veya aĢk ilanına 

vb. maruz kalan eleman, ilgili kiĢiyi bu tutumunu tekrar etmemesi hususunda 

en az bir kez ―kesin ve ciddi bir tavırla‖ uyarmakla yükümlü. ĠĢte ancak bu 

nitelikte bir uyarının yapılmasından sonra aynı veya benzer davranıĢ tekrarla-

nırsa taciz sayılıyor. Saldırgan ve ahlak dıĢı davranıĢlara karĢı ise uyarı Ģartı 

aranmıyor. Yabancı uygulamaya iliĢkin bu duyumlarımı sizinle paylaĢmak is-

tedim. 

Kanunda isabetsiz bulduğumuz hususlara iliĢkin olarak Ģu noktayı be-

lirtmek isterim: Nevzat hocamız da biliyorlar, bazı müesseselerin yanlıĢ an-

lamda kullanılması, terim ve hüküm hataları niteliğindeki yanlıĢlar, çoğunlukla 

tasarı Adalet bakanlığı Komisyonu‘ndan çıktıktan sonra Meclis Komisyonunda 

son anda yapılan eklemlerde karĢımıza çıkıyor. Bunu da söylemekte bir sakınca 

duymuyorum. Bizim komisyonumuzda da tabi hatalar olmuĢtur ve bunları biz 

de eleĢtiriyoruz. Ama mesela makbuz yerine ibra, ibra yerine makbuz denmesi; 

destekten yoksun kalmada zarardan fazla tazminat olmaz Ģeklinde gereksiz 

açıklama getirilmesi vb. hükümler, Meclis Komisyonunda eklenen ifadelerdir. 

Notlarımı izleyerek gidiyorum. Sayın Özdemir‘in rekabet yasağı açıkla-

malarında yine yanlıĢ hatırlamıyorsam bazı değiĢikliklerin sınırlamayı eskiye 

göre daha soyut hale getirdiğini söyledi. Ben bu kanıda değilim. Eskiden açık 

bir süre sınırı yoktu, yeni düzenlemede rekabet yasağı iki yıl gibi bir açık bir 

süre ile sınırlandı. Hiç bir somut süre olmayıp sürenin tamamen hakimin takdi-

rine bağlı olmasına göre bir süre sınırı getirilmiĢ olması uygulamada bu iĢi ko-

laylaĢtıracak daha somut bir husustur diye düĢünüyorum. 

Sayın Prof. Dr. Arpacı‘nın eser sözleĢmesiyle ilgili belirttiği noktalar dı-

Ģında Ģunu söyleyebilirim: BK m.475/b.1 düzenlemesinde ayıba karĢı tekeffül-

den doğan haklardan ilki formüle edilirken eski metindeki -m.360/1deki- ―ka-

bulden kaçınabilir‖ ifadesi yerine ―sözleĢmeden dönme‖ denmesi, aslında isa-

betli olmamıĢtır. Eski ifade alacaklı için, hem ayıplı ifayı kabul etmeyip borç-

luyu temerrüde düĢürüp borçlu temerrüdü hükümlerine baĢvurma hem de ifayı 

kabul etmiĢse ayıp sebebiyle sözleĢmeden dönme imkanlarını kapsar nitelikte 

idi. Yeni ifade ifadan kaçınma ve borçlu temerrüdü hükümlerine gitmeyi kap-

samıyorsa da, herhalde genel hükümler çerçevesinde amaca göre yorumla gene 
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de aynı sonuca varılacaktır. Yine bu durumlarda kabulden kaçınarak müteah-

hidi temerrüde düĢürüp temerrüt hükümlerine baĢvurmak mümkün olacaktır. 

BaĢka bir nokta olarak, yüklenicinin özen yükümünün ve onun kusuru-

nun ölçüsü olarak rol oynayan 471. maddede eski düzenlemedeki gibi hizmet 

sözleĢmesindeki iĢçinin mesuliyetine iliĢkin hükme atıf yapılmamıĢtır. Artık 

bunun yerine ―yüklenicinin borcu, üstlendiği edimleri iĢ sahibinin iĢte haklı 

menfaatini gözeterek sadakat ve özenle ifa etmektedir‖, dendikten sonra ―so-

rumluluğunun belirlenmesinde benzer alanlardaki iĢi üstlenen basiretli yükleni-

cinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranıĢ esas alı-

nır‖ denmiĢtir. Burada özen yükümlülüğü objektifleĢtirilmiĢtir. Buna yabancı 

doktrinde ―model davranıĢ teorisi‖ de deniyor. Bunun pratik anlamı Ģudur: Me-

sela iĢçinin mesuliyetine iliĢkin hükümde, iĢ hukukçusu arkadaĢlar bilirler, ―iĢ-

çiyi istihdam ettiği sırada iĢveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken 

vasıflarına‖ göre iĢçinin kusuru tayin olunur. Yeteneksiz, beceriksiz, bilgisiz 

bir iĢçiyi bu durumunu bilerek istihdam ettiysem, onun kusuru artık bu duru-

muna göre takdir edilir. ―ĠĢini doğru dürüst bilen-yapan bir insan olsa bunu 

yapmazdı‖ deyip kapasitesini aĢan hususlarda kusurlu sayılamaz. Eser sözleĢ-

mesi hükümlerindeki yollama aynı pozisyona müteahhidi de getiriyordu. ġimdi 

bu yeni düzenlemede bu savunma yapılamaz. Mesela bir yüklenici iĢini iyi 

yapmamıĢ, ayıplı yapmıĢ veya geç yapmıĢ vb ise ve örneğin bu çapta bir inĢaat 

iĢi veya terzilik iĢi alan mütaahhit veya terzi bu borç ihlalinde bulunmamalıydı 

ise; Yeni Kanunda bu kiĢi acemi veya eğitimsiz olduğunu yahut mali durumu-

nun iyi olmadığını ve iĢ sahibinin de onun bu durumunu bilerek sözleĢme yap-

tığını ileri sürüp kusursuzluğunu kanıtlayamaz. Yeni kanuna göre, sözleĢmelere 

açıkça sorumluluğu kaldıran sınırlayan bir hüküm konulmadı ise, iĢ sahibinin 

yüklenicinin gerçek durumunu bilerek veya bilmeyerek sözleĢme yapması 

önemli olmayıp, yüklenici kendi durumunu bilmek ve değerlendirmekle yü-

kümlü tutulmuĢtur. Yani, iĢ sahibi olarak ben senle sözleĢme yaptığımda senin 

yüklenici olarak kötü vaziyetini bilmem senin kusurunun değerlendirilmesinde 

bir mazeret olmaz. Durumuna uygun olmayan iĢi almamakla tek baĢına yü-

kümlüsün. ĠĢin püf noktası bu. 

Efendim sürelere iliĢkin olarak da bazı Ģeyler söyleyelim. Eser sözleĢme-

sinde ayıba karĢı tekeffüle iliĢikin olarak mevcut kanununun 363. maddesi ile 

değiĢtirilmiĢ 126/b.4 hükümlerinin uygulama alanına iliĢkin olan Ģu andaki 

tartıĢma ortadan kalkacak. Sayın Emre Gökyayla bu hususları çok güzel ifade 

etti. Burada belki değinilmesi gereken, eser sözleĢmesinde ayıba karĢı tekef-

fülde taĢınmazlarda eğer ağır kusuru varsa yüklenicinin 20 yıllık zamanaĢımına 

tabi olması. Bu çok uzun bir zamanaĢımı süresi. Bilindiği gibi bu depremden 

doğan zararlarla da bağlantılı bir hüküm. Tasarının ilk halinde haksız fiillerde 

genel zamanaĢımı süresi de fiilin iĢlenmesinden itibaren 20 yılken, bu sonradan 

10 yıla çevrildi yani Ģu anki süre muhafaza edildi fakat satrım ve eser sözleĢ-

melerinde taĢınmazlarda ayıptan dolayı sorumlukluk 20 yıl olarak kaldı. 
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Eser sözleĢmesinde ayıba karĢı tekeffüle iliĢkin değinilmesi gereken bir 

baĢka önemli husus, ayıba karĢı tekeffülde seçimlilik hakları düzenleyen 475. 

maddede üç 3 seçimlik hak sayıldıktan sonra ayrı bir fıkra Ģeklinde ―iĢ sahibi-

nin genel hükümlerine göre tazminat isteme hakkı saklıdır‖ denmiĢ olması. 

Eski 360. madde ise, her bir seçimlik hakkı düzenleyen fıkralarda, bu seçimlik 

hakkın kullanılması ile karĢılamayan zararlar için tazminat istenebilir, Ģeklinde 

ifadeler vardı. Bu düzenleme karĢısında, ancak iĢ sahibi üç seçimlik haklardan 

birini kullandıktan sonra bunla birlikte bir tamamlayıcı olarak tazminat isteye-

bilir anlamına geliyordu. Gerçi bu manzara karĢısında, iĢ sahibi ayıba karĢı 

tekeffül hükümlerini bırakıp BK m.96‘daki genel hükme dayanarak tazminat 

isteyebilir mi tartıĢması vardı. ġimdi yeni madde düzenlemesi bence iĢ sahibi 

bu üç seçimlik haktan birini seçmese bile sadece tazminat isteyebilir anlamı 

veriyor. Böylece, iĢ sahibi sözleĢmeden dönme veya bedel indirimi yahut ona-

rım isteme yollarının hiç birine baĢvurmadan; doğrudan ve sadece tazminat 

isteyebilecek. Gerçi bu kez de, acaba bu tazminat istenirken süresinde ayıp ih-

barı Ģartının ve ayıba karĢı tekeffül zamanaĢımının gene de sözkonusu olup 

olmayacağı tartıĢılabilecektir. 

Götürü bedelin aĢırı derecede aĢılması halinde mevcut kanundaki gibi 

sadece bedel artırımı yoluyla değil baĢka hüküm değiĢiklikleri ile de uyarlama-

nın mümkün kılındığına değinildi. Fakat inĢallah söylenirken ben kaçırmamı-

Ģımdır, Ģunlar da eklenebilirdi: Burada mevcut kanundan farklı olarak hâkime 

baĢvuru mecburiyeti açık bir Ģekilde vurgulanmıĢtır. Gene burada uyarlama ve 

sözleĢmeden dönme sıraya sokulmuĢ önce sözleĢmenin uyarlamasını istenme 

bu mümkün olmadığı taktirde sözleĢmeden dönme yoluna gidilebilir denmiĢtir. 

Mevcut kanunda bu talepler ―veya‖ ekiyle hiçbir sıralama olmadan ifade edil-

miĢti. Gerçi gene de bu sırayı savunanlar vardı. 

Artık daha fazla sabrınızı taĢırmak istemiyorum ama bir Ģey daha belirt-

mek istiyorum: Ayıplı malzeme veren yüklenicinin satım sözleĢmesindeki sa-

tıcı gibi ayıba karĢı tekeffülle sorumlu olduğuna iliĢkin hükümde, arkadaĢımız 

ayıp hükümlerine yapılan vurgu ile burada zapt mı düzenlenmiĢtir ayıp mı dü-

zenlenmiĢtir tartıĢmasının çözüldüğünü söyledi. Doğru, fakat burada Ģunu vur-

gulayarak bitireyim: Buradaki tek tartıĢma bu değildi. Yani burada ayıba atıf 

yapan bir hüküm olsa da baĢka bazı tartıĢmalar vardı. Örneğin biz burada sa-

tımdaki tüm ayıba karĢı tekeffül hükümlerine değil sadece satımdaki ayıbın 

doğrudan yol açtığı zararda satıcının kusursuz sorumlu tutulduğuna iliĢkin 

205/2 hükmüne yollama yapıldığı görüĢünde idik. Fakat aksini savunanlar 

vardı. Gene buradaki ayıbın niteliğine göre, Ģu an kimler olduğunu hatırlaya-

mıyorum ama Ġsviçre‘deki monografi ve Ģerhlerde bu hükmün sadece bazı tür 

ayıplarda uygulanacağı, baĢka tür ayıplar için geçerli olmayabileceğini savu-

nanlar; sadece özellikle taahhüt edilmiĢ-vaadedilmiĢ ayıplar için uygulanaca-

ğını, malın zaten taĢıması gereken vasıflardaki ayıplara uygulanmayacağını 

savunanlar vb. vardı Yani burada baĢka tartıĢmalar da var. Yeni kanunda yol-
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lamanın zabta değil sadece ayıp hükümlerine yapıldığının belirtilmesi ile bu 

tartıĢmalar sona ermiĢ olmayacak. 

Nihayet, arsa payı karĢılığı inĢaat sözleĢmeleri konuĢuldu. Komisyonda 

bu sözleĢme tipinin en azından bir özel hükümle düzenlenmesi önerisinin tartı-

Ģıldığını hatırlıyorum. O gün komisyonda ―uygulamada bu hususta sorun çık-

mıyor, özel düzenleme ihtiyacı yok bu özel hususları kanuna koymak gerekli 

değil‖ dendi. TartıĢma uzayınca BaĢkan hakim üyelere bu sözleĢme tipi için 

uygulamada tereddüt ettiğiniz ve kanunda belirtilmesini istediğiniz bir nokta 

var mı?‖ diye sordu. Olumsuz cevap alınca tartıĢmayı kapattı. ġunu da belirte-

yim, Komisyonun bir prensip kararının da, isimsiz ve karma sözleĢmeleri bü-

yük bir ihtiyaç olmadıkça öyle bırakma ve kanunda düzenlememe olduğu da 

hatırlatıldı. Fakat Sayın Arpacı‘nın bu hususu eksiklik olarak belirtmesine ka-

tıldığımı da söylemek isterim. 

Burada bitiriyorum, Son sözüm Ģu: Ben yeni kanun hakkında ılımlı bir 

görüĢ sahibiyim. Bu yeni yasada da hatalı yönler var. Tabii ki mükemmel de-

mek mümkün değil. Fakat hiç Ģüphem yok bu eski Borçlar Kanundan daha iyi 

bir kanundur. Ancak daha iyisi olabilirdi. 

 



 


