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ÖNSÖZ

Hocamız Prof. Dr. İsmet Gülümser SUNGURBEY’in anısına; iki yıl 
önce sunum bölümünü, izleyiciler, katılımcılar, düzenleyenler düze-
yinde, hepimizi mutlandıran yoğunlukla tamamladığımız dizi kon-
feranslar konusunda, yola çıkıştaki ikinci arzumuz da gerçekleşiyor. 

Konferansta sunulan tebliğlerle, tartışma metinlerini üç ciltlik bir kitap olarak 
basıyoruz. 

Yapmayı arzu ettiğimiz; organizasyon fikrinin sahiplerinden (Av. İsmail AL-
TAY - Doç. Dr. Herdem BELEN), üç ay süren dizi konferansları düzenleyen ku-
rum İstanbul Barosu’na, konferansların hepsinde karşılama-ağırlama-uğurlama-
da görev alan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine kadar, bir vefa 
borcunu gereğince yerine getirmekti. Tebliğ sunanlardan, sunumlardan yararlan-
mak üzere hazır bulunan katılımcılara kadar herkesin kabulünü, varlığını, son-
raları gönderilerini hep bu temelle karşıladık. Bu yüzden yayını gerçekleştiriyor 
olmanın sevinci; bütün nedenleri, gerekçeleriyle, gecikme dolayısıyla üzüntümü-
zün önünde yer alıyor. 

Neleri yayınlıyoruz, nasıl yayınlıyoruz sorusunu yanıtlayalım önce: Yayın için 
sözlü sunumlar sonrası, tebliğ sahiplerinden makale formunda metinler istedik. 
Süreler belirleyerek metinleri bekledik. Gönderim tarihleri sunumları izleyen 
günlerden, konferansların bitmesinden bir buçuk yıl sonraya kadar uzun bir za-
mana yayıldı. Bazı yazarlar, uzama sürecinde metinlerini yenilemeyi arzu etti, ri-
calarına uyduk. Bu nedenle metinlerin kaynakçaları zaman itibarıyla farklılık ta-
şımaktadır. Başlıca düşüncemiz, konferanslar sonrasında, hocamızın adıyla, aslen 
genel hükümler kapsamlı yaklaşık elli yazarlı bir kitap oluşturmak idi. Hocamızın 
ders kitabı yayınına bakışını bildiğimiz vurgusuyla, adıyla kitap sözlerini bir ara-
da kullandığımızı belirtmesek olmaz. Umarız İsmet Hocamızın adını, kişiliğine 
saygımızı, öğrettiklerine şükranlarımızı, hayatımıza kattığı renklere sevincimizi 
bir nebze yansıtabiliriz. öyle olursa ne mutlu bize! 

Kısaca yayın içeriğini açıklamak yarar sağlayacaktır: Kitap ciltleri, konferans-
ların üst başlıkları esasıyla oluşturulmuştur. İçerik büyük oranda bilimsel metin-
lerden oluşmaktadır. Elbette ilk cildin başında anılar yer almaktadır. Tebliğler ara-
sında, her bir oturum açısından, başkanların açılış konuşmalarına yer verilmiştir. 
çünkü çoğu oturumda SUNGURBEY hocamız hakkında yayınlamasak olmaz 
anlatımlar vardı. Tebliğ sıralanışı hakkında kısa bilgi iletelim: Hocamızın ders 
anlatış yöntemini takip (onun gibi sistematik kurma) kararımızı ricaen ilettiği-
miz katılımcıların gözetmesi devamında, metinler paragraf esasıyla sıralanmıştır. 
Paragraf başlıkları, davetiyelerdeki tebliğ adlarıyla oluşturulmuştur. (Yeknesaklık 
arzusuyla, paragraftan sonraki sıralamaya ilişkin ricamızın herkes tarafından göz 



önünde tutulduğunu umut ediyoruz.) En son gün, kanun değerlendirmesi yapıl-
mış idi. Dolayısıyla oradaki metinlerin içerikleri genel hükümlerden, metinlerin 
kendileri makale formundan ayrılabilecektir. 

Teşekkürlere gelince: Başta konferanslara katılma önerisini kabul ederek ça-
lışmanın omurgasında yer alan tebliğ sunucularına teşekkür ediyoruz. Ardın-
dan konferansların düzenlenmesi ve yayınlanması kararını alan İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL, Başkan Yardımcısı Av. Mehmet DU-
RAKOĞLU, Genel Sekreter Av. Hüseyin öZBEK, Sayman Av. Ufuk öZKAP ve 
yönetim kurulu üyeleri Av. Ayşe Füsun DİKMENLİ, Av. Aydeniz Alisbah TUS-
KAN, Av. Başar YALTI, Av. Süreyya TURAN, Av. Turgay DEMİRCİ, Av. özlem 
AKSUNGAR ve Av. Hasan KILIç’a, konferanslar süresince bize eşlik eden baro 
çalışanlarından Filiz ŞENAVCI’ya, Ali YILDIZ’a, Tuğba KöKSAL’a teşekkür edi-
yoruz. Salonlarını bize tahsis eden Kadir Has Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz. 

Konferansı düzenleme yönündeki heyecanımızı paylaşan Kocaeli Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı üyelerine (en başta tebliğ suna-
cak kişileri belirleme konusunda yoğun mesaiyi en büyük coşkuyla yürüten Yard. 
Doç. Dr. Duygu KOçAK DİKER’e, ardından Doç. Dr. Sezer çABRİ’ye, Doç. Dr. 
Mehmet ŞENGÜL’e, Yard. Doç. Dr. Funda çELEBİ’ye, Ar. Gör. Hilal DAVER’e); ri-
camızı coşkuyla karşılayıp konferanslar boyunca bize gönüllü yardım eden sevgili 
öğrenciler(imiz)e (Ahmet CANPOLAT, özge AK, Muhammed Şevki YöRÜK, 
Mustafa Seyfi YILDIZ, Elvira OLJAYEVA, Müjdat AĞIRBAŞ, Lütfiye ŞENTÜRK, 
Nazım CANçAKIR, Ender ÜSTÜNKAYA, Seren GÜNBAY, Şengül öZKAN, 
Rümeysa çAKMAK, Begüm KUNDURACI, Nazlı Ayça YABACI, Mustafa VU-
RAL’a) teşekkür ediyoruz. 

Konferansın düzenlenmesinde iki hocamıza ayrıca teşekkür etmek isteriz. 
Bunlardan ilki, SUNGURBEY’e Armağan fikrinin olgunlaşması sürecinde, anılar-
dan, oturum başkanlıklarına kadar, isimlerin belirlenmesinde fikir babalığı yapan 
Prof. Dr. Algun çİFTER. Diğeri katılımı ricasıyla aradığımızda, fikrimizi, kalkış-
mamızdan başlayarak bizi mahcub eden nitelemelerle karşılayıp destekleyen, her 
aşamada güç-moral veren konuşmalarıyla -bazı isim önerileri için- Prof. Dr. Rona 
SEROZAN. İkisi de sağ olsunlar. 

Kitaplar, Ege Basım Yayın tarafından basılmaktadır. Bütün kitapların mizam-
pajını dingin yaklaşımıyla özenle gerçekleştiren İbrahim MISIR’a, yayında emeği 
geçen bütün Ege Basım çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Son gün sistematik kont-
rolündeki yardımları için Ar. Gör. Hilal DAVER ile Ar. Gör. Ali Ahmet GENç’e 
de teşekkür ediyoruz. 

Av. İsmail ALTAY – Doç. Dr. Herdem BELEN
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Av. İsmail ALTAY*

Sayın konuklar, İstanbul Barosu Yönetimi adına hepinize hoş geldiniz diyor, 
saygı ile selamlıyorum. Bugün hep birlikte değişik bir çalışmaya imza atacağız, 
ülkemizin yetiştirdiği en büyük hukukçulardan biri olan Prof. Dr. İsmet Sun-
gurbey’i anacağız. öncelikle sizlere ilginç bir tesadüften bahsedeceğim. Bugün 
Hocamızın ne doğum günü, ne ölüm yıldönümü. Hocam 2 Eylül 1928 tarihinde 
doğmuş. 21 Eylül 2006 tarihinde ise aramızdan ayrıldı. Ama bugün, İstanbul’da 
başka bir yerde İsmet Sungurbey’i anmak için başka bir organizasyon daha var. 
Hayvan haklarına ilişkin bir çalışma ve bugün orada da Hocamızı anıyorlar. öğ-
rendiğimde bana çok ilginç gelmişti. Eğer bu grupla daha önce birbirimizden ha-
berdar olsaydık, çalışmalarımızın tarihini daha önce birbirimize aktarabilseydik, 
herhalde birbirimizin yanında olurduk. Gıpta etmemek elde değil. Vücut doğaya 
karışmış, doğa ile bütünleşmiş olabilir. Eğer biyolojik ölümünüzden yıllar sonra 
anılıyorsanız, adınız tekrar edilip ses titreşimleri evrende yayılıyorsa, ölümsüzleş-
mişsiniz demektir. 

Evet, şimdi dinlemekte olduğunuz müzik, Sezen Aksu’nun Hocamız için yap-
mış olduğu bir parça. Hocamızın eşi, Sayın Hocamız Dr. Ayfer Kutlu Sungurbey 
bir sağlık sorunu nedeniyle aramıza katılamadı ama fotoğrafları ve dinlediğimiz 
İsmet Sungurbey hocamız için bestelenen bu parçayı bize temin etti. Kendisine 
çok teşekkür ederiz. 

Ben çok fazla konuşmayı uzatmayacağım, yalnız başta size “değişik bir çalış-
ma” olduğundan bahsetmiştim. Bu “değişikliğin” ne olduğunu, bu çalışmanın 
mantığını anlatmak istiyorum size. çalışmayı şu mantıkla hazırladık: öncelik-
le tabii ki çok büyük hukukçu olan Sungurbey’i analım istedik. Hukuk dünyası 
ona çok şey borçlu. Anılar bölümünde anlatılacaktır. Salon tıklım tıklım dolu. 
Sanıyorum birçoğunuz öğrencisisiniz. Biliyorsunuz ki hocamızın hiç ders kita-
bı olmadı. Herhalde arkadaşları, kürsü arkadaşları, dostları olan hocalarımız da 
bunun nedenlerini anlatacaktır. öğrenciyken bize dediği, “Ders anlatmak benim 
görevim. Bu bilgiyi, ders malzemesini ticari amaçla ben hiçbir zaman kullanmam, 
öğrencilerime satmam. ” O yüzden hep ders notları oldu, hiç ders kitabı basmadı, 
bunun ticaretini yapanları zengin etmedi, öğrencisini ders kitabı parası bulmak 

* İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
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için borçlandırmadı. Bunun için biz öğrencilerinin hocamıza bir vefa borcu var. 
Bizim için “vefa” İstanbul’daki bir semt adı değildir. Biz vefalı insanlarız. Hocamız 
adına elliden fazla yazarın birlikte yazdığı ve konferansını verdiği bir anı kitabı 
çıkartacağız. Birçok anı kitabı görmüşsünüzdür. Ama bu kitabın farkı, sistematik 
olarak yazılacak bir anı kitabı olacak. Sungurbey adıyla Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler kitabı adını alacak. Üç ay boyunca akademisyenler ve avukatlar sunum 
yapacaklar, bu sunumlar yazılacak ve sistematik bir kitap olarak yayınlanacak. 
Tabi oturumların sonunda tartışma bölümü olacak ve siz de bu esere katkılarda 
bulunacaksınız. Hocamızın anısına yazılacak bu kitaba hepinizin emeği geçecek. 
Bir de üniversite sıralarına geri dönmüş olacağız. İkinci sınıfı üç aylık süreç içinde 
–bir bilgisayar programı adıyla- “ziplenmiş”, sıkıştırılmış olarak borçlar hukuku 
genel hükümler dersleri almış olacağız. Yeni Borçlar Kanunu’nu birlikte inceleme 
fırsatı bulacağız. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yeni yürürlüğe girdiğinden, sa-
nırım bu çalışmaya hepimizin ihtiyacı var. Konferanslar sırasında, biz avukatların 
birikimleri de devreye girecek. Biz de elimizden geldiğince bu akademik çalış-
malara uygulamacılar olarak katkıda bulunacağız. Oturumlarda, akademisyenler-
den sonra avukatlar da yaşamış oldukları dosyalardan, Yargıtay eleştirilerinden, 
yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan bahsedecekler. Böylece yaşayan hukuku bu 
salona getirmiş olacağız, kitabın sayfalarına sokacağız, programı zenginleştirece-
ğiz. Oluşturulacak kitap, hocamızın da vasiyetine uygun olarak ticari bir meta 
olmayacak. İstanbul Barosu tarafından yayınlanacak ve ancak maliyetine satışa 
sunulacak. İtiraf etmeliyim ki gönlüm bila bedel dağıtmak istiyor ama bu konuda 
yönetim kurulumuzun karar alması gerekiyor. 

Hocamızdan hiçbir şey öğrenemedikse, dürüstlüğü öğrendik, Medeni Ka-
nun’un 2. maddesini öğrendik ve Hocamızdan hukuk devleti sevgisini öğrendik. 
Hukuk devleti mücadelesi vermek gerektiğini öğrendik. Bu mücadeleyi vermek 
için illa kamu hukukçusu olmak gerekmiyor. özel hukukçular da bu mücadeleyi 
verirler, hatta daha da etkili oluyor. çünkü direkt bireyin haklarına ilişkin mü-
cadele veriyorsunuz. Belki evrensel gibi durmayan, bireyin o anki adalet ihtiyacı 
için mücadele ediyorsunuz. Ama o aslında evrensel bir değer. Hem de adına bazen 
devrimler yapılan mülkiyet hakkı oluyor bu. Belki genel hak ve özgürlükler için 
verilen mücadelede birçok vatandaşın haberi bile olmuyor, ama teker teker birey-
lerin hakları için verdiğiniz mücadele onlar için paha biçilmez oluyor. İsmet Ho-
camız, ta o yıllarda -anlatılacaktır muhakkak-, 1968 yılında, Pahalılık ve İşsizlikle 
Mücadele Derneğini kuran 62 kişiden biri olarak ve bir dönem de başkanlığını 
yaparak bu mücadeleyi yapmış bir kişi. Yani aslında yeni adıyla tüketici haklarını 
da kapsayan bir alanda dernek kurmuşlar ve halk için mücadele vermişler. Aslın-
da bu işin temeli “dürüstlük ilkesi”. Medeni Kanunumuzun başlangıç bölümün-
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de yer alan “dürüstlük ilkesi”ne dayanarak hukuk inşa edilmiştir. Nedense genel 
mahkemeler bu ilkeye pek önem vermeyince, Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun adı ile özel kanun, bu kanunun mantığına uygun karar versin diye Tüketici 
Mahkemeleri kurulmuş durumda. Utanç verici bir şey aslında bu. Genel kanun ile 
dürüstlüğü koruyamadığımız için, özel kanun, özel mahkeme kurduk. 

Hocamız, hukuk fakültesine yeni başlayan o pırıl pırıl zihinlerimize, her alan-
da, hukukun her alanında mücadele etmenin hukukçuluk, aydınlık görevi oldu-
ğunu işledi. Aydın olmanın bedeli var. Kendisi 12 Mart Cuntası döneminde, dü-
şünceleri nedeniyle tutuklanarak cezaevinde yattı. Aydın olmanın bedelini bazen 
böyle de öderseniz. Bazen, birlikte mücadele verdiği ve birlikte tutukevinde yattığı 
Muammer Aksoy gibi de ödersiniz. 

Muammer Aksoy hocamızdan söz açılınca, size Sungurbey hocamızla ilgili bir 
anımızı anlatmak isterim. Bizim sınıfın anısı bu. 31 Ocak 1990’da Muammer Ak-
soy hocamız katledilmişti. çok sıkıntılı bir gündü. Sungurbey hocamız, 8. Anfide 
Borçlar Hukuku dersini veriyordu. Anfinin kapısı açıldı, içeri bir grup öğrenci 
girdi. Başlarında çok karizmatik, dim dik yürüyen, kendinden çok emin bir arka-
daş vardı. Grubun lideri oydu. Devrimci öğrenciler. Hocamızın olduğu kürsüye 
doğru yürüyüp, “Aksoy Hocanın katli nedeniyle dersi boykot ediyoruz” diye ba-
ğırdı, kürsüyü işgale yöneldi. Peşinden arkadaşları da geliyordu. Sungurbey ho-
camızı hatırlarsınız, iri yarı, dağ gibi bir adamdı. Bu lideri omzundan yakaladı. 
öyle gelişi güzel bir yerinden. Yakası falan değil, omzunun bir yerinden. Şöyle 
bir salladı. Tüm karizması yok olmuştu bu arkadaşın, neye uğradığını anlaya-
mamıştı. Kürsüsünü işgal edemeyeceklerini, sınıfı boşaltmayacaklarını söyleyip, 
çocuğu kürsünün merdivenlerinden aşağı fırlattı. Hepimiz şaşkındık. Muammer 
Aksoy katledilmiş, devrimci olduğunu bildiğimiz hocamız ise boykota katılmak 
şöyle dursun, boykotla birlikte bir devrimcinin karizmasını da kırıyor, yerle bir 
ediyordu. Kızmadım desem yalan olur. Anfiye giren bu arkadaşlar hiç direnme-
den çıkıp gittiler. Sonra Sungurbey hocam, o davudi sesiyle Muammer Aksoy ile 
birlikte verdiği mücadelelerden, 12 Mart döneminde birlikte yargılandığından ve 
cezaevinde yattığından bahsedip, mücadelenin boykotlarla yapılamayacağını kı-
saca anlattı. Aradan 22 yıl geçti. Kelime kelime hatırlamama imkan yok. Ama 
benim çıkardığım sonucu şu şekilde ifade edebilirim: Bileşik kaplar kanunu, ha-
yatın her alanında geçerlidir. Siz ister boykot yaparak, ister başka bir şey yaparak 
alanları, anfileri, siyaset meydanını vs boş bırakırsanız, o alan başkaları tarafından 
doldurulur. Buna izin vermemelisiniz. Bu günlere, ilericilerin anfileri boşalttığı 
günlerden geldik. Biz forum meydanlarındayken, onlar dersteydi. Onlar mezun 
oldu. Onlar Türkiye’nin kaderini belirliyor artık. O anfilerde boykot çağrısı yapan 
arkadaşlar yok şimdilerde. 
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Burada toplananlar, özellikle bu oturumda toplananlar sanıyorum Hocamın 
öğrencisi olan meslektaşlarım, hukukçular. Sizler de muhakkak yaratılacak bu 
esere katkıda bulunmak istiyorsunuz. Muhakkak katkı yapın, zenginleştirin. Kon-
feranstaki katkılarınız yanında, bir de dışarıda anı defteri açtık, oraya hocamız ile 
ilgili anılarınızı da yazarak katkıda bulunabilirsiniz. Bu anıları da kitaba ekleyece-
ğiz. Bu bir kolektif çalışmadır. Yani 50 kişinin çalışması olarak düşünmeyin bunu, 
hepimizin çalışmasıdır. 

Bu çalışma hayalimdi, Herdem hocam ile somutlaştı, bugünden itibaren vü-
cut buluyor. Herdem hocamın bu çalışmanın hazırlanmasında büyük emeği var. 
Sistematiği o oluşturdu. Sunum yapan akademisyenlerin çoğu, sunum yaptıkları 
konuda tez yazmış kişiler. Herdem hocam ve kürsüsündeki çalışma arkadaşları, 
bu tespitleri yaptılar. Taktir edersiniz ki çok büyük bir emeğin ürünü bu çalışma. 
Başta Herdem hocama olmak üzere, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşek-
kür ederim. 

Sayın meslektaşlarım, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar suna-
rak kürsüyü terk ederken, “Anılar oturumu” için sözü Oturum Başkanı Doç. Dr. 
Herdem Belen’e bırakıyorum. 



ANILAR OTURUMU

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Herdem BELEN*

Ben Sungurbey Hocamla anısızlığımın üzüntüsünü, ayıbını da dile getirece-
ğim birkaç örnekle, ama şu anda sadece Hocamızı uzun yıllardır tanımış, dostluk 
etmiş, sohbet etmiş arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla sohbetimizi sunmak istiyo-
rum. Bir iki aksaklığımız var, ona da değineyim. Aydın Aybay Hocamız Sungur-
bey Hocamızın kürsü arkadaşıydı; şu anda aramızda, yaşamda olan en son kürsü 
arkadaşıydı da sanıyorum, yazık ki katılamadı. Tebliğ olarak, burada okunmak 
üzere anılarını iletecekti, ama sanırım ayağını kırmış, o yüzden hiçbir şey ulaştıra-
madı. Geçmiş olsun dileklerimizle katılamayışını ifade ediyorum. Hüseyin Hate-
mi Hocamızla konuşmuştuk, programa da yazdık, ancak başka bir üniversitedeki 
bir sunumuyla çakıştı. özür dileyip, gelemeyeceğini iletti. Murtaza Ağabey diye 
yazdığımız Murtaza Savaş, bizimle -Sungurbey’in anılarını bize öğreterek aktar-
masıyla da- iletişimi yoğun bir insandır. İstanbul Hukukta bir yıl çift, bir yıl tek 
numaralılar dış anfide öğrenime başlarlardı, kendisiyle orada tanışırdınız. Mur-
taza Ağabey, anfinin ve sınıfın her şeyiydi. Aralarda hocalara çay servisi yapar, 
sorumluluğunun gereği olarak bizlere ne yapıp ne yapmayacağımızı da söylerdi. 
“İsmet Hoca, İsmet Hoca başkadır” diye dilinden düşürmezdi. Kendisiyle konuş-
tum; davet ettim; çok duygulandı; “Gelebilirsem arayacağım” dedi; sanırım uygun 
olmadı ki katılamadı. Adının yine de burada olmasını istedik. 

Şimdi ben sırasıyla sözü Hocalarıma, sınıf arkadaşım da olan bir ağabeyime 
vereceğim; anılarını dinleyeceğiz; ardından program akışına devam edeceğiz. ön-
celikle Prof. Dr. Erol CİHAN Hocam söz alacak; 50 yıldan uzun süren dostlukla-
rından parçalar aktaracak bize. Buyurun Hocam. 

* Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı



Prof. Dr. Erol CİHAN*

Değerli büyük hukukçular, sayın arkadaşlar, önce bu üniversiteyi kuran Değer-
li İşadamına şükranlarımı sunuyorum. İnsana yapılan en büyük yatırımı yapmış-
tır. Yenilerine eş olmasını diliyorum diğerlerinden. İsmet Bey, İsmet Hoca isminin 
de ifade ettiği gibi Türk hukukçularının yüz akı olan bir bilgindir. Eski, kadim bir 
söz vardır, âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Bu itibarla kendisini minnetle, 
şükranla anıyoruz. Anılar Ahmet Haşim’in dediği gibi “bir zevki tahattur kaldı 
sislenen eski dünyada”. Yaşlı insanların anıları onların koltuk değnekleri gibidir. 
Hep küllenmiş, gölgelenmiş, hatta unutulmuş olan basit hadiseler zamanın yuma-
ğı içinde taptaze yeni hatıraları gibi insanın belleğine yer eder ve onlar saklanmış 
olan yerlerinden sizlere sonradan anlatılır. İnsan bu, hani özdeyişlere geçmiştir, 
an beni bir kozla, isterse o çürük olsun derler. İnsanlar ilgi bekler, hayvanlar da 
ilgi bekler. İsmet Beyi, İsmet Hocayı her sabah sur kenarlarında yüzlerce biçare 
kedilerin, köpeklerin hacı bekler gibi bekledikleri gibi. 

Anılar önemli bir tarihi belgedir. Fransız edebiyatından bu yana, Jean Jacques 
Rousseau’dan edebi türün en candan, en içtenlikli türleri olmuştur. Bu itibarla ha-
tıraların paha biçilmez bir değeri vardır. Hayatın saklı noktalarını ortaya koyarlar, 
bu nedenle zevklidirler. Duygusal dünyanın da vazgeçilmez özelliklerini taşırlar. 
Jean Jacques Rousseau itiraflarında bunu çok güzel anlatıyor. Aranılmak isteyen 
insanlar bir hatırayla da olsa illa geçmişten bazı şeyleri bekliyorlar, ilgi bekliyorlar. 
Şimdi İsmet Beyle ilgili birçok anımdan beni en çok etkileyen ve zihnime en çok 
kazınmış altı anıyı anlatacağım, değerlendirmeyi size bırakıyorum. 

İlk Anım

1950 yıllarında, ben 54–58 mezunuyum, liseden sınıf arkadaşım Arif Şıdım 
var, sıra arkadaşım, o anlattı bana, ben kendim görmedim. Değerli büyük edibi-
miz romancı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Türk Ocağında bir konferans veriyor. 
Fakat konferansın bir yerinde hukuku adeta bir küçümseyen beyanla öyle bir dav-
ranış içinde bulunuyor. İsmet Bey o zaman yeni mezun, asistan. Söz alıyor. Efen-
dim, hukuku küçümsediğinizi hissediyorum. İlimler ikiye ayrılır, müspet ilim-
ler, pozitif ilimler, diğer tarafta da sosyal ilimler, bilimler, Arapçası ilim, Türkçesi 
bilim. Müspet ilimler vazgeçilmez kanunların niteliğini taşır. Yerçekimi kanunu, 
ağırlığı olan her şey yere düşer. çünkü yerçekimi onu kendine çeker. Fizik, mate-
matik, kimya, bunlar vazgeçilmez kanunlara sahiptir, başta da matematik. İki kere 

* İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli öğretim Üyesi
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iki dört eder, ne üç ne beş, kimse başka türlü bunu iddia edemez, ama bir de sosyal 
bilimler vardır tarih gibi, hukuk gibi. İşte hukuk da bilimlerin, sosyal bilimlerin 
riyaziyesidir, matematiğidir. Hukuk mantığa dayanır, akla dayanır. Mantık doğru 
düşünme sanatının ifadesidir. O itibarla hukuka haksızlık etmeyin der ve Yakup 
Kadri sözlerini başka delillerle evetle karşılar ve teşekkür eder İsmet Beye. 

İkinci Anım

İkincisi İsmet Bey doktora tezi olarak İsviçre Türk hukukuna göre iktisadi mü-
ruruzaman, böyle hukuk bilginlerinin yanında konuşuyorum, ben de doktoramı 
özel hukukta başladım. Rahmetli, çok sevgili Hocam Sahir Erman iyi bir kamu 
hukukçusu özel hukuktan yetişir dedi. Roma hukukunu görünce, okuyunca, id-
rak edince gördüm ki üniversiteler evvela 1150’de Bologna’da kurulmuş ve orada 
glossatorler, postglossatorler yorum metodunu geliştirmeye başlamışlar. Bugün 
Almancada hermeneutik denilen bir yorum bilim dalı var. Ben 17 sene tıp fa-
kültesinde dersler verdim, hukuk dersleri verdim, ama tıpla da ilgilendim. Yani 
cerrahların arasında bulundum. Tıp hukuku okutuyorum halen Ticaret Üniver-
sitesinde. Şimdi tıp bir tek bilim değil, ilimler manzumesi, hukuk da böyle oldu. 
Hukukun birçok dalları var. Şimdi arkadaşım patent hukuku okutuyor, yeni ih-
tiyaçlar yeni hukuk dalları meydana getiriyor. Onun için hukuk sonsuz gelişme 
içinde. 

Şimdi o zaman İsmet Bey iktisadi müruruzamanı da beş görüş içinden en 
önemlisini, en isabetlisini en hukuka uygun delillerle savunuyor ve bu tercüme 
edilerek İsviçre hukuk mecmuasında neşredildi. O zamanlar 71 yaşında olan Pe-
ter Liver diye bir bizim Borçlar Kanunumuzu, Medeni Kanunumuzu aldığımız 
İsviçre’nin önemli bir hukukçusu İsmet Bey için şunu söylüyor. Bizim ülkemizden 
değil, bizim milli kanunumuzu iktibas eden bir başka ülkeden genç bir hukukçu 
bize bir şeyler öğretiyor diyor, mealen söylüyor bunu ve adam hem tebrik ediyor 
hem de biraz imreniyor İsmet Beyin bu düşüncesine. Beni çok gönendirdi bu dü-
şünce, bu tebrik. 

Üçüncü Anım

Bir başka olay 1960’larda Edebiyat Fakültesi bir dil kongresi, Türk Devrimi 
Kongresi yaptı. Ben de orada mevcut bulundum. Aziz Nesin merhum Türkiye’de 
belki de ilk defa öğrendiğim kişi, yazılarıyla hayatını kazanan bir değer. … müm-
kün değil söylemek Yaşar Kemal gibi bütün eserleri yabancı dile çevrilmiş, ulusla-
rarası nitelik taşıyan, Fen Kulübünün çok değerli üyelerinden biri. Dedi ki, aynen 
hatırlıyorum, halen kulağımdadır, Türk dil devrimi kuralların ramına, kurallara 
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rağmen yapılacaktır. İsmet Bey dil hastası, dil sevdalısı, Türk diline âşık bir insan. 
Hemen söz aldı, hayır, Türk dil devrimi dilbilimin kurallarına, ilkelerine uygun 
yapılacaktır. Bizim tuttuğumuz yol doğrudur ve o Aziz Nesin, o tartışmacı adam 
İsmet Beye hak verdi. Biraz söz kalabalığıyla işi bağlamaya çalıştı. Biliyorsunuz 
Türk mizahının kurucularından, Türk zekâsının mümtaz temsilcilerinden biridir 
Aziz Nesin. 

Dördüncü Anım

Dördüncü olay Peyami Safa’yla. Peyami Safa tartışmacı, yazar, romancı, Türk 
devriminin ön önemli kitaplarından birini yazan velut bir yazar. Milliyet Gaze-
tesinde objektif sütunda yazıyor, biz de her gece meyhaneyi boyluyoruz. Ben içki 
içmiyorum, İsmet Bey de bana bir defa şu içkiyi iç demezdi. Oruç da tutuyorum, 
orucu meyhanede bozuyorum. Yani şimdi düşünüyorum da nasıl olmuş bu işler. 
Ufak bir tartışma çıkınca İsmet Beye sor diyorlar, benim anlatmamı talep ediyor, 
ben de bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok, hukuki ihtilaftır, kavga gürültü yok. 
Ondan sonra kendisi Yedikule’de oturuyor. Bu Genç Osman’ın boğdurulduğu zin-
danlar var ya, orada. 1800’den kalma iki katlı bir ev, Annom’un resmini, bir Fransız 
ressamın resmini gördüm. O evin hiç otantikliğini bozmamış, İsmet Bey orada. 
Orada Samatya’ya yakın meyhanedeyiz. Erolcuğum, benim aleyhimde yazı yazmış 
Peyami Safa dedi. Nedir Hocam dedim. Efendim ben Türkçe ders vermiyormu-
şum, Uygurca ders veriyormuşum dedi. İsmet Bey de o sırada Töre diye bir dergi 
çıkarıyor. Şimdi İsmet Beyin anlı şanlı öz Türkçeye sevdası olan bir adam, öz Türk-
çeye laf edilir mi, kıyametler kopar. Ertesi gün yalanlama adı altında, tekzip yerine 
yalanlama, gönderdi ve çıktı. Ben Türk dilinin işte mensubuyum, bizim dilimiz 
Türkçedir, Osmanlıca değildir. Osmanlıca Arapçayla Farsçanın bir karışımından 
ibarettir. Bizim kendi dilimiz budur, bütün her şeyi anlatmaya müsaittir, vesai-
re diye derdini döktü ve çıktı. çıktı, ama ertesi gün cevap geldi Peyami Safa’dan. 
Peyami Safa bir hata yapmış. Şimdi uzmanlık Arapçada ihtisasla ifade edilir. I’yi 
i yaptın mı, ihtisas dedin mi o hislenme anlamına gelir. İsmet Bey bunu yakaladı, 
bak, koskoca edip ıhtısasla ıhtisasın farkını bilmiyor diye yazı gönderdi. Bir daha 
Peyami Safa’dan cevap gelmedi, bu gençle tartışma yapılamaz dedi, kesti. 

Beşinci Anım

Bir başka olay, Atatürk’ün vasiyeti. Mustafa Kemal Hint Müslümanlarından 
gönderilen şükür duası gibi kabul edilen önemli bir parayı kendine Büyük Mil-
let Meclisi Sakarya Savaşı’nda işte mareşal unvanını aldı, aynı şekilde çakmak’a 
da mareşal, vesaire verildi Sakarya ve şeylerde. Belirli bir para da takdim edildi. 
Mustafa Kemal maaşını alır almaz üç gün paşalar gibi yaşar, sonra leblebiyle yeti-
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nirdi. Bütün parasını gene millete verdi. Atatürk Orman çiftliğini kurdu, vesaire. 
1924’de de Celal Bayar’dan duydum, İş Bankası kurulunca İş Bankasının kurucu 
27, 5 hissesini kendisi almış o paranın bir kısmıyla. Oradaki vasiyetinde diyor ki, 
bu paranın nemalandırılmasından elde edilecek gelirler bir, aşağıdaki zevata, bana 
şerefli mensubiyetleri baki kaldıkça belirtilen nispetlerde verilecektir. Bir, Sevgili 
Kardeşim Makbule Atadan’a 200 lira, Pilot Sabiha Gökçen’e 150 lira, Sevgili Kızım 
Ülkü’ye de 50 lira. Bu her sene İş Bankasının tabii gelirleri arttıkça bu fiyatlar ona 
paralel olarak farklılaşıyor, artıyor. Şimdi Mustafa Kemal’in bu beyanından sonra 
Halk Partisi parasız kaldı. Ben yanındayım devamlı, Turhan Güneş geldi, üstat 
dedi ona. O ona üstat diyor, o da ona üstat diyor. Gayet yumuşak görüşüyor İsmet 
Bey, İsmet Bey munis bir kedi gibi, fakat dil konusunda bir aleyhte söz, davası-
na karşı bir beyan duyduğu zaman aslanlaşıyor. Üstat dedi, Türk Dil Kurumuna 
karşı çıkarsanız karşınızda ben varım. Beni de yeni kaydettirmiş oraya, biz Türk 
Dil Kurumunun toplantılarına giriyoruz. Ben yeni yetme bir asistan, o doçent, 
Ankara’ya taşınıyoruz. Ondan sonra dedi ki, İsmet Paşa paraya ihtiyacımız var. 
Halk Partisine kuruluşundan itibaren Mustafa Kemal 1936’da Beyoğlu Noteri İs-
mail Kunter tarafından vasiyetnamesi yapılmış, demin bahsettiğim vasiyetname. 
O vasiyetname öldükten sonra işlerlik kazanıyor. Şimdi acaba vakıf mıdır, başka 
bir şey midir, hukuki neticeleri itibariyle tartışma konusu oluyor. Halk Partisine 
bu elde edilen yüzde 27, 5 hissenin nemalandırılmasından elde edilen paraları 
Türk Dil Kurumuyla Türk Tarih Kurumu arasında mütesâviyen, eşit olarak alıp 
vermekle mükellef, kendisine menfaati yok partinin, amma velâkin görev itibariy-
le kendisine verilmiş. Kendisinin sadece İş Bankasının yönetim kurulunda kendi 
gösterdikleri kişiler görev yapıyorlar. O da çok önemli bir paralı iş. Böyle olunca 
ikisi arasında, yani Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu arasında ve Halk 
Partisi arasında ihtilaf doğuyor. Banka diyor ki, ihtilafınızı görün, vermiyorum 
paralarınızı, bloke ettim nemalandırmadan elde edilen paraları. İşinizi halledin 
mahkemede, ondan sonra gelin. 

Dava açıldı, Halk Partisi dava açtı. Hatırladığıma göre hani Fransızların dediği 
gibi hafıza haindir, istemediğini unutur, istediğini muhafaza eder. Avukat Tahir 
Semük bizim Selahattin Sulhi Tekinay Profesör Avukat, sonradan Selim Kaneti 
Avukat, Halk Partisinin avukatları. Bir gün gene saat 5 olduğu zaman biz İsmet 
Beyin düldülü var 1985 model, atlıyoruz ona, gidiyoruz gene gideceğimiz yere. 
Uzattı bir kâğıt, Erol, şunu oku dedi. Baktım, gotik harflerle, Alman gotik harfleri-
ni okumak kolay değil bana göre, okudum korka korka. Evet, Hocam dedim, dört 
satır bir şey. 1918 tarihli Bavyera Eyalet Mahkemesinin hüküm şeklinde bir kara-
rı, dört satır. Dedim ki, işte şu, olmaz öyle şey dedi. Hocam, ben yanlış anladım 
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dedim. Sen değil, onu yazanlara söylüyorum dedi. Şimdi Tahir Semük’ün, bizim 
Hocanın ve Selim Kaneti’nin söyledikleri, ileriye sürdükleri birtakım deliller var 
ve orada 1918 tarihli Bavyera Eyalet Mahkemesinin kararına da atıf yapıyor. Biz 
haklıyız diyor, bakın, Alman Eyalet Mahkemesi de böyle karar vermiş. Şimdi ben 
böyle deyince ben böyle anladım dedi. Sen değil dedi, onu buraya geçirenler yan-
lış yapmış dedi. Ertesi gün bir baktım, oturdu, Almanca bir şeyler yazıyor. Hocam, 
nedir bu dedim. Yazıyorum dedi. Staudinger şerhi var yedi, sekiz ciltlik Ticaret 
Kanunu şerhi. Onun sahibine, en son baskıyı çıkarana yazdı. Arkasından Ronke 
diye bir profesör var bu işi bilen, uzman, ona da yazdı, ikisinden de cevap geldi. 
Siz haklısınız, o karar yanlış geçmiş oraya. Karar aldatıcı, bunlar da mahkemeye 
sunmuşlar bizim haklılığımızı gösteren uluslararası filan böyle diyor şeklinde ve 
İsmet Bey orada da haklılığını gösterdi yine. Onlardan İsmet Bey hiçbir para al-
madı, almıyordu zaten, öyle bir şey yok. 

Altıncı Anım

Bir başka olay, bankalar alabildiğine borç verdikleri kimseye borç verilen pa-
ranın faizini istediği gibi arttırıyordu. Hani sizlerin mütemerrit faiz mi dediğiniz 
bir belayı berzah var, öyle yükselt babam yükselt, vur abalıya. Ondan sonra bu 
tartışma konusu oldu. Banka daha önce sözleşme gereği anlaşma yaptığı kişinin 
verdiği borcunu böyle tek taraflı olarak arttırabilir mi, arttıramaz mı, benim an-
ladığım bu. İsmet Bey kitap yazdı gene aynı şekilde. çorlu mahkemesiydi ve dava 
kazanıldı borçluların lehine. Bankanın hukukçularının böyle istediği zaman daha 
önce yapılmış sözleşmeye aykırı hareketi pacto sunt servanda’ye, ayrıca Borçlar 
Kanununun ahlaka, adaba, kamu düzenine aykırılık teşkil eden bu arttırma ge-
çersiz oldu. 

İsmet Bey böyle bir adamdı, dünyanın en merhametli adamı, fakat davasına, 
mensup olduğu düşüncelere aykırı bir şey olduğu zaman o tek bacaklı adam bin 
bacaklı dev gibi olurdu, karşısına çıkardı. Nur içinde yatsın. Benim hatıralardan 
seçtiğim bunlar. Hiç kırılmadım kendisine, akademisyenliğini, hocalığını, dersi-
ni sevdirmesini, paraya önem vermemesini, vefa duygusunu hiç unutamıyorum. 
Nur içinde yatsın. Hepinize teşekkür ederim. 



PROF. DR. İSMET SUNGURBEY’İN ARDINDAN*

1. Giriş

İsmet hoca, ilkin belirtelim, ulusal ve uluslararası bir hukuk bilgesidir. “İs-
miyle müsemma” nitelikte olan bilge hocamızdır; Türk toplumunun yüzakı olan 
hukukçusudur; aynı zamanda İsviçre’nin Almanya’nın seçkin hukuk hocalarının 
“övgüye değer” buldukları bir seçkin hukukçu olarak altı yıl önce sonsuzluğa göç-
tü. Eski bir özdeyiş ne anlamlıdır: “Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür”. Diğer bir 
bilgelik dolu söz de şudur: “ölenlerin, ölmüş olduklarını söylemeyin. çünkü on-
lar varlıklarından bir parça olan eserlerinde, çocuklarında yaptıkları iyiliklerde 
yaşamaktadır”. Montaigne ise buna itiraz ediyor: “Kitaplarım tümüyle benim ese-
rimdir, ama evlât benim ve eşimin ortak ürünüdür”. öbür yandan Hz. Peygamber 
de “ölmüşlerinizi hayır ile anınız; ölülerin arkasından güzel sözler söyleyiniz” der. 
Hristiyan âlemi de bu konuda ölüleri hayırla anmayı savunur. Güzelim Türk dili-
miz de aynı doğrultuda der ki: “İnsan ekin misali, sevgi eken, biçer bir gün” (Pir 
Sultan Abdal) ömer Makbul özdil hoca diyor ki: “An beni bir kozla, varsın o da 
çürük olsun”. Cenap Şahabettin’i anarak diyoruz ki: “Hatıralarımız, yaşlandıkça 
kendi kendine zenginleşen bir sermayedir”. Yine bir yazar der ki, insanları acı ha-
tıralar kadar hiçbir şey birbirine bağlamaz. Bu nedenle İsmet Hoca’ya en anlamlı 
mısra ise Yahya Kemal Beyatlı’nınkidir: “Kâmildir o insan ki yaşar hatıralarla, bir 
başka kerem beklemez artık gelecekten”. 

Stefan Zweig, anılara nasıl candan sesleniyor; “Ey anılar! Benim yerime siz 
konuşun, dilediğinizi seçin ve karanlıklardan unutulup gitmeden hayatın bir ay-
nasını ortaya koyun”. 

Andre Gide’in buna adetâ cevabı var: “Anı yazmak ölümün elinden bir şey kur-
tarmaktır”. Bunu destekleyen bir düşünceyi de Cenap Şahabettin dile getiriyor: 
“Anılar, yaşlıların koltuk değnekleridir”. “Anılar, insan hayatının dokusu, insan 
hayatının kendisidir. Onları atarsanız insan da kalmaz”. (S. K. Yetkin) Bu neden-
le anılar, uyandığında, düşünme durumundan çok duygulanma yeteneğinde, bu 
yeteneğin ateşinde, artan nabzına bağlıdır. Biz de diyoruz ki: “Zaman, anılarımızı 
siler süpürür, onun elinden bunlardan birçoğunu kurtarmalıyız. Peki, anılardan 
bize ne kalır? Ahmet Haşim der ki: “Bize bir zevk-i tahattur kaldı. Bu sönen, göl-
gelenen dünyada”. 

* Metin konferanstan sonra yazılı olarak iletilmiş. Ek olarak kitaba işlenmiştir.  
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2. Bilge İsmet Hoca’nın Bazı Özellikleri

İsmet Hocayı çok kısa gözlemlerimle size aktarmak istiyorum; bunlar bir res-
samın fırça darbeleri gibidir. 

•	 İsmet hoca kültür dünyasında seçkin bir hukuk bilgesidir. 

•	 Hem mücadele, hem kültür insanıdır. 

•	 Değerler dünyasında emsalsiz bir hayvan dostudur. 

•	 Yüreği ve kafası insan sevgisi ile dolu, ancak cüzdanı boştur; ama unutulmaz 
bir hümanist. Bu yüzden unutulmuyor, hergün daha çok özlem duyuluyor. 

•	 çocukluk coşkusunu hiç yitirmeden yaşadı. 

•	 Güçlü, yaman bir hukuk savaşçısı; bu nedenle hukuk mücadelesinin kartalıdır. 

•	 Hukuk problemlerinin çözümünde, çareyi gerçeği yakalamakta bulan, onu 
eğip bükmeyen, “gerçekçi hoca”. 

•	 Asla sahte, içi boşaltılmış kavramlara sığınmayan hukuk bilgesidir. 

•	 Aydınlanma yolumuzda umutlarımızı yitirmeden yolumuza devam edeceğiz. 

•	 Yüreği sizlerle birlikte olanlarla, insan ve hayvan sevgisiyle dopdolu bir hukuk 
bilgesi. 

•	 Onun engin hukuk bilgisine, müşküllerinizi hallediş özelliğine yönelik ola-
rak saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız; hümanist anlayışına bağlılığımızı; 
hayvan sevgisine, hukuk bilincine hayranlığımızı; araştırmacı ruhuna, yaman 
tartışmacılığına özgürlükçü davranışına, beyninin özgürlüğüne, huzur dersle-
rindeki kadim hocalara engin vefa duygusuna, tüm öğrencilerine müşfik dav-
ranışına hayranlığımızı, minnetimizi sunarız. 

•	 İsmet hoca, hukuk kurallarını, ilkelerini, müesseselerini kökeni olan tarihsel 
kaynaklardan alır, bugünkü özelliğine kadar getirir, öğrencilerine hukuk sevgi-
sini, hukuka bağlılığı telkin ederek derslerini sevdiren eşsiz bir hocadır. 

Bu özelliklerle ona olan minnetimizi, şükranlarımızı, saygı ve sevgimizi sunu-
yoruz. Hiç unutulmayacak, her zaman hafızamızda, gönlümüzde, dilimizde olan 
canlı, taptaze hatıralar bırakıp gitti, bizi yetim bıraktı. 

Işıklar içinde olasın, canımız ciğerimiz olan bilge hocamız! 

Öğrencisi
Prof. Dr. Erol CİHAN
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Doç. Dr. Herdem BELEN: çok teşekkür ediyoruz Erol Cihan Hocam. Şimdi 
Prof. Dr. Ergun özsunay Hocamızı dinleyeceğiz. Sunumla ilgili bir hatamız var, 
onu da sanıyorum ifade de edecektir. 

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY*

Efendim her şeyden evvel Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine ve İstanbul 
Barosuna bu vefalı davranış dolayısıyla teşekkür etmek isterim. İki nedenle teşek-
kür ediyorum. Birincisi bu vefa olayı beni çok duygulandırdı. çünkü Türkiye’de 
Türk halkı vefalıdır, vesaire diye biz kendi kendimizi kandırırız, genel olarak da 
biz pek vefalı insanlar değiliz, ama şimdi ortada gerçek bir vefa olgusu söz konusu. 
Bundan dolayı gerçekten duygulandım, bu bir. İkincisi de bu vefa olgusunda bana 
da bir rol verdikleri için kendilerine, organizatörlere içtenlikle teşekkür ederim. 
Rahmetli Surgurbey’le ilgili olarak Erol Cihan’ın anlattığı anılara ben de bazı şey-
ler eklemek istiyorum. Erol Cihan benden çok daha fazla İsmet Beyle insan ilişkisi 
ve akademisyen ilişkisi içinde olan bir meslektaşımdı, ama ben de İsmet Beyle 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsünde aşağı yukarı 40 seneyi beraber geçirdim. Benim 
odam onun odasının hemen yanındaki odaydı. Onun için onunla aşağı yukarı her 
gün veya haftanın büyük bölümünde karşılıklı görüşmelerimiz, konuşmalarımız 
olurdu. 

Şimdi İsmet Bey çok boyutlu bir insandı, İsmet Beyi tanımlamak gerekirse 
bunun sadece bir boyutunu size arz etmek onu yanlış tanıtmak demektir. Onun 
için ben onun çeşitli boyutlarında çeşitli anılarımı dile getirmek istiyorum. önce 
hayvan sevgisinden başlayalım. Biliyorsunuz İsmet Beyin kedilere ve yoksul hay-
vanlara karşı büyük bir zaafı vardı. İşte Türkiye’de de hayvan haklarıyla ilgili en 
önemli eserin yazarı kendisidir. Şimdi hayvanlara karşı olan bu sevgisini çeşitli 
vesilelerle gözlemişimdir. Arabasının arkasında Erol’un bahsettiği 85 model mi, 
daha mı eski bir Opel’i vardı onun, iki üç tane leğen dururdu plastik. Birinin için-
de ciğer ve sakatat, öbüründe hamsi, istavrit, birtakım balıklar, böyle arabanın 
içine girmeniz mümkün değil. çünkü sakatat ve balık kokuyor, ama İsmet Bey 
ona alışmış. O balıklar saati geldiği vakit Vezneciler’de ve çeşitli yerlerde toplanan 
kedilere dağıtılırdı. Hatta İsmet Beyle birkaç kez İsviçre Türk hukuk haftası do-
layısıyla İsviçre’ye gittik fakülte grubu olarak. Onun en büyük sıkıntısı şimdi bu 
hayvanları kim doyuracak sorunuydu. Sonunda hırpani kılıklı bir adamla geldi 
Enstitüye, işte bu benim ahiret kardeşim, buna tevdi ediyorum hayvanları dedi. 
Ona tarif edildi, şu saatte şuraya gidilecek. Balık yiyen kedileri balık, ciğer yi-

* İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli öğretim Üyesi



26 Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan

yen kedilere ciğer verilecek. O zaten abonman sözleşmesi gibi sözleşmeler yapmış 
Şehremini’ndeki yahut Yedikule’deki bir balıkçı ve sakatatçıyla. Onun için oradan 
adam gidip alacak ve bu dağıtımı yapacak. Neyse biz İsviçre’ye gittik geldik, sonra 
bu şeyi sordum, şu şey işi ne oldu dedim. Ben o ahiret kardeşimi lanetliyorum, 
sildim onu hayatımdan dedi. Hayrola dedim. çünkü adam verdiği söze sadık kal-
mamış. Yani belli saatlerde kediler orada içtima ediyor. İçtimaa gitmemiş, gitme-
yince de kediler aç kalmış. Tabii sonra İsmet bunu kendi kaynaklarıyla öğrenince 
adamı lanetledi, bir daha da gözüme görünmesin dedi. 

Şimdi onun o kedilere olan zaafı çok ilginçtir. Bir hukuki mütalaa dolayısıyla 
evine gitmem gerekti. Tabii çalışma odasında irili ufaklı kediler ortalıkta dolaşıyor. 
Derken yemek saati geldi, yemek saati gelince bahçeye o pembe ve mavi plastik le-
ğenler çıkarıldı. Leğenlerin başına bir anda 50, 60 tane kedi geldi. İşte onlar yemek 
yiyor, biz de balkon gibi bir yerden seyrediyoruz. Bu arada gözüm duvara takıldı. 
Duvarda dört, beş tane kedi duruyor ve bakınıyor, hiç yemiyor. Sonra ben buna 
İsmet Ağabey, bunlar niye yemiyor dedim. Onlar asil kediler dedi. Niye? çünkü 
onlar toplu yemek yemeyi sevmeyen lord oğlu lordmuş. Herkes yemeğini yedik-
ten sonra bu dört kedi, beş kedi iniyor, onlara ayrı yemek veriliyor. Yani çok ilginç, 
hayvanlarda bile ilginç karakteristik şeyler var ve İsmet buna saygılı. Yani alt tarafı 
gelin siz de buraya deyip onlara da verilebilir, ama diyor ki, onlar orada bekliyor, 
bittikten sonra çağrılıyor. Balık yiyen balık yiyor. çünkü bazı kediler balık yiyor, 
ciğer verseniz yemiyor. Bazıları sadece ciğer yiyor, balık verseniz yemiyor. İsmet 
bütün bunları hep kafasında planlamış, programlamış. Bu onun hayvanlara olan 
sevgisini hiç unutmam. Bir de hep şeye dayandırıyordu, bunlar aciz, bakmazsan 
ve ilgilenmezsen aç kalır bu adam. Bu doğada değil ki, doğada olsa koşuyor, fare, 
kuş bir şeyle karnını doyurur. Şehirde kedinin kendisine ilgi göstermezseniz do-
yurabileceği, avlanabileceği bir yer yok. Onun için bu şeyi bütün gençlere ve in-
sanlara yaymak gerekir derdi. Bu felsefeyle o kedilere tutkunluğu vardı. 

Bir de tabii bu tutkunluk çok aşırı düzeye geldiği zaman zaman zaman da hay 
Allah, nereden bu belaya bulaştım deyip kendine de kızardı. çünkü belli bir saatte 
işiniz var, ama aynı saatte de kediler toplantı halinde sizi bekliyor. Hadi arabaya 
atlayıp oraya gidiyorsunuz, kedilere şeyler veriliyor. Sonra bir daha gelinip toplan-
tıya devam, vesaire. Şimdi birinci özelliği bu, hayvan sevgisini hiç unutamıyorum 
ve hiç başka bir kimsede de bu düzeyde bir sevgi görmedim. Ben de kedi severim, 
ama başka kedi seven, hayvan seven tanıdıklarım da var, ama hiç kimsede bu ka-
dar özverili hayvan sevgisi görmediğimi belirtmek isterim. 

Şimdi bu İsmet Beyin bir yönü, gelelim hukukçu yönüne. İsmet Bey Erol’un 
da söylediği gibi çok zeki bir hukukçuydu, hatta bana göre özel hukuk alanında 
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Türkiye’de belki iki, üç hukukçudan biri, belki de birincisiydi. Daha dürüstçe ko-
nuşmak gerekirse belki de en başta geleniydi, ama İsmet Bey demin İsmail bah-
setti, hiçbir kitap yazmadı. Yani doktora tezi, doçentlik tezi, çeşitli araştırmalar, 
makaleler kaleme aldı, ama onun böyle borçlar hukukunun genel hükümleri, özel 
borç ilişkileri, işte medeni hukukun aile hukuku, vesaire bir kitabı yoktu. Onu da 
şöyle açıklardı, istese işten değil, ama onu şöyle açıklardı. Bir ders kitabı yazabil-
mek için hukuku çok iyi bilmek ve iyice hazmetmek gerekir derdi ve öyle ders 
kitabı yazanlara da bıyık altından gülerdi. Yani o ondan aktarıyor, öbürü kanun, 
üç tane kitap, aşağı yukarı üç de Yargıtay kararı, al sana ders kitabı. Onun için 
onun notları hala çok önemli kaynaklardır. İsviçre’de de bu tür kitap yazan mesela 
bir iki İsviçreli hukukçu vardı. Biri Tuhr mesela, ama Tuhr’un İsviçre Hukukunun 
Sistematik Açıklanışı diye bir kitabı var. Kişiler hukukundan başlıyor, daha doğ-
rusu genel kurallardan başlayıp eşya hukukuyla ve borçlar hukukuyla bitiyor, ama 
adam hazmetmiş. Yani onun hazmettiğini üç satırda elli sayfayı özetleyebilecek 
bir güce sahipti, onu örnek verirdi. Onun için ders kitabının olmamasının nede-
ni bu inanıştır. Yani hiçbir zaman, hele derdi böyle özel borç ilişkilerini oturup 
adam bir senede yazıyor. Nasıl olur, özel borç ilişkilerinden sadece bir tanesi, satış 
sözleşmesi bir insanın ömrünün 15 senesini götürür, vesaire. Şimdi ders kitabıyla 
ilgili konu bu. 

Hukukçu olarak dediğim gibi çok zeki bir hukukçuydu, en karmaşık sorunları 
anlattığınız zaman hemen kavrardı ve hemen de kafasında bir çözüm oluşturur-
du. Yani bazı kimselere hukuk sorununu anlattığınız zaman ne kadar anladığını 
siz bakışlarından anlıyorsunuz. Onun çözüm getiremeyeceğini de bazen anlıyor-
sunuz, bazen de zamana bağlı diyorsunuz. İsmet öyle değildi. İsmet’e en karmaşık 
konuyu anlattığınızda İsmet hemen konuyu kavrar ve anında da borçlar hukuku-
nu, genel olarak borçlar hukukunu, özel olarak da hukukun çeşitli dallarını çok iyi 
bildiği için hemen bir çözüm oluşturabilirdi. Demin Erol bir Bavyera mahkemesi 
kararından bahsetti. O kararı ben de hatırlıyorum. Oraya bir mektup yazıldı, o 
mektubu gördüm ben. Sonra bir ay kadar sonra o pasajı yazan adamdan, Liver 
mi, başka biri mi, Staudinger’in şerhi diyor, muhtemelen Liver İsviçreli, onu da 
anlatacağım, Staudinger’in şerhi de olabilir. Staudinger’inki şerhte çeşitli şarihler 
var, onlardan muhtemelen biri. İsmet onun üç bey paragraf arasında iki ayrı fikri 
savunduğunu kolayca tespit etmiş. Almancası İsmet’in iyi değildi, yani Almanca 
konuşamazdı, ama Almanca okur ve kolayca anlardı. İyi bir Alman gramer bilgisi 
vardı, hukuk Almancasını kolayca anlardı. Onun için o bir yazı yazıp adama gön-
dermiş, işte adam da eşinip kaşındıktan sonra ona bir teşekkür mektubu yazmış 
ve herr college, beni uyardınız, teşekkür ederim. Hakikaten bir çelişki var filan 
paragraftaki açıklamamla 15 satır aşağıdaki açıklamam arasında. Bunu düzeltece-
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ğim, yeni baskıda düzelteceğim dedi. İki mektubu da gördüm. Erol’un Liver’den 
bahsettiği konuya gelince İsmet Beyin doktora tezi iktisabı müruruzaman, kazan-
dırıcı zamanaşımıydı. O kazandırıcı zamanaşımında zamanaşımının koşullarının 
gerçekleşmesi üzerine, tescilden, vesaireden önce mülkiyetin müktesebe geçtiği 
kanısındaydı. Yani tescil şekli anlamda açıklayıcı bir nitelik taşımaktaydı ona göre, 
onun için o zamanaşımına ilişkin, iktisabı, kazandırıcı zamanaşımına ilişkin ko-
şulların gerçekleşmesi anında mülkiyetin müntesibe, edinimde bulunana geçti-
ğini savunmaktaydı. İsviçre’de o zamanlar çeşitli hukuk görüşleri, çeşitli görüşler 
vardı, ama bu görüşün en doğru görüş olduğu sonra İsviçre hukuku tarafından da 
benimsendi. Bizzat çok ünlü bir İsviçreli hukukçu, Liver de olabilir, Meier/Hayoz 
olabilir veya Merz olabilir, onu bilmiyorum, ama çok ünlü bir İsviçreli hukukçu 
tarafından dile getirildi. Yani İsmet Beyin hukukçu olarak çapı, vüshati buydu. 

Yine başka bir durumdan söz edeceğim. İsmet Bey kanunların revizyonların-
da, gözden geçirilmesinde veya yenilenmesinde tekrar birden başlayıp yeni bir 
madde düzeni konulmasına karşıydı. çok haklı bir görüştü bu, çünkü başka ülke-
lerde de medeni kanunlar, borçlar kanunları tabii yenileniyor, gözden geçiriliyor, 
ama siz yıllarca alışmışsınız belli bir maddeye. Mesela diyelim ki Medeni Kanu-
nun 2. maddesi dürüstlük kuralı. Şimdi yeni revizyonda o 2. madde 8. madde 
olursa insanın geçmişle olan bağlantısın kaybetmesi gibi, hukukla olan bağlantısı 
da önemli ölçüde zedeleniyor. çünkü bir anda Yargıtay kararlarıyla, literatürle 
ilişkilerimiz zorlaşıyor. Onun içindir ki Fransa’da kanunlar yenilendiği zaman 
maddeler değişmez, ama 113 a, b, c, ç, d, z’ye kadar gider. Ondan sonra eğer çok 
daha uzayacaksa temadi ettirilir, ama siz bilirsiniz ki Medeni Kanunun 2. mad-
desi dürüstlük kuralından söz eder. İşte eski kanunda 129 muydu neydi, zinadan 
söz eder. Numaraları bilirdi, yani ilk hukuk fakültesine giren öğrenci alışkanlarını 
kanun da değişse kaybetmezdi. Onun için bir şekilde kanunların revizyonunda 
maddelerin yeni baştan yapılmasına karşıydı ve onu yapan, o komisyonlarda ça-
lışan arkadaşlara karşı da gerçekten zalimceydi. İsmet Beyin Erol biraz bahsetti, 
bazı konularda hiç taviz vermeyen çok sert davranışları vardı. İnandığı, benim-
sediği ve savunduğu fikirlere karşı böyle yarım yamalak donelerle ve gerekçelerle 
biri karşı çıkarsa o zaman onun hayatı kararmış sayılabilirdi, ölümlerden ölüm 
beğen. Nitekim şimdi isimlerini zikretmeyeceğim, ama en yakın meslektaşları-
mızın yazılarına karşı onun yazdığı cevaplar veya makalelerde kullandığı üslup 
gerçekten çok acımasızdı. 

Bu arada ben kendimle de ilgili bir şey söyleyeyim. Ben doktora tezimin bü-
yük bölümünü Amerika’da yazdım. Harvard’da mastır çalışmamı yaparken Har-
vard Hukuk Fakültesi’nin kitaplığında büyük ölçüde Almanca kitaplar buldum. 
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Bu Almanca kitapların Harvard’da olmasının nedeni Amerikan işgal kuvvetleri 
Berlin’deyken Max Planck Enstitüsü, o tarihteki enstitünün bütün Almanca ki-
taplarını, tabii Amerika’daki Alman hocaların tavsiyesiyle o kitapları Amerika’ya 
getiriyorlar ve o kitaplar da Harvard Hukuk Fakültesi’nin kütüphanesine veriliyor. 
Zaten kitapların üzerinde iki damga vardı. Birinci damga Max Planck Institut …, 
vesaire, ikinci damga Amerikan İşgal Kuvvetleri ve gelmiş oraya iki numara. Şim-
di ben o kitapları orada görünce bir taraftan mastır çalışmamı yapıyorum, öbür 
taraftan da gece yarılarına kadar çalışarak, o zaman fotokopi yok, ama fakültede 
gecenin 10’una, 11’ine kadar kalmanız kabil, kendi doktora tezim inançlı muame-
lelerin notlarını alıyorum. Sonra mastırımı orada verdim, bu notlarla Türkiye’ye 
geldim. Tabii insanı sevenler var, sevmeyenler var. Benim yaşıtım olan ve beni 
herhalde pek sevmeyen kişiler birtakım kurgularla İsmet Beyi kurmuşlar. Ben bu 
arada gelirken de Almanya’dan bir Olimpia SM2 daktilo makinesi aldım. Tabii 
Türkçe klavye yok, i harfi, ş harfi, ç harfi, m yok, ama o zaman bizim doktora 
tezlerini siz sunduğunuz vakit işte jüri belirlenirdi. Sonra doktora tezi size tek-
rar verilirdi. Savunma gününe kadar siz tezde gerekli düzeltmeleri yapabilirdiniz. 
Ondan sonra tez jüri üyelerine verilirdi. 

Nedense o dönemde bana bu yapılmadı. Ben tezi verdim. Tabii tez Alman 
klavyesine göre, ş, ç harfler olmadığı için tezde birtakım şeyler var. Ş harfinin 
kullanıldığı yerde s kullanılıyor, ç yok, m yok, vesaire. Sonra bana verilmedi, ama 
okunduğu da anlaşılıyor. Yani belli ki bu yabancı bir makineyle yazılmış. çok ye-
rine cok, vesaire, ama anlaşılıyor. Sonra jüri oluştu, jüride en genç üye İsmet Bey. 
Rahmetli Türkan Rado, Bülent Davran, Rabi Koral, Postacıoğlu, işte beş kişi. İlk 
söz en genç olan doçente veriliyor. Şimdi İsmet Bey dedi ki, tezi okudum, çok ba-
şarılı bir şekilde kaleme alınmış. Ancak tezinizde 393 tane yanlış buldum deyince 
ben şoke oldum. Yani 393 yanlışlı tez, o 393 yanlış ç yerine c, ş yerine s, vesaireyle 
ilgili, birincisi bu. İkincisi gene beni sevmeyen ve tutmayan genç kuşak, benim 
yaşıtlarım sınıflarına haber vermişler. Benim doktora tezim böyle büyük bir ka-
labalığın takip ettiği bir tez savunusu oldu. Genel olarak doktora tezlerine 15, 20 
kişi gelir, meslektaşımız olan kişiler ve genç asistanlar. Hâlbuki bende koca bir sı-
nıf, böyle yerlerde, sağda solda oturuluyor. Meğerse gelin şimdi hezimeti görecek-
siniz gibilerden. Neyse, İsmet Bey üç beş şey daha söyledi, fakat onun söylediği, 
ben sonradan tekrar tezime baktığım vakit acaba yanılıyor muyum diye, mesela 
Roma hukukunda üç görüş var. Ben romanist değilim, ben o görüşlerden birini 
benimseyerek işte bu görüş amaca daha uygun görülmektedir. Zaten hâkim görüş 
tarafından da bu görüş savunulmaktadır diye benimsemişim. 

Şimdi rahmetli İsmet o zaman beni iyi tanımıyor ve belki de sevmiyor. Efen-
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dim yanlış görüş savunulmuştur diye itirazda bulundu, eleştirdi. Sonra jürideki 
meslektaşlar birbirlerine girdiler. Rahmetli Türkan Rado romanist olduğu için ha-
yır, Roma’da üç görüş var, bu hâkim görüştür dedi. Kısacası uzatmayayım, bunlar 
insan hayatında basit sürtüşmelerdir. Zaten bu tür sürtüşmeler dostluğu pekişti-
rir. Bunu sonradan kendi yaşamımda da gördüm. Hiç sütliman, biriyle ilişkileri-
niz tamamen sütliman ve tekdüze giderse onun çok başarılı bir ilişki, arkadaşlık 
ilişkisi olmadığını sanmaktayım. Benim sübjektif görüşüm bu, ama İsmet Bey 
bazı konularda gerçekten acımasızdı ve onu edebiyat bilgisi, özellikle divan edebi-
yatı bilgisi çok zengin olduğundan genel olarak Baki’den, Fuzuli’den, Nedim’den, 
özellikle Ziya Paşadan alınmış birtakım mısralarla dile getirirdi. Mesela çok ünlü 
bir profesör olan arkadaşa yazdığı bir yazı dolayısıyla İsmet Bey bir eleştiri yazmış 
ve ona da şöyle diyor. Yıldız arayan nice turfa müneccim gaflet ile görmez kuyuyu 
rehgüzerinde. Yani yukarıda yıldız arayan gökbilimci önünde kuyu var, kuyuyu 
görmüyor, cup diye düşüyor. Meslektaşımız da bu müneccim gibi kuyunun içine 
düşmüştür şey getirirken derdi. Sonra bir başka bir şeyde başka bir ünlü meslek-
taşa muvazaayla ilgili bir yazı yazmış o, İsmet’in görüşlerine karşı birtakım şeyler 
savunuyor. Sonunda sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın diye bitiriyor eleş-
tirisini İsmet Bey. Yani eleştirilerinde İsmet Bey biraz aşırıya giderdi. Tabii başta 
kırgınlıklar meydana geliyor, ama bir süre sonra meslektaşlar arası ilişkilerde bu 
kırgınlıklar unutuluyor ve meslektaşlar arası ilişki olağan düzenine oturuyor. Ben 
zaman zaman kendi hesaplaşmamı yaptığım vakit en sevdiğim meslektaşlarım ve 
hocalarım içinde en ön sırada İsmet Beyi görüyorum. Onun için bunlar zamanla 
törpüleniyor, ama İsmet Beyin bu yönünü vurgulamak isterim. 

Yine çok boyutlu bir insan olduğu için son bir noktasını daha belirterek, bir 
olayı daha belirterek sözlerime son vereceğim. İsmet Bey sosyal sorunlara çok 
duyarlıydı. Demin İsmail bahsetti, PİM diye o zamanlar bir dernek kurulmuş. 
Derneğin adı Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele Derneği. O zaman tabii Tüketicinin 
Korunması Yasası yok, daha tüketici hukukunun o beş temel ilkesi bile yok orta-
da. Yani ekonomik menfaatlerinin korunması, tüketicinin aydınlanması, sağlığı-
nın korunması, tüketici şikâyetlerinin çözüme bağlanması, vesaire. Amerika’da 
yeni yeni oluşuyor, Almanya’da Bremen okulu ilk çalışmalarını yapıyor tüketici-
nin korunmasıyla ilgili. Türkiye’de bir şey yok. Birtakım kanunlardaki maddelere 
dayanarak tüketici korunuyor, ama efendim bizde de korunuyor, işte o tahşişin 
önlenmesi hakkında bilmem ne kanunla, bakın böyle, Ceza Kanununun bilmem 
kaçıncı maddesi var, orada bir koruma var. İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ka-
nununun falan maddesiyle bir koruma getirilebilir. Fakat o enflasyon büyük bo-
yutlarda ve PİM de kurulmuş, Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele Derneği. Bir gün 
fakülteye gelirken biliyorsunuz bizim fakültenin girişinde bir set oluştu. Eskiden 
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benim öğrenciliğim ve Erol’un öğrenciliği zamanında Beyazıt Meydanı meydan 
gibi bir meydandı. Böyle havuzu vardı ortada, havuzun etrafından tramvay döner, 
üniversitenin kapısında da tramvay dururdu. Siz üniversitenin kapısında inerdi-
niz, üniversitenin kapısından tramvaya binerdiniz. İşte Harbiye, Edirnekapı, ve-
saire giderdiniz. Yani meydan konsepti öyleydi. Sonra o meydan Menderes döne-
minde bir indi, bir çıktı, bugünkü durumuna geldi, meydan mı, meydan değil mi 
belli olmayan bir alan haline geldi orası, bir set oldu, set oluştu. 

Şimdi bir gün fakülteye geliyorum, setin üzerinde kimi göreyim, İsmet Bey ka-
fada bere, yanında hırpani kılıklı bir adam, onun yanında bir iki tane böyle entel 
hanım, daha kenarda da bir iki hiç tanımadığım adamlar. İşte bu İsmet Bey akade-
misyen kanadını temsil ediyor tüketicilerin korunması ve pahalılıkla mücadelede. 
O yandaki berduş dökülen, sarhoş olan fakir halkın temsilcisi, entel hanımlar en-
telektüel şeyin temsilcileri. O bir iki tane de adam, onları tanımıyoruz, sonradan 
arkadaşların söylediğine göre onlar da MİT ajanı. Yani gayet doğal, nitekim ben 
öyle tahmin ediyorum ki o 12 Eylül olayından sonra İsmet’in tutuklanıp Davutpa-
şa’ya gönderilmesinin nedeni muhtemelen bu PİM’di. çünkü İsmet Bey onun dı-
şında öyle darbeyle, vesaireyle ilgili bir adam değil. Aklı fikri kediler, belli hukuk 
sorunları, bununla ilgili ve bir de fakir halkın temsilcisi gibi düşünürdü kendisini. 
Zaten çocukluğunda Sefiller’in ilk çevirisi yapılmış Victor Hugo’nun, evde paçav-
ra halinde herkes okuyor onu. Sefiller, Jan Valjan, vesaire, o da bu Sefiller’i okur-
muş daha çok küçük yaşlarda ve evde de ben bu sefillerin babası olacağım, koru-
yucusu olacağım dermiş. Onun için İsmet’i o PİM’deki şeyi fakir fukara halkın 
kendisini koruyucusu gibi görmesiydi. Yanındaki berduş güya fakir fukara halkı 
temsil ediyor, ama sarhoş, yani alkolik bir adam. Meydan tabii kalabalık, yaşa diye 
bağırılıyor. Benim İsmet’le ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Daha 
birçok anılar var, ama kafanızı şişirmek istemiyorum. Tekrar tekrar ona rahmet 
diliyorum ve yeniden tekrar hem Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine hem de 
İstanbul Barosuna bu vefalı davranış dolayısıyla içtenlikle teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Erol CİHAN: İki dakikalık söz aldım. İsmet Bey PİM’in başkanı. 
PİM Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele Derneği. Beyazıt’ta toplantı yapılıyor, İsmet 
Bey başkan. Bunun üyeleri ya eli ya kolu sakat insanlar, bulaşıkçılar. Bizi 1971’de 
Faik Türün Sıkıyönetim Komutanı Selimiye’ye çağırdılar. Ben de cezacı, gittim. U 
şeklinde büyük bir masa, şeref salonu. önüme İsmet Beyin Pahalılık ve İşsizlik-
le Mücadele Derneği dosyası geldi. Arkasından kız kardeşi Necla’nın da dosyası 
geldi. Okudum, hiçbir şey yok bunlarda. O sırada bir şey vardı, işte tek yol dev-
rim diye aranan, Avrupa’ya kaçan, sonra kapitalist bir şirketin genel müdürü olan, 
halen yaşayan, bilmem ne Sürer’in kocası, söyleseniz aklıma gelecek, üsteğmen 
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bunlar Yassıada’yı gemilerle işgal edeceklermiş, onların başındaki adam, babası 
da büyük subay. Ondan sonra bu dosyalar geldi. Bunlarda hiçbir şey yok dedim. 
O zamanlar binbaşı vardı, savcı, bunu yazmışsınız, ama ne delili var, ne bir şeyi. 
Necla’yı da Necla’nın Kocası Turan, onun da arkadaşı İstanbul büyük emniyet mü-
dür muavini. Bunlar kömür bilmem nesi var bu Reina’nın olduğu yerlerde bir yer-
de oturuyorlar. Ulaş Bardakçı bunların evinde öldürüldü. Ondan sonra Necla’yı 
da oraya sokuşturmuşlar. Aslında hiç gerçek olmayan beyanlar, İsmet de karşıma 
Marksist bir kişi olarak görünüyordu, sonra hallettik tabii işini. 

Yani İsmet Bey böyle, İşçi Partisine girecek, Hocam, girme buraya dedik. Yok, 
onlar çok iyi insanlar dedi. Mehmet Ali Aybar bu kıymetli adam dedi girdi. Bir 
ay sonra tüzüğün aleyhine açacağı sırada bunu çıkardılar, attılar. Hocam, ne oldu 
dedim. Bunlar yatmış kalkmış, bunlarla işim ne dedi. Hocam, söyledik size, gir-
meyin, yapamazsınız, edemezsiniz. Yani böyle aşırılıkları vardı, ama kalbi çok 
temiz adamdı, hiç kimseyi kırmazdı. Bu Ergun’un bahsettiği kedilere özel ciğer 
kızartırdı. Bu kızartmayı sever derdi, kaynatırdı. Ondan sonra iyi muamele eder, 
hiçbirisine topal, vesaire demezdi. Kendi de kale kapı düşmüş, çok yaramaz bir 
insan. Lisede çok kaliteli bir insan, fakat kale kapısı düşünce biz böyle Beyoğlu’na 
giderken onun çakaralmaz arabayla, yarı otomatikti, bir ayağı sakat olduğu için, 
takma olduğu için, hep o İtalyan papazlarına şükran borcunu ifade ederdi. Yani 
sözleşmesine düşkün bir insan, arkadaşlığına düşkün bir insandı, hatır gönül ta-
nıyan bir insandı, ama kızıncaya kadar. Kızdıktan sonra artık önünü… Söylemek 
istediğimi söyledim, çok teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: Prof. Dr. Ergun özsunay Hocamıza da teşekkür 
ediyoruz. Anılar bölümünde sırada bir de aynı zamanda benim sınıf arkadaşım 
olan -Mustafa Ağabey diye sesleniyorum kendisine- Mustafa İlker Gürkan var; 
sözü kendisine bırakıyorum. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN*

Merhaba herkese. Benim Herdem’le sınıf arkadaşı oluşumun hikayesini anlata-
yım önce. Ben 65 yılında girdim İstanbul Hukuk Fakültesine. 68 devrimci gençlik 
hareketinin önderlerinden olduğumdan okuldan ayrılmak zorunda kaldım. 89’da 
bir daha girdim ve okulu bitirdim. İsmet Sungurbey’in ben hem öğrencisiyim 
hem devrimci mücadeledeki arkadaşıyım. Ben size başka bir İsmet Sungurbey 
anlatacağım. İsmet Sungurbey Bey özgür bir insandı. Bu evrenin, bu insanlığın, 
bu milletin, bu memleketin sorunlu ve en az sorunlu olduğu kadar özgür bir par-
* Muğla Barosu Başkanı
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çasıydı. Evrene, doğaya, doğadaki dostlarımıza sınırsız bir sevgi ve saygı göster-
mesi, onlara bir sevgiyle bağlı olması hayvan hakları konusundaki mücadelesiyle 
kanıtlanmıştır. O insanlığın bir evladı olduğunu da hiç unutmadı. İnsanlık onun 
için soyut, ne olduğu belli olmayan, herkesin istediği gibi eğip büktüğü bir insan 
haklarcılığı değildi. Büyük bir hukuk adamı olarak somut insanlık değerlerine 
bağlı kaldı. Bakın hile ve dürüstlük kuralları konusundaki olağanüstü duyarlılığı 
ve sözü edilen tavizsiz, sert tutumu insanlık değerlerine olan bağlılığının hukuk 
dünyasına yansımış ifadesidir. çoğunuz sanıyorum İsmet Sungurbey’in öğrenci-
si oldunuz öyle mi arkadaşlar? Amaca göre yorum, hakkın kötüye kullanılması, 
çelişkili davranış yasağı, karakuşi hükümler, kocakarı davaları konusunda anlat-
tıkları bugün gibi kulaklarınızda çınlamıyor mu? Şekle aykırılıkla hakkın kötü-
ye kullanılması kuralının çatışmasını inceleyen 1988 tarihli İçtihadı Birleştirme 
Büyük Genel Kurul kararını bilmeyen, hatırlamayan ve zihnine kazımamış olan 
İsmet Sungurbey’in öğrencisi var mı aranızda? Herkes bilir. 

İsmet Sungurbey aynı zamanda çok büyük bir yurtseverdi. Ulusu, ülkeyi sev-
mek de soyut söylemlerle olmaz. Bir milletin temel taşıyıcısı dilidir, vatan elden 
gider, Sungurbey öğretti bize. Vatan elden gider, millet ayağa kalkar vatanı geri 
alır, ama dil elden giderse her şey biter. Onun için Türk dilinin tutkulu bir savunu-
cusuydu. Türk Dil Kurumunun üyesiydi biliyorsunuz, birçok çalışmasına katıldı. 
Hukuk dilinin sadeleşmesinde ve anlaşılır olmasında Hocamızın çok büyük payı 
vardır diye düşünüyorum. Bilmem hatırlar mısınız, bizim ilk öğrencilik yılları-
mızda Medeni Hukuk Terimleri diye şöyle küçücük bir kitabı vardı. Bu boyutta, 
şu kalınlıkta bir kitap çıkarttı. Kişisel kanaatime göre İsmet Sungurbey’in en bü-
yük eserlerinden biridir. Kalıcı olmuştur, kalmıştır, o kavramlar bugün kullanıl-
maktadır. Derdi ki, hukuk meçhul bir şey değildir. Doktrinde şu şu görüşler var-
dır, onları bilmek hukukçuluk değildir. Hiç şüphesiz kütüphaneler herkesten daha 
çok bilgi taşımaktadırlar. önemli olan memleket gerçekleriyle hukuku buluştur-
maktır. O zaman hakkaniyet, yani somut olay adaleti gerçekleşir. Eğer somut olay 
adaleti arıyorsanız, hakkaniyeti arıyorsanız bir olayı içinde bulunduğu koşullar-
la, kendisini çevreleyen koşullarla birlikte ele almalısınız. Bir insanın memleket 
gerçekleri diyerek, dikkatinizi çekerim, memleket gerçekleri diyerek gerçeğe bu 
kadar gönülden ve bu kadar köklü biçimde bağlı olması müthiş bir şeydir. Ben 
şimdi bütün öğrencileri adına diyorum ki, Sevgili Hocam, bizler senin rahleyi 
tedrisinden geçmiş avukatlar olarak yalnızca bir gerçeğe biat ediyor ve yalnızca 
adalete itaat ediyoruz ve böyle de etmeye devam edeceğiz, ant olsun. 

Değerli arkadaşlarım, Türk hukukunun anıt isimlerinden biri olan Sevgili Ho-
camız İsmet Sungurbey’in Türk diline olan düşkünlüğü onun ayaklarının hep va-
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tan toprağına basmasına yol açmıştır. Vatan toprağına basmak sözü hamasi bir 
söz değildir. Ne kadar gerçekçi olduğunu anlatmak istiyorum. Derdi ki, mesle-
ğinizi yerine getirirken Türkçe konuşun, Türkçe yazın. çok büyük yararını göre-
ceksiniz. Türkçeyi kullanırsanız meramınızı daha kolay anlatırsınız, daha kolay 
anlaşılırsınız ve daha ikna edici olursunuz. Gerçekten de öyledir, yargılama biz 
avukatlar açısından değerli arkadaşlarım, çok büyük ölçüde bir ikna faaliyetidir. 
Bütün avukatlık yaşamımda gördüm ki Türkçe kullanmak başarı üzerinde olumlu 
bir etken oluyor. Eski ve ağdalı bir dil beyanı, avukatın beyanını eninde sonunda 
yapay, giderek de yapmacık kılıyor. O tür bir söylem eninde sonunda sizi teknik 
hukukun sınırlarına hapsediyor. Bakın, sadece Türkçe konuşmakla eski dil ko-
nuşmak arasındaki fark bunu yapıyor, böyle bir sonuç doğuruyor. Avukatlık mes-
leğinin yaratıcılığını körleştiriyor, sınırlar çiziyor size. Konformizme, tutuculuğa 
kapı açıyor. 

Bir gün hocayı evinde ziyaret ettim. Kapıda karşılaştık, birlikte içeri geçtik. 
İçerisi her taraf kedi, süt, vesaire dökülmüş. Odasına girdik. Şimdi oda nasıl bili-
yor musunuz arkadaşlar? Şu duvarı odanın duvarı kabul edin, bunun dibinde bir 
yatak var. O yatağın kenar tarafı, duvar tarafı komple kütüphane. Bir sürü kitaplar, 
açmış şöyle yarım koymuş masanın üstüne, öbürü başka bir yere koymuş, bes-
belli bir şeyler okuyor, araştırıyor. Dört, beş tane veya 10 tane kitabı birden oku-
yor. Hocam, bu ne dedim, bu kedileri, köpekleri, arkada şeyleri görünce. Bana, 
“Mustafa, Yedikule’den Sarıyer’e kadar çöp bidonlarının başındaki bütün kediler 
ve köpekler beni tanır. Karşılaştığımız zaman hepsi benim yanıma gelirler, bana 
hal hatır sorarlar. İnsanlar için neler yaptım biliyorsun. Zor bir duruma düştüğüm 
gün hiçbir şey yapmadılar. Onun için bıraktım insanları, bunlarla uğraşıyorum.” 
dedi. Böyle bir kahırlanması da vardı Hocamızın. 

Bir gün bana dedi ki, Muğla’dayım ya, Kıyıkışlacık vardır bilmem bilir misiniz 
bizim orada, İasos kenti, antik bir kent. Orayla ilgili bana mitolojik kaynaklar ile-
tir misin diye telefon etti. Tabii Hocam dedim, aldık. İasos kendi, yani Kıyıkışlacık 
avcı tanrıçanın kentidir. Bunu ilettim kendisine, hayvan avlayan tanrıçanın kenti 
deyince aynen şöyle dedi, siktir et onu, o orada kalsın dedi. Değerli arkadaşlarım, 
tabii insanın hocalarıyla arkadaş olması çok değişik bir duygudur. Ben birçok ho-
camızla bunları yaşamış bir arkadaşınızım. Bilirsiniz, İsmet Sungurbey’in bir de 
filozof bir tarafı vardı. Hiç aklımdan çıkmayan bir sözü vardır, her şey aslında bir 
şeydir. Diyalektik felsefenin, tevhidin, şimdi tevhit dediğimi duysaydı o İslamcı 
kaynaklara atıf yaparak konuşmaya da bayılırdı birisi öyle bir şey söylediği za-
man, tevhidin, diyalektik düşüncenin, bütünsellik, birlik düşüncesinin bu veciz 
ifadesi muazzam bir kavrayıştır değerli arkadaşlarım. Ağaç büyür, meyve verir, 
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meyve olgunlaşır, düşer toprağa, çürür, basarlar, ezerler, gömülür. Yağmur, kar 
gelir, acı soğuklar gelir, toprağın üstü buz tutar. Sonra bahar gelir, buzlar çözülür, 
güneşli günler gelir. Onca soğuğun, fırtınanın, ezmelerin, çürümelerin aşamadığı, 
kıramadığı kayısı çekirdeğinden sarı, yeşil bir filiz dünyaya gülümser. Yüzlerce, 
binlerce filiz gülümser. Aslında her şey bir şeydir, yüzlerce, binlerce filiz o ağaçtır. 
Yani İsmet Sungurbey ve öğrencileri. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: çok teşekkür ediyoruz. Başka bir salon daha var-
mış sanıyorum -burada yerler yeterli olmadığı için- o yüzden mikrofonu sorun 
çıkarmadığı sürece açık tutmaya çalışacağım. Benim Sungurbey Hocamla ilgili 
yazık ki anım yok. Ben anısızlığın üzüntüsünü, ayıbını ifade etmek istiyorum as-
lında bir boyutuyla. Dört yıl boyunca ilk sıralardan izledim Hocamı, notlarımla 
ilgili bana aktarılan şöyle bir bilgi var sadece: Derse devam edemeyen öğrencileri 
vardı Hocamızın ya çalışmak zorundaydılar ya üst sınıfta da dersleri vardı. “Ho-
cam, kitabınız yok, herhangi bir kitapta da yazdıklarınızı bulamıyoruz. Ne yapa-
cağız biz, dersleri de izleyemiyoruz”, demişler. Demiş ki Hocam, “Herdem Belen 
diye bir arkadaşınız var, onun notlarını ben bir gördüm, ondan alın”. Bu söylem-
le gelip Sungurbey Hoca size yönlendirdi atfıyla notlarımı isteyenler olmuş, bu 
vesileyle yeni insanlarla tanışmışımdır. (Dolaylı bir anım var). Mezun olduktan 
sonra, Kocaeli Üniversitesinde araştırma görevliliğine başladım. Hocamın orada 
olduğunu duymuş, şahsen tanışacağımı da düşünmüştüm; benden önce ayrıldığı 
için orada göremedim; sonra da gidip -bu benim kişisel arızam tabii, öyle ifade 
ediyorum-“Hocam, ben sizin öğrencinizdim, şimdi de akademisyen olma yolun-
da yürüyorum” demedim. Onun üzüntüsünü, bu çalışmanın hazırlığı sürecinde 
yaşadığım bir olayla yoğun şekilde duydum, onu paylaşacağım sizinle. 

Benim kafama kazınan, düstur edindiğim şeylerden hayatıma yansıyan -te-
melinde Sungurbey Hocamın yer aldığı- iki vakıa aktarmak istiyorum. Hocamız, 
bize Ebül’ula Mardin’in bir sözünü söyleyerek derdi ki, “Arkadaşlar, herhangi bir 
sorunla karşılaştığınız zaman kaç yıllık hukukçu olursanız olun, hangi alanın en 
iyilerinden olursanız olun, mutlaka açın kanunu, hangi maddeyle ilgiliyse sorun 
okuyun; karşılaştığınız sorunla, belki o zamana kadar görmediğiniz bir boyutunu 
göreceksiniz. Bu hep pusulanız olsun”. Bunu Hocamın söylediklerini de aktararak 
öğrencilerime tembihleyip, öğretme yöntemimde yanı sıra şöyle kullanıyorum: 
Derslerimde -kürsümüzde-işlenen konuyla ilgili bütün kanun maddelerini sınıfta 
okuyoruz, sınavları kanun açık yapıyoruz ki öğrencilerimiz pusulalardan birisini 
hiç kaybetmesinler. 

Başka bir vakıa, doçentlik araştırması için yurtdışına gittiğim zamana dair. 
Kürsüdeki arkadaşlardan birisinin evinde buluşacağız. Bir sokak adı söylediler, 
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ben hemen not aldım. Arkadaş dedi ki, “Kusura bakma Herdem, nasıl yazılaca-
ğını bilemiyorum”. “Ben biliyorum” dedim. Sokağın adı Windscheid Strasse idi. 
Sungurbey Hocamdan, taa birinci sınıftan Windscheid adını, nasıl yazıldığını 
biliyorum -ki Almancayı üniversiteden sonra öğrendim- “Ben Medeni Hukuk 
Hocamın öğrettiklerinden hatırlıyorum”, dediğim zaman arkadaşlarım çok şa-
şırmışlardı. Kafaya kazıma yöntemiyle öğrendiğim aklımda kalanla, kendimi iyi 
hissetmiştim o zaman da. 

Peki, benim duyduğum üzüntünün yoğunluğu neden? Nerede? Kendimi had-
dim değil, meslektaş olarak göremem Hocamla, o yüzden gidip de ben de medeni 
hukukçu olacağım diye tanıtamazdım, ama hiçbir dersini kaçırmayan öğrencisi 
olarak gidebilirdim. öğrencisi olarak tanıtabilirdim kendimi. çünkü birkaç ay 
önce, sınav dönemi, birkaç yıl önce mezun olan bir öğrencim, “Hocam, takvi-
me baktım, bugün sizin sınavınız varmış. Sizi görmek için geldim” dediğinde o 
kadar duygulandım, o kadar mutlu oldum ki kendime şöyle dedim, “Herdem, 
büyük ayıp ettin! Gidip Sungurbey Hocayla tanışmalıydın”. Böyle bir organizas-
yonla, üzüntümü de dile getirerek onu anmanın uygun olması beni mutlandırdı. 
Katılımınızla, anıları paylaşmanızla buradalığınız için size de teşekkür etmek is-
tiyorum. 

Konuşmaların hiçbirisini süreyle ilgili bir anımsatmayla bölmek istemedim. 
Aktarılanlar özeldi. Programa öğlen yemeği süresinden biraz kısarak devam ede-
biliriz. Hepimiz duygulandık. İsterseniz 15 dakika çay arasını şimdi verelim. Son-
ra öğrendiklerimizin bir kısmını, damıttıklarımızı da sizinle paylaşalım. Görüş-
mek üzere. 



ANMA
DEFTERİNDEN
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Çok Sevgili Hocam, “Bize bir zevk-i tahattur kaldı Bu sönen, gölgelenen dünyâda. ”  
A. Haşim Işıklar içinde yat! 

Prof. Dr. Erol CİHAN /24. 03. 2012

•
Sayın Çok Sevgili ve hala saygıyla andığım canım hocam, gerek insan sevginiz gerekse 
hayvan sevginiz , bilge kişiliğinizle bana önder ve idol oldunuz. Hala “muşamba topu” 
örneği veriyorum. Nurlar içine yatın. 

Av. Zehra Tomris ÖZKUL

•
Sayın Hocamızın 68’li yıllarda talebeniz olmak bizim için en büyük ……… yaşayarak 
bugün toplu bizi yetiştirdiği gibi özgürlüklere zincir vuranlarda, özerk üniversitenin ne 
olduğunu kürsüsünde tam  ve Akademisyen olarak savundu. Sayın hocamızın  bize verdi-
ğiniz özenli üniversitenin, Kişilikli talebeniz olarak hala izindeyiz. Fakat ne yazık ki artık 
Ticaret Kanunlarının ………………… yaşamayı sürdürmeniz, …………………. . çalışan ve 
………………. Yeni ……………Milli Eğitim Bakanlı’na bağlı, lise öğrencileri gibi, gittikçe 
……………………………. . iyiki sizinle yaşamış ve aynı havayı teneffüs etmişiz. Bizim için 
en büyük zenginlik. 

Av. Burhan ……. . / 24. 03. 2012

•
Çok değerli Hocam, 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde Akademik hayata başladığım günden 
beri sizin eserlerinizi okuyarak Medeni Hukuku anlama şansım oldu. Daha sonra Prof. 
Dr. Aydın AYBAY Hocamın daveti üzerine Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Me-
deni Hukuk kürsüsünde sizi bizzat tanıma şansım oldu. Akademik hayatımda örnek aldı-
ğım büyük bir hukukçu olan sizi ve sizin eserlerinizi gençlere tanıtmaya çalışıyorum. Sizin 
adınıza olan bir çalışmada yer almaktan büyük bir onur duyarım. Sizi çok seven ve sayan 

Yard. Doç. Dr. Ebru CEYLAN /24. 03. 2012

•
Sayın hocamızı ve aynı zamanda hemşerimi saygı ile anarım. 

Av. Bahri BAHAR  (24920) 
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Çok sevgili hocam, Ben Öğrenci Affından Üniversite’ye başladığımda; sizin derslerinize 
girdim. Sene 1990. 

Daha sonra ben de Yedikule’de doğduğum ve büyüdüğümden, sizin de çocukluk arkada-
şımla Ağabeyiniz arkadaş olduğum için, sayın eşinizle sizi çok ziyarete geldim evinize. 

O tarihlerde eşimin bir çek davası vardı. Fakat henüz mahkeme aşamasında değildik. Biz 
bu çek meselesinde; olumsuz bir netice olma ihtimali olu düşüncesiyle size gelip, görüşü-
nüzü olmak istedik. Hem evinize, hem okuldaki odanıza defalarca gelip gittik. 

Siz bu danışmalarımızda hiç yüksünmediniz. Bu konudaki sabrınız, tevazuunuzu nasıl 
unutabiliriz? 

Bir keresinde; eşiniz Fransa’ya konferansa gittiğinizde ısrarla kravat takmadığınızı söyle-
diğinizde “ben buyum, beğenmeyen beğenmesin” demiştiniz. 

Daha çok anım var sizin hakkınızda ama fazla sayfayı işgal etmek istemiyorum. 

Yalnız içimde ukde olan şey, siz hastayken ziyaretinize gelememem. Şimdi çok yanıyorum. 

Nur içinde yat, sevgili hocam…. . 

Av. E. Neval ÖZFIRAT /24. 03. 2012

•
Huzur içinde yatın…

Öğrencinizin olmamanın muzdaripliğini yaşıyorum. 

Örnek hukukçuluğunuz ve dik duruşunuz bütün insanlığa bayrak olması temennilerim ile

Av. Mürsel SARI

•
Sayın Hocam, 

Sizi sevgi ve saygı ile anıyoruz. 

Av. Meral

•
Değerli hocam, 

Sizi hiç tanımadım; ama içimde size karşı büyük bir sevgi var. Işıklar içinde yat. 

Av. Gürsel Devrim İYİM /24. 03. 2012
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Değerli Hocam, bizlere bıraktığınız hukuk yolunda ve doğa sevgisinin minnetli mirasıyla 
yürüdüğümüz bugünlerde saygı ve rahmetler dilerim. . . Ruhunuz şad olsun…

Kedilerinizin torunlarından koku ve selam getirdim. 

Av. Asuman GÜNTAY /24. 03. 2012

1982-1986 İstanbul Üniversitesi
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Sn. Sungurbey Merhaba, 

Yerin serin ve sakin, etrafın kokunu seven ve tanıyanlarla dolsun. 

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun düzenlediği hayvan hakları ve aile 
içi şiddet konulu konferansa KÖPEK arkadaşlarımla onlara gösterilen sözel ilginin 
pratiğini görmeye gitmiştik. Salon kapısında karşıladığımız baro başkanı bizim salona 
girmemizi engellemek istemişti. Benim de köpeğim var yeri burası değil demişti. Bizde 
adımızın kullanıldığı her yer bizimdir diyerek içeriye girdiğimizde komisyon üyelerinin 
itirazları ile karşılanmıştık. Böylece onların iradeleriyle duygularının çatışmasının yüz-
leşmesini sağlamıştık. 2 saat konuşmaları dinledikten sonra dediklerine inanacakları 
günden umutlanarak çıkmıştık. 

Bugün de Altunizade’deki Şehir Üniversitesi’nde düzenlenen KÖPEK konferansına kö-
pek arkadaşlarımla dinlemeye gittik. Bina içine ve konferans salonuna alınmadık. Hay-
van üzerinden kendilerini pazarlama kampanyası hala devam ediyor. Haberin olsun. 

Av. Yılmaz OZAN  /24. 03. 2012

•
“Sungur Hocam”

Bizim kuşaktaki adın buydu. 

Öğrencin olamadım. Ancak efsanen kulaktan kulağa dolaştı ve yayıldı. Öğrencin olama-
sam da senden şunları öğrendim; 

-Hukuk dilinin yalınlaştırılması, Türkçeleştirilmesi ne anlaşılabilir olması, 

-Sosyal adalet. 

-Hayvan sevgisi olmadan, insanların ; insan sevgisi olmadan hayvanların sevilemeyece-
ği. Hukuku hiçbir zaman satmadım, çıkarlarıma kullanmadım. 

Senden daha çok iyi ve güzel şeyler öğrenebilirdim. Keşke sadece manen değil fiziki ola-
rak da aramızda olabilseydin. Seni çok sevip saydığımızı; herhalde uzaklardan da olsa 
duyabiliyorsun. 

Av. Burhan ÖĞÜTCÜ /24. 03. 2012
İstanbul Barosu Denetleme Kurulu Üyesi 

•
Sevgili hocam, 

Karanlıkta kaldığımızda ışığımızdın… Seni çok arıyoruz. Işıklar içinde ol. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN /25. 03. 2012
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Ben 1973 İst. Hukuk Mezunu bir avukatım. 

Çok değerli hocalarda okudum.  Sizin öğrenciniz olamadım. 

Huzur içinde yat. 

Av. Mehmet Yaşar ÇAĞLAK  /25. 03. 2012

•
Ülkemizin yetiştirdiği değerli hukuk adamı, hocamın manevi huzurunda sevgi ve saygıy-
la eğiliyorum.   Av. Aziz ERBEK/Adana Barosu Başkanı

•
Döneminin, en genç profesörlerinden olan hocamıza saygı ve sevgilerimle. 

Av. Fatma Sevinç ERÇIKAN /25. 03. 2012

•
Sizden ders alan, rahlenizden geçen ve kendini şanslı addeden öğrencilerinizdenim. Al-
lah rahmet eylesin, sizi hep saygı ve hasretle anıyorum. Çok kıymetli hocam. 

Av. Mehmet ……….  

Medeni Hukuku …. . sizden öğrendim hocam huzur içinde yatın. 

Av. Abdurrahim CEBE /28. 04. 2012

•
Saygıdeğer hocam, 

Öztürkçeci kişiliğinizi aynen devam ettiriyorum. Ders anlatışta attığınız adımların sesi 
kulaklarımdadır. Yaratan seni bağışlasın kedileri de unutmuyoruz, hocam. 

Av. Uğur YAMAN /28. 04. 2012

•
Hocam, herkes gibi sizi de bir gün unutacağız! . . . 

Ama ilkelerini yaşatacağız! . . . 

Yerini doldurmaya çalışacağız…

TURAN ATEŞ /HAKİM
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Sayın Hocamız; 

Manevi şahsiyetinizi özlemle anıyoruz. Yokluğunuzda ilkelerinizin gelecek nesillere ak-
tarılması için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. 

Saygı ve hürmetlerimizle

Av. Özlem KURT ŞENER /28. 04. 2012

•
Çok Değerli Hocam, 

Öğrenciniz olma onuruna erişemedim. 

Ancak hayvan hakları konusunda açtığınız yolda yürümenin gururunu yaşıyorum. 

Av. Deniz Tavşancıl KALAFATOĞLU /28. 04. 2012

•
Sayın Hocam ölümünden sonra dahi hukuk camiasına ışık tutmaya devam ediyor. 

Adına düzenlenen bu çalışmadan yararlanmanın keyfi ve zevkini yaşatıyor. 

Işıklar içinde uyu hocam. Bize bilimi, adaleti ve evrensel değer yargılarını benimsettin. 

Av. Ahmet Şükrü EYMİRLİOĞLU

•
Değerli Hocam, 

Genç yaşta öğrenciniz olmaktan gurur duyuyorum. Nur içinde yatın…

Av. Nur BALCI

•
Sayın Hocam; 

Fiilen öğrenciniz olamamış olsam da, eserleriniz sayesinde binlerce öğrencinizden biriyim. 
Hukuku bir bilim yapan sizin gibi bir çınarı özlemle anıyorum. Huzur içinde uyuyun. 

Av. Soner BÖYÜKDİKMEN 



Değerli Hocam, eserlerinizle büyüyen ve hukuk bilgimizi eserlerimizle arttıran biri ola-
rak, hukuk hayatımıza yapmış olduğunuz katkılardan dolayı minnettarlığımı sunuyo-
rum. 

Ruhunuz Şad olsun. 

Av. Cuma PARLAK /36573

•
Hocam sizin öğrenciniz olmaktan gurur duyuyorum. 

Ruhunuz şad olsun. 

 Av. Cavide BEYAZİT /29. 04. 2012

•
1971 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 

2. sınıfta hocamdı. Huzur içinde yatın. 

Velit DEMET /27. 04. 2012

•
Sevgili Hocam, sizi Kedilere sevgi ve ilginizle de anacağım. Hukuk doktrinine katkıları-
nızdan dolayı teşekkür ederim. 

Av.  Fatma ALBAYRAK

•
Sevgili Hocam, Dört yıl boyunca sadece Medeni hukukun değil, hukukun temel ilkelerini 
de sizden öğrendim. Meslek hayatım boyunca da hep öğrettiğiniz ilkeler yanıbaşımda 
durdu. Kaybınız hepimiz için çok acı oldu. Bu acı hariç her şey için çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 

Av. Sibel KAMA /27. 05. 2012

•
Sevgili hocamızın derin hukuk bilgisinden 1969-1972 yılları arasında yararlandım için 
kendini şanslı bir hukukçu sayarak kendisini bir kere daha saygı ve sevgiyle anıyorum. 

Av. Esin ERER /8747
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I. OTURUM

Oturum Başkanı

Av. Mehmet DURAKOĞLU*

Değerli meslektaşlarım, değerli hocalarım, oturuma başlarken kendi adıma, 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Bugün gerçekten Borçlar Kanununa ilişkin bir hafıza tazeleme ya da yenilenen 
yasaya ilişkin yeni bir öğrenme sürecine girmekten, çok Değerli Hocamız Sayın 
Sungurbey’in anısı önünde bir kez daha saygıyla eğilmekten mutluyuz. Bu hepi-
miz için çok önemli bir borçtu. özellikle onun talebesi olmak onuruna erişmiş 
olanlar için bunun anlamının ne olduğunu biraz evvel burada çok değerli konuş-
macılar belirttiler. Ben de bir kez daha oturumumuza başlarken onun anısı önün-
de hem kendi adıma hem Baromuz adına, İstanbul Barosu adına saygıyla eğilme-
nin gerekli olduğunu, bunun bir borç olduğunu düşünerek başlamak istiyorum. 

Hemen oturumumuza başlayacağız. Ancak daha evvel Değerli Hocam Sa-
yın Erol Cihan galiba ayrılacakmış. O nedenle kendisine vermemiz gereken bir 
plaketimiz var, şükran duygularımızı belirten plaketimiz. Bunun üzerinde Sayın 
Sungurbey’in de bir fotoğrafı var. Onu Sayın Hocama veriyorum, çok teşekkür 
ediyoruz katkılarınız için. 

Evet, unuttuğumuz sanılmasın, Ergun Hocam bu oturumun sonuna kadar bu-
rada zaten. Mustafa Başkanım da burada, onların plaketlerini oturumun sonunda 
vereceğiz. Ben vakit geçirmek istemiyorum, çünkü çok sarktık. Zaten bu söz kes-
me işini ben beceremiyorum, beceremediğim için biraz daha sarkacağız gibi gö-
züküyor. O nedenle konuşmacı arkadaşlardan özel istirhamım var. Kendileri için 
yarım saatlik bir zaman ayrılmış, ama eğer 20 dakikada toparlayabilirlerse, hatta 
bir güzellik yapıp sorular için de olanak sağlayacak bir vakit bize temin ederlerse 
çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu nedenle hemen başlamak istiyorum. İlk 
tebliğin konusu sözleşmenin kurulması, Doç. Dr. Herdem Belen, buyurun efen-
dim. çok teşekkür ederim.

* İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı



§ 1 SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Doç. Dr. Herdem BELEN1

GİRİŞ

Hocam Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY’in adıyla düzenlediğimiz seri konfe-
ransın aynı sırayı paylaşan birkaç amacından birisi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 
Genel Hükümler kısmının, değişiklikler ekseninde, bir bütün olarak irdelenmesi 
idi. Diğer bir amaç -aslında özlem- toplam 206 maddeden oluşan genel kısmın, 
bütün kurumlarının, bütün hükümlerinin değerlendirildiği metinlerin bir araya 
getirilmesiyle, kapsamlı, çok yazarlı bir Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabı 
yazılmasıydı. 

Sözleşmenin Kurulması başlıklı § 1 irdelemelerim, bu iki amacın asıl alınma-
sıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda açıklamalarda ilk gözetilen nokta, değişik-
likleri, eleştirel bir bakışla irdelemektir. İkinci nokta konunun bütünlük sağlayan 
bir sistematikle aktarılmaya çalışılmasıdır. Bu nedenle, bütün başlıklar, kavramlar 
için geçerli olacak şekilde, klasik bir Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabı planı 
izlenmemiş, metin kapsamı belirlenmemiştir. öte yandan gerek planın çatısında 
gerek başlıklar altındaki açıklamalarda, temel kavramlar bilgi ve sistematiği kısaca 
anımsatılmış, böylelikle kitap planı bir nebze gözetilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca ilk paragrafta, Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY’e de söz vermek ilkesiyle, 
Borç Tanıma başlıklı BK m. 18 hükmü, tebliğ kapsamına alınmıştır. 

I. HUKUKSAL EYLEMLERDEN SÖZLEŞMELER 

Sözleşmeler, hukuku ilgilendiren, hukukun sonuç bağladığı insan davranışları 
içinde yer alır. Hukukun ilgisiyle hukuksal eylem adını alan insan davranışları-
nın alt başlıkları, hukuka uygun ve hukuka aykırı eylemler olarak ikidir. Hukuka 
uygun eylemlerin alt başlıkları, duygu açıklamaları; düşünce, bilgi açıklamaları; 
irade açıklamaları olarak üçtür. İrade açıklamalarının alt başlıklarıysa hukuksal 
işlemler, hukuksal işlem benzerleri, maddî eylemler olarak üçtür. Sözleşmeler, hu-
kuksal işlemlerin alt başlıklarındandır2. 

1 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı
2 Hukuksal olay kavramı hakkında ayrıntılı bilgi, farklı sistematik incelemeler için bkz. DURAL/SARI, Türk 

özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Bölümleri, İstanbul 2009, s. 159 vd; 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, 
(Prof. Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuksal İşlem, Sözleşme), İstanbul 
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Tam yerini belirlemede, hukukun sonuç bağlama boyutunu biraz daha vur-
gulamak yarar sağlayacaktır. İrade açıklamaları, bir konudaki kararlı, güçlü istek 
açıklamaları olarak ifade edilebilecektir. Bu açıklama, üç alt başlığın ortak ifade-
sidir. Ancak başlıklar, içeriğin oluşturulmasında bir nebze farklılaşmaktadır. Üç 
alt başlık, ifade ederek açıklama, maddî sonuç ortaya koyarak açıklama şeklinde 
iki alt başlığa ayrılabilecektir. Hukuksal işlemler, hukuksal işlem benzerleri; ka-
rarlı, güçlü istek açıklamasının ifadeyle [anlatarak] ortaya konulduğu hukuksal 
eylemlerdir (bu iki eylemde -çoğu kez- ayinesi laftır iradenin, örneğin, “IPad’imi 
500 TL’ye satıyorum, alır mısın?” [sözleşme önerisi, hukuksal işlem]; “Ben IPad’i 
teslim ettim; sen de paranı öde artık! ” [temerrüt ihtarı], hukuksal işlem benzeri). 
Maddî eylemler ise kararlı, güçlü istek açıklamasının dış dünyada maddeleştirilen 
şeyle ortaya konulduğu hukuksal eylemlerdir (bu eylemde ayinesi iştir iradenin; 
örneğin, yonttuğum taşa şekil verdim, heykel yaptım, işleyerek, değerini artırdım, 
sahibi benim, MK m. 775], hususiyeti olan bir şey ortaya çıktıysa eser yarattım, 
eser sahibi benim, FSEK m. 1/B bent a, b)3. 

II. BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAĞI OLARAK SÖZLEŞMELER

1. Borçlar Kanunu Terminolojisi

Yeni Borçlar Kanununun eğilimlerinden bir tanesi, bütünüyle olamasa da 
kavramların Türkçeleştirilmesidir (gerekçe sözüyle arılaştırılması)4. Sözleşmenin 
kurulması başlığında, metindeki ifadeler dışında, kavramlarda değişiklikler, daha 
çok yenilikler yapılmıştır. İzleyen başlıklarda, yeni kavramların değerlendirmeleri 
de yapılacaktır. Burada hepsini bir arada görmek üzere, ilk başlıktan başlayarak, 
hüküm sırasına göre yeni terminoloji kısaca belirtilecektir. 

İlk değişiklik, fasıl adından başlayarak, akit sözünün yerini sözleşmenin al-

2010, s. 83 vd; OĞUZMAN/BARLAS, Medenî Hukuk, Giriş -Kaynaklar- Temel Kavramlar, İstanbul 2011, 
s. 167-170, özellikle s. 167 vd; SCHWARZ, Andreas, Medenî Hukuka Giriş, (çev. VELDET, Hıfzı), İstanbul 
1946, s. 143 vd; TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Medenî Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, 
İstanbul 1992, s. 95-97, özellikle 97 vd; von TUHR, Andreas, Borçlar Hukuku Umumi Kısım, Cilt 1-2, (çev. 
EDEGE, Cevat), Ankara 1983, s. 167 vd. 

3 Burada 5846 sayılı Fikir ve(ya) Sanat Eserleri Kanununun konusunu oluşturan eser kavramının unsurla-
rıyla ilgili açıklamaları anımsatmak yarar sağlayacaktır. Eserin unsurlarından bir tanesi, “somutlaşma”dır. 
Somutlaşmadan kasıt eserin -ilim, musiki, güzel sanat, sinema eserlerinden- ait olduğu tür bağlamında, 
eser sahibi dışındaki kişiler tarafından, beş duyudan seslendiklerince algılanabilir şekilde ortaya çıkmasıdır. 
Müzik eseri, melodiyle -sesle- ifade edildiği için notaya dökülmesinden bağımsız, seslendirilebildiğinde (ıs-
lıkla, gitarla, piyanoyla çalındığında), işitme duyusunca algılanabilmesiyle somutlaşır. Güzel sanat eseriyse, 
görülesi eser olarak, görme duyusuna seslenecek biçimde ortaya çıktığında, yağlı boya tablo örneğinde, 
tablo bitttiğinde somutlaşır. Tıpkı bunun gibi hukuksal işlemlerde ifadeden kastımız, iradenin sadece ortaya 
dökülmesi, isteğin açığa vurulmasıdır. 

4 İncelemede 818 sayılı Borçlar Kanunu EBK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ise BK kısaltmasıyla verilecektir. 
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masıdır. Hemen ardından gelen ayırım ilk başlığı A. Sözleşmenin Kurulması, 
madde üst başlığı I. İrade Açıklaması hem sistematik hem kavramlaştırma adına 
başarılı yeniliklerdendir. 

Madde 1’de rıza beyanının yerini irade açıklaması; sarihin yerini açık; zım-
ninin yerini de örtülü sözleri almıştır. 

Madde başlıklarından başlayarak icap sözünün yerini öneri almış; kabul sözü 
yerinde kalmıştır. Madde başlığında, eski hükümdeki anlatımın yerini5, öğretide 
benimsenen kavramlaşmış süreli öneri sözleri almıştır6. Madde 3 değişiklikle-
ri; sözleşme kuruluşunda ilk adımı oluşturan öneri sözünün devamında; öneriyi 
yapan kişi öneren, önerinin yapan açısından hükmü öneriyle bağlılık sözleriyle 
kavramlaşmıştır. 

Madde 4 başlığında eski hükümdeki anlatımın yerini alan bir başka kavramlaş-
mış söz, süresiz öneridir7. Madde başlığında, kavramlaştırmada gerek bulunma-
dığı halde, bir kelime araya alınmış, hazır olanlar arasında sözleri kullanılmıştır. 
Kavram yaratma olarak nitelenebilecek bir yenilik, doğrudan iletişim sözleridir. 

Madde 5 başlığında yeni kavram, hazır olmayanlar arasında sözleriyle 
ifade edilmiştir. Bu tür sözleşme görüşmelerinde süre hesabında ortaya konulan 
görüşlerin ifadesindeki gönderme, ulaşma sözlerinin kullanımı yerinde seçim-
lerdir8. 

5 EBK m. 3 hükmünün madde başlığı, Kabul için müddet tayini idi. 
6 Süreli icap adlandırması için bkz. EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010, s. 224; 

KILIçOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006, s. 44; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/
HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 202; OĞUZMAN/öZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2006, 
(OĞUZMAN/öZ, 2006 olarak anılacaktır), s. 53; OĞUZMAN/öZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 
1, İstanbul 2012, (OĞUZMAN/öZ, olarak anılacaktır), s. 61. REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hü-
kümler, İstanbul 2011, s. 64; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, İstanbul 1993, s. 91. Alman Medenî Kanununda, süre belirlemesi, kabulün tamlaması olarak 
yapılmıştır. Süreli öneri yoktur, kabul süresi vardır. BGB § 147’de, kabul süresi başlığı altında hazırlar arası 
sözleşme görüşmeleri de düzenlenmektedir. 

7 EBK m. 4 hükmünün madde başlığı uzun, Kabul için müddet tayin edilmeksizin icap idi. öğretide ise süre-
siz icap sözü kullanılmaktaydı. Adlandırma için bkz. EREN, s. 225; KILIçOĞLU, s. 45; KOCAYUSUFPA-
ŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 195; REİSOĞLU, s. 64; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/
ALTOP, s. 87. 

8 Hazır olmayanlar arasındaki sözleşme görüşmelerinde, sözleşmelerin kurulma anına ilişkin teorilerle, ulaş-
ma, varma, gönderme kavramları için bkz. EREN, s. 234 vd; KILIçOĞLU, s. 29-30; KOCAYUSUFPAŞA-
OĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 210-211; OĞUZMAN, Kemal, Medenî Hukuk Dersleri, (Giriş - 
Kaynaklar- Temel Kavramlar), İstanbul 1985, s. 131-132; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 
96; SCHWARZ, s. 152-153; von TUHR, s. 161-162. Alman Hukukunda yöneltilmesi gerekli irade açıklama-
larının, muhataba varma ile hüküm doğuracağına dair ilke ve teoriler hakkında bilgi için bkz. Münchener 
Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeiner Teil, Band 1, 6. Auflage, München 2012, (MüKoBGB/
EINSELE), § 130 Rn 6-11; Staudinger BGB, Buch 1, Allgemeiner Teil 3, § § 90-124, 130-133, Berlin 2012, 
(Staudinger/JöRG BENEDICT), § 130 Rn. 8, 39. 
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Madde 6 başlığı, arılaştırmayla, örtülü kabul kavramı kullanımından oluş-
maktadır. 

Madde 8 başlığı, önceki kullanımdan farklılaşarak, bağlayıcı olmayan öneri 
şeklinde kavram kullanımıyla yenilenmiştir. Yine aleni icap karşılığı, herkese açık 
öneri sözleri kullanılmıştır. Kavramlaştırma amacıyla getirildiği söylenebilecektir. 
Açık sözünün gerekliliği tartışmaya açıktır. 

Madde 9 başlığındaki, mükafat karşılığı kullanılan ödül, kavramlaşmış günlük 
yaşam sözü olarak kabul edilebilecektir. 

Madde 10 başlığındaki değişiklik, yeni iki kavram ve eski hükümdeki kavram-
laşmış iki sözün aynen kullanılmasından oluşmaktadır: öneri ve kabulün geri 
alınması. Metindeki ulaşma, öğrenme sözleri de öğreti ifadesi paralelinde kav-
ramlaşmış yeni kullanımlardır9. 

Madde 11 başlığı büyük oranda yeni, kavramlaşmış sözlerden oluşmaktadır: 
Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı. İfade üçe bölüne-
bilecektir. Hazır olmayanlar arasında, derdini anlatan, kavramlaşmış kullanım-
dır. Sözleşme kurulması, eski hükümdeki akdin tamam olması sözlerinin yerini 
alan doğru, kavram yaratan kullanımdır. Hüküm anı, hükümlerin doğmaya baş-
lamasını, en kısa zaman birimiyle anlatan, doğru, tercihtir. 

Ayırım ilk alt başlığı altındaki metinler açısından genel bir değişiklik, gibi 
görmenin hukukçasını anlatan sayılır sözüyle bitirişlerdir. (BK m. 2/I sondaki 
kurulmuş sayılır, m. 4/II sondaki yapılmış sayılır, m. 5/I’deki ulaşmış sayabilir, 
m. 6’daki kurulmuş sayılır; m. 8/II’deki öneri sayılır). Gibi görülmeyecek de sa-
yılmaz sözüyle belirtilmiştir (BK m. 7 tümce 1 sondaki öneri sayılmaz). Sayıl-
madan bir diğer türetme, benzetme yerindeyse, hukuken doğumu tamamlanmış 
şeyin doğumunu inkar anlamındaki, etkisizleştirme -aslında hiçleştirme- ifadesi 
m. 10/I sondaki öneri yapılmamış sayılır sözleridir. Sayılmaz sözünün buraya 
kesinlikle uygun düşmeyeceği, yapılmamış sayılır sözünün de tam isabet ifadesi 
vurgulanmalıdır. 

2. Sözleşmenin Kurulması (İşlemin Hukuken Varlığı Aşaması Madde 1-2)

Hukuksal Eylemlerden Sözleşmeler başlığı altındaki kısa açıklama doğrultu-
sunda, bizi sözleşmeye ulaştıran bir üst başlığın hukuksal işlemler olduğunu be-
lirtmiştik. Hukuksal işlemler içinde, günlük yaşamda en çok karşılaşılan, hukuk-
sal sonucun doğmasında, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun açıklamalarıyla 

9 Bkz. dipnot 6’da belirtilen eserler. 
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varlık bulan sözleşmelerdir. Hem eski hem yeni Borçlar Kanunu düzenlemele-
ri, günlük yaşamın yaygın uygulamalı hukuksal işlemi sözleşmeyi temel alarak 
hükümlerini getirmektedir. Bu bağlamda iki kanun da metin öncesi son başlıkla 
Sözleşmelerin Kurulması sözleriyle başlamaktadır. 

Sözleşmelerin, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıy-
la kurulması, hukuk sahasında varlık bulması; kurucu unsur niteliğindeki ira-
de açıklamaları yoksa sözleşmenin de yokluğu sonucuna götürür. Arılaştırma 
dışında değişiklik bulunmadığı belirtilen 1. Madde hükmünde, sözleşmenin kar-
şılıklı ve birbirine uygun, açık veya örtülü ortaya konulabilen irade açıklamasıyla 
kurulacağı hükme bağlanmıştır (BK m. 1)10. 

Yeni hükmün ifadesi, küçük de olsa bir değişiklik içermektedir. Sözleşmeler, 
çoğunlukla iki taraflı hukuksal işlemlerdir11. Ancak bazen taraf sayısı, karşılıklılık 
kombinasyonu hesap gerektirir şekilde, ikiden fazla olabilecektir. Ortaklık söz-
leşmesi, mirasın paylaşılması sözleşmesi bunlara örnektir. Bu temel bilgiye uy-
gun olarak, eski yasadaki iki taraf yerine, yeni yasada sayı verilmeden tarafların, 
karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla sözleşmenin kurulacağı ifade 
edilmiştir. Kanımızca gerekçedeki hüküm değişikliği yoktur sözlerine, anlamı 
değiştirmemekle birlikte, daha doğru ifade içeren değişiklik nitelemesiyle karşılık 
verilmelidir. 

İrade açıklamalarında tür ayrımlarından birisinin ölçütünü de oluşturan, 
açık ve örtülü kavramlarına kısaca değinmek yarar sağlayacaktır. Açık irade 
açıklamasında, tarafların hukuksal sonuca yönelik arzusu; “irade açıklaması var” 
demede, başkaca herhangi bir şeye başvurmak gerekmeksizin, iradeyi ortaya ko-
yan davranıştan anlaşılacak şekilde ortadadır12. Katmerlisinden (alasından) ge-
riye, yasal geçerlik şekillerini de içeren örneklerin sayımıyla, resmî şekilde yapıl-
mış sözleşmelerde (taşınmaz satımı MK m. 706, BK m. 237/I, TK m. 26), nitelikli 
yazılı şekilde yapılmış sözleşmelerde (el yazılı vasiyetname [MK m. 538]; kefalet 
sözleşmesi [BK m. 583]), âdî yazılı şekilde yapılmış sözleşmelerde (bağışlama [BK 
m. 288], önalım sözleşmesi [BK m. 237/III]), açık irade açıklaması asıldır. 

Asgari açıklık sağlayan irade ortaya koyan davranış örneği ise iradelerin sözlü 

10 BK m. 1 gerekçesi için bkz. ERMAN/İNAL/BAYSAL, Karşılaştırmalı - Gerekçeli 6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunu, İstanbul 2011, s. 66. 

11 Hukuksal sonucun doğması için gerekli irade beyanı adedi açısından yapılan ayrımlarda, sözleşmelerin 
yeri, taraf sayısı hakkında bilgi için bkz. DURAL/SARI, s. 168-170; EREN, s. 152-155; KILIçOĞLU, s. 30 
vd; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 94-98; OĞUZMAN/BARLAS, s. 170-171; 
SCHWARZ, s. 150-154; TEKİNAY, s. 102-107; von TUHR, s. 134, 137 vd. 

12 Açık irade açıklaması ifadesi kulağı/aklı tırmalamakla birlikte, yasal terminolojinin değerlendirilmesi bağ-
lamında, çaresiz kullanılmıştır. 
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dile getirilmesidir (taşınır satımı [BK m. 209/I]13, kira[BK m. 299], vekalet [BK 
m. 502] sözleşmelerinin kurulabilmesi için sözlü irade açıklamaları yeterlidir). 
Bu denli netlik taşımasa da herkesçe aynı anlama gelen işaretlerde de açık irade 
açıklaması bulunacaktır. Sözleşme önerisini, başını yukarıdan aşağıya sallayarak 
karşılayan kişinin iradesi açıktır. Ülkemizde, yukarıdan aşağıya kafa sallamanın 
anlamı “evet”tir. önerinin yöneltildiği muhatabın “evet” demesi, “amasız” karşı 
irade açıklaması, kabul niteliğindedir; sözleşmeyi kuracaktır. Kısa yinelemeyle 
iradenin, yazıyla (resmî ya da adi), sözle, işaretle netlikle ortaya konulması duru-
munda, irade açıklaması açıktır. 

İradeyi ortaya koyan davranışın, arzuyu bu denli netlikle ortaya sermediği, 
kişinin sözleşme görüşmesi sırasındaki haline, davranışlarına bakılarak çıkarı-
lan anlamdan, irade açıkladığı sonucuna varıldığı durumlarda ise irade, örtülü 
açıklanmaktadır14. Kişi davranışlarıyla iradesinin üstünü örtmektedir. Bizim yap-
tığımız, örtüyü kaldırarak irade açıklamasını bulmaktır. İndirimli satışları değer-
lendirip ayakkabı almak için mağazaya giren kişi (altındaki fiyat etiketinde satış 
bedeli bulunan ayakkabılarla, satıcı öneride bulunmuştur) denediği ayakkabılarla 
mağaza içinde bir iki tur attıktan sonra, ayakkabı kutusu isteyip, eskileri kutuya 
koyarak kasaya doğru yürüyor olsun. Bu durumda ortada yazıyla, sözle, işaretle 
açıklanmış irade yoktur. Kişinin halinden, davranışlarından, ayakkabıları satın 
alma yönünde irade açıkladığı (borçlandırıcı işlemin kurulduğu) sonucuna varı-
lacaktır15. Kişi kasada, ayakkabı parasını çıkarıp, ödemeyi yaptığında ise satım be-
deli ödeme borcunu ifa ederek (tasarruf işlemini yaparak); sözünü yerine getirip, 
mağazadan ayrılacaktır. 

Açık ya da örtülü ortaya konularak, birbirine uygunlukla sözleşmeyi kuran 
irade açıklamalarının objektif esaslı noktaları içermesi gerekli, yeterlidir (örnek-
le satım sözleşmesinde satım konusu, satım bedeli para ve iki aslî edim konusun-
da karşılıklı anlaşma). İkinci derecedeki noktalar üzerinde durulmaması (örneğin 
ifa zamanı, sırası ya da yerinden söz edilmemesi) sözleşmenin kurulmasını etkile-
meyecektir. Sözleşmenin kurulmasını etkilemeyecek şekilde, ileride görüşülmek 

13 Yeni kanunda, özel borç ilişkilerinin ilk sözleşmesinin adının satış olarak değiştirilmesini pek benimseme-
mekteyiz. Dilbilgisi anımsamasıyla gerek –(i)m gerek –iş ekleri fiilden isim türeten eklerdir. [bkz. DEMİ-
RAY, Kemal, Temel Dilbilgisi, İstanbul 1973, s. 150, 152; GENCAN, Tahir Nejat, Dilbilgisi, İstanbul 1971, s. 
129, 131]. Ancak satım, kabul görmüş, kulağı tırmalamayan, doğru bir nitelemeyken, günlük yaşam âmiya-
ne kullanımlarını anımsatan satış kelimesinin seçilmesi duraksatıcıdır. 

14 Açık ve örtülü irade açıklaması hakkında bilgi için bkz. ayrıca DURAL/SARI, s. 167; EREN, s. 124-128; 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 143 vd; OĞUZMAN/BARLAS, s. 186-191; 
TEKİNAY, s. 99; von TUHR, s. 149 vd. 

15 Eski ayakkabıları kutuya koyarak kasaya doğru yönelen kişinin davranışları hızla koşarak mağazadan ayrıl-
masıyla da sonuçlanabilecektir. örnekte kasaya yürüyüp, ödemeyi yapmakla, ikinci seçenek uyarınca dav-
ranmış; hukuka uygun eylemlerden, sözleşme kurmuştur. 
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üzere bir yana bırakılan ikinci derecedeki noktalar, uyuşmazlık durumunda işin 
özelliği doğrultusunda hakim tarafından karara bağlanacaktır (BK m. 2). 

Bir konuya dikkat edilmelidir: İleride görüşülmek üzere bir yana bırakılan 
sözü, o an karara bağlanmasından vazgeçilen noktaların; sözleşmenin kuruluşu-
nu etkilemeyecek şekilde, ikinci derecede kalmasında görüş birliği bulunduğunu 
ifade etmektedir. Başka deyişle ikinci dereceden, esaslı noktaya terfi ettirilen un-
surları ifade etmemektedir. Aksi durumda, görüş birliği yoksa sözleşme de kurul-
mamıştır. Şöyle ki sözleşme kurulmasını sağlayan, objektif esaslı noktalardır. Bu 
derecede olmayan unsurlar, ikinci derecedeki noktalardır. Ancak irade serbestisi 
temel ilkesi doğrultusunda, taraflar ikinci derecedeki noktaları, esaslı nokta sevi-
yesine çıkarabileceklerdir. Burada karşımızda bulunan, sözleşmenin süjelerinin 
yarattığı, sübjektif esaslı noktalardır16. Sözleşmenin kurulması, bu noktalarda da 
karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarını gerektirecektir. 

örneklerle, satıcı için satım bedelinin ödenme zamanı, alıcı için satım 
konusunun teslim yerinin sözleşme kurulurken belirlenmesi önem taşıyabilecektir. 
Bu noktaların sözleşme kurulurken mutlaka karara bağlanması gerektiği 
belirtildikten sonra; satım konusu, satım bedeli hakkında anlaşılmış olması, 
sözleşmenin kurulması için yeterli olmayacaktır. Hükümde sözü edilenlerse, böy-
le terfi ettirilmiş ikinci derecede noktalar değildir. örneğin devamıyla, satım ko-
nusu, bedeli konusunda karşılıklı irade açıklamaları yapılıp, “zamanı yeri sonra 
konuşuruz” veya “zaman yer konusunu sonra hallederiz” denildiğinde ise sözleş-
me kurulmuştur17. 

İki kanun düzenlemeleri arasında fark bulunmayan bir konu, irade açıkla-
malarının uygunluğu tartışmasında; irade açıklamasının varlığının saptanması, 
anlamın açık olmadığı durumlarda yoruma başvurulmasıyla gündeme gelecektir. 
Taraflardan birisinin davranışlarının irade açıklaması olarak değerlendirilmesin-
de (irade yokken, var demede) veya varlığı noktasında tartışma bulunmayan açık-
lamaların anlamının belirlenmesinde (irade var, yorumlanmasında) güven teorisi 
uyarınca verilecek anlam asıl alınacaktır. Hükümlerin değişmemişliği, başvuru 
kaynağının da -güven teorisi- değişmediğinin kanıtıdır18. 

16 Kavram, hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 210-212; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SERO-
ZAN/ARPACI, s. 175-176; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 76 vd. özellikle 76, 80. 

17 Gerekçedeki, maddenin birinci fıkrasında kullanılan “üzerinde durulmamış olsa bile” şeklindeki ibare ile 
tarafların sözleşmenin ikinci derecedeki noktalarını hiç ele almamış veya ele almakla birlikte çözümünü 
ileriye bırakmış olmaları kastedilmektedir sözlerinin anlamı da budur. 

18 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 205 vd; OĞUZMAN/öZ, s. 70 vd; TEKİNAY/AKMAN/
BURCUOĞLU/ALTOP, s. 70 vd. Bu aşamada dikkat edilecek bir nokta şudur: Yasal düzenlememiz bağla-
mında yer almayan bir ayırım, Alman Medenî Kanununda bulunmaktadır. Genel hükümlerde İrade açıkla-
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III. KARŞILIKLI İRADE AÇIKLAMALARINDAN ZAMAN OLARAK 
ÖNCE YAPILAN: ÖNERİ 

1. Genel Olarak

Sözleşmenin kurulması başlıklı maddede, hukuken doğumu gerçekleştiren 
eylemler, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları sözleriyle ortaya 
konulmuştur (BK m. 1). Sözleşmelerin kurucu unsurları irade açıklamaları, hu-
kukun adlandırma (kavram yaratma) özelliğiyle, alt başlıkları beraberinde getir-
mektedir. Böylece zaman olarak önceki irade açıklaması öneri (EBK icap); ancak 
ona uygunlukla sözleşmenin kurulmasını sağlayan sonraki irade açıklaması ka-
bul kavramları gelmektedir. Taraflardan hangisince yapılırsa yapılsın, sözleşme 
görüşmelerinde, gerekli unsurları taşıyan ilk irade açıklaması öneridir. Satım söz-
leşmesi örneğiyle, öneren satıcı da olabilecektir; alıcı da. öneri nitelemesi, taraf-
lardan bağımsız, esaslı unsurları taşıyan irade açıklamasını takip etmektedir. 

Birbirine uygunluğu aranan karşılıklı iradeler, çoğu sözleşme ilişkisi açısından 
sayı olarak iki adet irade açıklamasını anlatmaktadır. Karşıdakiyle buluşarak söz-
leşme mertebesine ulaşacak irade açıklaması, bir yerden yola çıkıp, bir noktaya 
varma; vardığı yerde karşılanmayla uygunluğu gerçekleştirecektir. Bu bağlamda, 
sözleşme kurmak isteyen kişi (sözleşmelerin ilgilisini ortaya koyan kavramla, ta-
raf) harekete geçip, sözleşme yapmak istediği kişiye (tarafa) doğru yol almalıdır 
(yönelmelidir). Karşı tarafın yola çıkanı buyur etmesiyle (uygunluk gerçekleşin-
ce) sözleşme kurulacaktır. Kanun, sözleşmenin kurulmasını sağlayan irade açık-
lamalarını adlandırıp, yola çıkana öneri karşılayıp buyur edene kabul demiştir. 
Karşılıklı yönelmede, asgari gidiş gelişi temel almış (öneriyle başlamış, öneriye 
çağrı ile değil); bir taraftan diğerine yöneltilen içeriği, belirli unsurları taşıması 
gereğiyle kaleme almıştır. 

En yalın halle, zaman olarak önce yola koyulan irade açıklamasının, sözleş-
me kurulmasını sağlayacak bütün esaslı unsurları taşımasını (kesinlik), sözleşme 
kurma noktasında kararlılığı (ciddiyet, bağlanma iradesi), karşı tarafın olayın 

maları adlı başlık iki kapsamında, § 133’de irade açıklamasının yorumu (Auslegung einer Willenserklärung) 
Sözleşme adlı başlık üç kapsamında § 157’de sözleşmelerin yorumu (Auslegung von Verträgen) madde 
başlıklarıyla hükümler getirilmiştir. BGB § 133 hükmü, BK m. 19’un karşılığı olup, irade açıklamalarında 
gerçek iradeyi asıl almaktadır. Sözleşmelerin yorumuna ilişkin hükümde ise yorumda dürüstlük kuralının 
altı çizilmektedir (Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte 
es erfordern). Alman hukuku hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ERMAN, Bürgerliches Gesetzbuch, Band I, 
13. Auflage, Köln 2011, (Erman/A. ARNOLD), § 133 Rn 1-3, 6 vd; Erman/C. ARMBRÜSTER, § 157 Rn 1-5, 
özellikle 6-7, 8 vd; MüKoBGB/BUSCHE, § 133 Rn 1-2, 8-14, 17-18, 27-33; § 157 Rn 1 vd. özellikle Rn 4-5, 
50, 51-54; Staudinger/SINGER, § 133 Rn 1-6, 8-17, 24-26, 64-68; Staudinger BGB, Buch 1, Allgemeiner Teil 
4, § § 134-163, Berlin 2003, (Staudinger/ROTH), § 157 Rn 1-4, 34. 
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ayırdına varıp sözleşmenin havasına girmesini sağlayacak bir süre beklemesini 
(bağlayıcılık, bağlanma süresi) gerekli bulmuştur. Buna göre öneri için yola 
çıkan irade açıklaması donanımlı olmak zorundadır19. öyle ki karşının tek sö-
züyle (peki, tamam, oldu, anlaştık gibi) ya da hareketiyle (yukarıdan aşağıya kafa 
sallama) sözleşme kurulacaktır. 

Karşılıklı uygunluk, bir karşı tarafı, önereni karşılayanı gerektirmektedir. Bu 
demektir ki açıklamanın bir de hedefi olmalıdır (yöneltilmesi gerekir). Nitekim 
öneri, belli kişi ya da kişilere yöneltilmelidir20. En sade halde, bir kişiye yöneltil-
melidir. öneren, iradesini yönelttiği kişiye de bir makam sunmaktadır: Muhatap-
lık. Açıklamalar göstermektedir ki önerenin işi zordur. Dolayısıyla öneri başlığın-
da, çok söz söylenecektir. Kabul başlığındaysa az/öz söz yeterlidir. Aşağıda kısaca 
bunlar açıklanacaktır. 

Tam bu noktada, yeni kanunun eski kanundaki icap yerine öneri kelimesini 
kullanmasına ilişkin eleştiri sunulmalıdır. Eleştirinin temelleri, izleyen başlıklar-
da, öneri ile ilgili açıklamalarda ayrıntılı ortaya konulacaktır. Burada yargıyı ifa-
deyle başlamak yarar sağlayacaktır. öneri, teklifin; renksiz, ortalama, herkesin de 
bu anlamları vereceği kelime karşılığıdır. öneri; hasleti zengin icapla karşılaştırı-
lınca, kendisinden önceye -başına- nitelikli, kapsamlı, donanımlı, özellikli kelime-
lerini çağıran; sözleşmenin zaman açısından önceki eylemi olmayı tek başına be-
ceremeyen; bu makamı tek başına dolduramayan; hasılı yetemez kelimedir. Oysa 
eski kanundaki icap, Osmanlıca sözlükte anlamlarından birisi, bir sözleşme için 
ilk söylenen söz şeklinde açıklanan, teknik kavramdır21. Bırakın sözlük anlamını, 
galat-ı meşhur olarak sözleşmeyi kuran irade açıklamalarından zaman açısından 
önce yapılan mevkiine çıkmış bulunsa bile korunması gerekirdi. Kanımızca öne-
rinin icabın yerini almasını açıklayabilecek gerekçe bulmak olası değildir. Buna 
karşılık kabul sözünün de öneri gibi renksiz olduğu belirtilebilecektir. Anımsan-
19 Donanımdan en küçük sapma, öneriden sonraki en nitelikli halde, en fazla sözleşme görüşmesi başlata-

caktır. Bu halde top en az bir daha görüşme başlatana geldikten sonra kaleyi bulabilecektir. Görüşmeyi 
başlatanın açıklamasının adı da öneriye çağrı (eski terminolojiyle icaba davet) teknik kavramında kala-
caktır. İcaba davet kavramı, hakkında bilgi için bkz. Anwaltkommentar, Dauner-Lieb/Heidel/Ring BGB, 
Band 1, Allgemeiner Teil mit EGBGB, Bonn 2005, AnwK-BGB/SCHULZE, § 145 Rn 3-4; EREN, s. 221 
vd; Erman/C. ARMBRÜSTER, § 145, Rn 4; KILIçOĞLU, s. 42 vd; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/
SEROZAN/ARPACI, s. 182 vd; MüKoBGB/BUSCHE § 145, Rn 10 vd; OĞUZMAN/öZ, s. 52-53 Palandt, 
Bürgerliches Gesetzbuch, 71. Auflage, München 2012, (Palandt/ELLENBERGER), § 145, Rn 2; REİSOĞ-
LU, s. 63; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 84 vd; Staudinger/BORK, § 145 Rn 3-4. önerinin 
özellikleri, nitelikleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 219 vd; Erman/C. ARMBRÜSTER, § 145, 
Rn 1 vd; KILIçOĞLU, s. 40 vd; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 193 vd; Mü-
KoBGB/BUSCHE § 145, Rn 6 vd; OĞUZMAN/öZ, s. 51 vd; Staudinger/BORK, § 145, Rn 17 vd; TEKİNAY/
AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 83 vd; von TUHR, s. 176-182. 

20 Bu demektir ki genele açık öneri istisnadır. Kanunda da açıkça düzenlenmiştir (BK m. 8/II). 
21 Bkz. DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2011, s. 467. 
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malıdır ki kabulü onurlandıran icaptır (deyimi dönüştürmeyle kabul icaba tabi-
dir). Kabulün işlevi niteliğindedir. Dolayısıyla günlük yaşamın, ortalama kelimesi 
olmasına rağmen, sözleşme kurma mevkiinde bulunması duraksatmamalıdır. 

2. Önerinin Özellikleri

öneri tek taraflı hukuksal işlemdir22. Hukuksal sonucu bağlayıcılık, başka bir 
irade açıklaması gerektirmeden gerçekleşmektedir23. Muhatabın uygun irade 
açıklamasını ortaya koyabilmesi için eşyanın tabiatının dayattığı bir süre boyunca 
bekleme, muhatabınca öğrenilince artık geri alınamama ve zamanında gelen ka-
bul haberinin sözleşmeyi kurmasına engel olamama sonucu (bağlayıcılık), öne-
riyle doğmaktadır24. 

önerinin hukuksal sonucunu doğurması, kural olarak -ve çoğu vakıada- belli 
bir kişiye yöneltilmesini gerektirmekte; böylece gerçekleşmektedir. Başka deyişle 
önerinin etkisini doğurması ilgilisini bulmasıyla olasıdır. Karşılıklı birbirine uy-
gun irade açıklamalarının sözleşmeyi kurması vurgusunun anlamı budur. 

önerinin sözleşmeyi kurmada bir başka özelliği, karşıya en az zahmetle (tek 
söz, tek hareket) sözleşmeyi kurma lüksünü sunmada, objektif esaslı unsurları ba-
rındırması gereğidir (kesinlik)25. önerenin satıcı ya da alıcı olması fark etmeksizin 
nitelikli teklif, satımın konusunu, bedelini içermelidir. öneren satıcı ise sözleri 
satıyorum; alıcı ise almak istiyorumla bitecektir26. Bütün esaslı unsurları içerme-

22 Aynı yöndeki görüş için bkz. EREN, s. 219; REİSOĞLU; s. 62; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 83. 
23 önerinin tek taraflı hukuksal işlem olup olmadığı konusu öğretide tartışmalıdır. Bir görüş, tek taraflı, yönel-

tilmesi gerekli irade açıklaması olduğunu vurgularken, tek taraflı hukuksal işlem olması noktasında durak-
samaktadır. Gerekçe olarak da öneri ve kabulün birlikte bir hukuksal işlem oluşturdukları belirtilmektedir. 
Konu hakkında tartışmalar için bkz. Erman/C. ARMBRÜSTER, § 145 Rn 1; MüKoBGB/BUSCHE, § 145, 
Rn 5; Palandt/ELLENBERGER, § 145, Rn 1; Staudinger/BORK, § 145 Rn 1, 16. önerinin tek taraflı hukuksal 
işlem olmadığı görüşü için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 194, 204. 

24 Bağlanma iradesi, bağlayıcılık konusunda bilgi için bkz. AnwK-BGB/SCHULZE, § 145 Rn 3, 9; EREN, s. 
224-228; Erman/C. ARMBRÜSTER, § 145 Rn 3; 14-16; KILIçOĞLU; s. 44-48; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/
HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 194 vd; MüKoBGB/BUSCHE, § 145, Rn 7-8, 18-20; OĞUZMAN/öZ, s. 
57-60; Palandt/ELLENBERGER, § 145, Rn 3-5; REİSOĞLU, s. 63-65; Staudinger/BORK, § 145 Rn 20-25; 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 86-91. 

25 Ayrıntılı bilgi için bkz. AnwK-BGB/SCHULZE, § 145 Rn 5; EREN, s. 220-221; Erman/C. ARMBRÜSTER, 
§ 145 2; KILIçOĞLU, s. 40-41; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 180; MüKo-
BGB/BUSCHE, § 145 Rn 6; OĞUZMAN/öZ, s. 57-58; REİSOĞLU; s. 63; Staudinger/BORK, § 145 Rn 17; 
von TUHR, s. 176-177. 

26 Her iki taraf da hukuksal işlemin tanımı noktasında, hukuksal sonuca yönelik isteğini ortaya koymaktadır. 
Bu bağlamda satıcı önerense “satmak istiyorum”, alıcı önerense “almak istiyorum” sözleri, kavramın unsur-
larını açıklamada daha uygundur. Oysa bir de yaşam gerçekleri vardır. Satanın önerisi, almak isteyenlerin 
varlığından kuşku duymaz, istek sözünü bir yana bırakır, lütufta bulunur edalı “satıyorum”la somutlaşır. 
öte yandan edimi, herkes nezdinde geçerli, dünya ölçeğinde hakimiyeti tartışılmaz, tüketim çılgınlığını 
gerçekleştirme aracı akçe (para) olan alıcının sözü, daha alttan alır “almak istiyorum”dur. 
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yen açıklamalar, sözleşme görüşmesini başlatma niyetini ortaya koyacaktır. Bu tür 
bir davranış, karşı tarafa esaslı unsurları taşıyan açıklama yapma olanağı sunan, 
öneriye çağrıdır. Adlandırma anlamlıdır. Karşı, esaslı unsurların tümünü içeren 
sözüyle öneren konumuna geçebilecektir. örneklerle “tabletimi satmayı düşünü-
yorum”, “tabletimi almak ister misin” soruları öneri çağrısıdır. Karşının sözleri 
“500 TL veririm” olduğunda, tümcenin başında “tabletine” sözü gizlidir; açıklama 
taşınır satımının esaslı unsurlarını içeren önceki irade açıklaması öneridir. Muha-
tap satıcı konumundaki kişidir. Onun sadece kafasını aşağı-yukarı sallaması bile 
sözleşmeyi kurmaya yetecektir. Böylece kabul eden olacaktır. 

3. Önerinin Önemli Özelliği: Bağlayıcılık ve Süresi

a) Genel olarak

Sözleşme kurmak için yola çıkan kişinin amacına varması, irade açıklamasının 
öneri olması durumunda, karşı tarafın karar vermek için süre ihtiyacını berabe-
rinde getirecektir. önerenin beklemekle yükümlü bulunduğu bu süre, bağlayıcılık 
süresidir27. Tek taraflı hukuksal işlemiyle sonuç doğuran öneren, bir süre sonra 
bağlılıktan kurtulmalıdır. öte yandan önerinin yöneltildiği muhatap da karara 
varabilmek için bir süre düşünebilmelidir. Dolayısıyla süre, karşılıklı çıkarlara 
hizmet etmektedir28. 

Bu aşamada hangi koşullarda, ne kadar süre beklenmesi gerektiği (bağlayı-
cılığın süresi) sorusu akla gelecektir. Bazen süre taraf(lar)ca belirlenmiş, sorun 
baştan çözümlenmiştir. Sürenin görüşenlerce belirlenmediği durumlar içinse ne 
kadar bekleneceği sorusu yanıtlanmalıdır. Bu gibi durumlarda bağlayıcılık süre-
sinin belirlenmesi, sözleşme görüşmelerinin yürütülme tarzına göre değişecektir. 
Taraflar sözleşme görüşmesinde bir arada (aynı yerde) ya da farklı yerlerde bulu-
nabileceklerdir. Aynı ya da farklı yerde bulunmada bazen görüşme, biribirlerinin 
iradesini hemen öğrenip yanıtlayabilecekleri koşullarda yürütülecektir. Bazen de 
iradeler birilerince ya da bir şeylerce aktarılarak bildirilecek; görüşmeler yürütü-
lecektir. Bağlayıcılık süresi belirlenirken, bütün bu yönler gözetilmelidir. Hüküm-
lerde bağlayıcılık, süreli-süresiz (BK m. 3-5), süresiz öneri de hazır olanlar (BK 
m. 4) ve hazır olmayanlar arasında ayrımlarıyla düzenlenmiş (BK m. 5), bütün 
bu olasılıklarda doğabilecek sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştır. 

27 öğretide süre-bağlanma ilişkisi; bağlılık süresi (EREN, s. 224; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SERO-
ZAN/ARPACI, s. 198), bağlayıcılık süresi (KILIçOĞLU, s. 44), bağlama süresi (REİSOĞLU; s. 63), gibi 
farklı ifadelerle dile getirilmektedir. 

28 Karşılıklı çıkarlara hizmet vurgusu için bkz. ayrıca MüKoBGB/BUSCHE, § 147 Rn 1. 
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b) Süreli öneri (Madde 3)

İrade serbestisi ilkesinin başrolü oynadığı borçlar hukuku sahasında, ilkenin 
görünümlerinden birisiyle -tek başına yola çıkan- öneren, sözleşme görüşmesinde, 
öneri ile bağlılık süresini belirleyebilecektir29. Bu durumda öneren, süre boyunca 
önerisiyle bağlıdır (BK m. 3/I). Kanunun bu konudaki yardımı, anlam belirleyici 
ve açıklayıcı nitelikte, sürenin sonuna kadar neyin bekleneceği noktasındadır. öne-
ren, sürenin sonuna kadar kabulün kendisine varmasını bekleyecektir, süre içinde 
kabul kendisine ulaşmazsa, bağlılıktan kurtulacaktır (BK m. 3/II). 

Yeni kanun hükmünde, madde başlığından başlayarak, kavramlaştırma ve yeni 
kavramlarla ifade asıldır. Süreli öneri başlığı kavram yaratmaktadır30. Eski hük-
mün ifadesiyle karşılaştırıldığında, maddede nitelikli teklif getiren ilk irade açıkla-
masını (öneri), açıklama yapan kişiyi (öneren), bekleme gereğini (bağlılık) anla-
tan sözler hep kavram yaratmaktadır. Eski hükümdeki icabından dönemez yerine 
önerisiyle bağlıdır, icap ile bağlı kalmaz yerine önerisiyle bağlılıktan kurtulur 
ifadeleri de kavram yaratmayla uyumlu teknik ifadeler olarak daha doğrudur. 

c) Süresiz öneri 

aa) Hazır olanlar arasında (Madde 4)

Açıklamalarda öncelikle başlıklara değinilmelidir. Kanımızca ilk başlıktaki 
tercih doğrudur; madde başlığındaki tercihse yerinde değildir. Niteleme farklılığı, 
değişikliklerde bir ilkenin sürdürülmemesinden doğmaktadır. Madde üst başlığı 
süresiz öneridir. Eski hükmün, anlatan, kabul için müddet tayin olunmaksızın 
icap sözleri yerine, kavram da yaratan süresiz öneri başlığı, doğru yerinde bir ter-
cihtir. Yeni madde başlığı ise hazır olanlar arasındadır. Eski kanundaki ifadenin 
arılaştırılmış hali denilecek hazırlar arasında, öğretide kullanılan, kavramlaşmış 
bir sözdür; doğrudur31. İki kanunda da -hem eski hem yeni- kanun koyucu yer yer 
eleştirdiğimiz, kavram kullanımı yerine uzun anlatım yolunu seçmiştir. Olumsuz-

29 İlkenin başlangıç noktasıyla, kural olarak bir sözleşme yapıp yapmamada serbestiye sahip kişiler, sözleşme 
yapma kararıyla birine irade açıklamasında bulunduklarında; serbestlikleri sözleriyle bir süre bağlanmayla 
(sözünden dönememe, yoksa başına iş alma, sorumlu kılınmayla) karşılanmaktadır. İrade serbestisi vurgu-
suyla benzer ifade için bkz. Palandt/ELLENBERGER, § 148 Rn 1. 

30 EBK m. 3 başlığı kavram yaratmayıp, dert anlatmaktadır: Kabul için müddet tayini. 
31 Kavram için bkz. EREN, s. 226; KILIçOĞLU, s. 45; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 88. Ka-

nımızca yanlışlık temellerinden birisi de “olmak” fiilinin gereğinden fazla kullanılmasında yatmaktadır. Bu 
aşamada, hazır kelimesi hakkında da bir açıklama yapılmalıdır. Eski yasa döneminde kavramlaşan kullanım 
hazır, doğru yazımı hâzır, Osmanlıca sözlükteki anlamlarından birisiyle, (hazirûn) huzurda, meydanda, göz 
önünde olan, bizzat bulunanı anlatır (bkz. DEVELLİOĞLU, s. 403). Yeni kanunda, amade anlamındaki hazır 
kelimesiyle, hâzırın anlamının ithaliyle, yeni bir kavram yaratıldığı söylenebilecektir. 
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luk bundan kaynaklanmaktadır. Kanımızca yeni kanun hazırlanırken, hep yanda 
taşınan pusulalardan birisi kavram yaratma bir diğeri de hükümde söz ekonomisi 
olsaydı, aynı madde konusunda bu tür bir çelişki doğmazdı. 

Hükümlerde anlam irdelemesine gelince: Madde üst başlığındaki süre-
siz kelimesi, ilk akla gelecek, süre sınırlaması bulunmaksızın anlamında değil, 
sürenin belirlenmediği anlamında kullanılmıştır32. 

Madde metni, bir sonraki hükme dair birkaç sözle birlike açıklanmalıdır. Dü-
zenlemede bağlayıcılık süresi belirlenmeyen durumlarda, kanun koyucu, irade 
açıklamalarının araya zaman girmeden (kanun terminolojisiyle doğrudan ileti-
şimle) öğrenilebileceği hazırlar arası sözleşme görüşmeleriyle, hazır olmayanlar 
arasındaki sözleşme görüşmelerini ayırmıştır. Ayırma işini iki ayrı hüküm getirerek 
yapmıştır. Yüz yüze, ses sese (telefon), söz söze (teknoloji sayesinde bilgisayarda 
hemen iletilebilen yazımla, örneğin chat yoluyla) görüşmeler, hazırlar arasındadır33. 
Bu tür sözleşme görüşmesinde ilgilinin uygun bir süre düşünme, kararını verme, 
önerene iradesini açıklamada hızlı hareket etmesi gerekmektedir. çünkü hemen 
kabul etmezse, öneren önerisiyle bağlılıktan kurtulacaktır (BK m. 4/I). Süreyi be-
lirleyen hemen kelimesi, bağlanmadan çok, bağlı bulunmamaya yakın görünse de 
-muhatap- kişiyi hızlı karar verip, iradesini açıklamaya iten vurgusuyla yerinde; 
dolayısıyla işin doğasına da uygundur. Hemenin zaman birimi olarak uzunluğu, 
her somut olayda, sözleşmenin konusuna göre değişecektir34. Hemenin anlamının, 
objektif ölçütle olanak ölçüsünde hızlı şeklinde ifade edilmesi olasıdır35. 

İşin doğasına uygunluk nitelemesi, eski kanundaki bir tümcenin çıkarılması 
yolundaki bir değişikliğe daha yakışmaktadır. Pek doğru da olmayan bir ifade ile 
“iki taraf yahut vekillerinin bizzat telefonla yaptıkları akitlere de hazırlar arasında 

32 Süresiz sözünün belki bir tek burada anlamı bulunduğu söylenebilecektir. Bunun dışında, özellikle sürekli 
ifalı sözleşmelerde, sözleşmeyle, ilişkinin süresinin belirlenmemesi olasılığında, nitelemenin anlam araştır-
mada ucu bucağı görünmez süresiz sözü yerine, sürenin altını çizen belirsiz süreli sözüyle yapılması daha 
doğrudur. Alman Medenî Kanununda icabın bağlayıcılık süresiyle ilgili düzenlemeler kabul açıklaması asıl 
alınarak yapıldığı üzere madde başlığı da kabul süresidir (bkz. BGB § 147 başlığı, Annahmefrist). Başka 
deyişle BGB düzenlemesi, BK düzenlemesindeki “süresiz”in tersi “süreli” kelimesiyle yapılmıştır. 

33 SEROZAN, yeni dolaysız iletişim araçlarıyla yapılan interaktif icabın, aynen telefonda yapılmış icap gibi 
derhal kabul edilmesi gereğinin belirtilmesini, bağlılık açısından önem taşıyan, m. 4 kuralının uygulama 
alanını genişleten değişiklik olarak görmektedir (SEROZAN, Yeni Borçlar Kanunu’nda Hukuki İşlemin 
[özellikle Sözleşmenin] Oluşmasıyla İlgili Kurallardaki Yenilikler [SEROZAN, Sözleşmenin Oluşması ola-
rak anılacaktır], Prof. Dr. Şener AKYOL’a Armağan, İstanbul 2011, s. 666). 

34 BUSCHE hemen sözünün içinin doldurulmasını, özellikle önerinin karmaşıklığıyla ilişkilendirmektedir 
(MüKoBGB/BUSCHE, § 147 Rn 29). 

35 Son tümce, ELLENBERG’e ait olup, kelime anlamını açıklamaktadır, (Palandt/ELLENBERGER, § 147 Rn 
5). Benzer açıklama için bkz. Staudinger/BORK, § 147 Rn 5. BGB’de hemen yerine kullanılan sofort, aynı 
zamanda kelimenin Türkçe karşılığıdır (KIYGI, Osman Nazım, Hukuk ve Ekonomi Terimleri Sözlüğü, 1 
Türkçe-Almanca, Münih 1997, s. 279). 
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icra olunmuş nazariyle” bakılmakta idi (EBK m. 4/II). Vekille kastedilen temsilci-
dir, temsilci deyim yerindeyse günlük yaşam bakışıyla görünümde (şeklen) ken-
disi, hukuk bakışıyla içerikte (madden) temsil olunan kişi konumundadır (kendi 
görünür aslında temsil olunandır). Eski kanun hükmünün, temsilciyle yürütülen 
sözleşme görüşmelerini -yeni kanun terminolojisiyle- hazırlar arasında yapılmış 
sayan sözü doğru değildir. (Zaten öyledir! ) Bu yolda bir hükme gerek de yoktur. 
Nitekim isabetle yeni kanunda da yoktur. 

Kanunda, üst paragrafta değindiğimiz çıkarılan hüküm yerine yeni bir ikinci 
fıkra kaleme alınmış; hazırlar-hazır olmayanlar arası ayrımında, hazırlar arası gö-
rüşmenin arkasına bir de hazır olanlar arasında sayılan nitelemesi eklenmiştir36. 
Hüküm bir yönüyle hazırlar arası sözleşme görüşmesinde kuralı yüz yüze (aynı 
fiziksel ortamda bulunarak) iletişim şeklinde getirmektedir. Başka deyişle kanun 
koyucu, sözleşme görüşmelerinde, tarafların, beş duyularıyla birbirlerini algılaya-
bilecekleri, aynı yerdeliği, bir aradalığı kural belirlemiştir. çünkü telefon, bilgisa-
yar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla, doğrudan iletişim sırasındaki öneriyi de 
hazır olana yapılmış saymaktadır (BK m. 4/II). İradelerin açıklandığı -aynı- anda 
öğrenilebilmesini -devamla yanıtlanabilmesini- sağlayan bu tür görüşmeler, “gibi” 
değil; “aynen öyle”dir. Kanun koyucu ilkeyi, kavram yaratan “hazır” sözü ekse-
ninde getirdiği için olsa gerek, “gibi”lik anlatan “sayılır” sözüyle anlatma yoluna 
gitmiştir37. 

Hüküm, doğrudan iletişim nitelemesini, isabetle, sayımı sınırlı tutmayarak or-
taya koymuştur. Kanunların sürekliliği niteliğine hizmet edecek bu tercih, bugün 
için akla gelmeyecek, tekniğin hızlı ilerleyişi doğrultusunda yarınlarda gündeme 
gelecek yeni yolların da hazırlar arası sayılacak görüşmeler kapsamında yer al-
masını sağlayacaktır38. Gerekçede teknolojik görüşmelerin göz önünde tutulduğu 
ifadesi, telefon yanında, “bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan 
iletişim sırasında yapılan öneri”nin de, hazır olanlar arasında yapılmış sayılması 
öngörüsü için kullanılarak, aynı temel vurgulanmıştır39. 
36 Burada bir kez daha kelime israfı yapılmıştır, olanlar sözüne gerek yoktur. 
37 Alman Medenî Kanunu ilgili hükmü de BK hükmüyle paraleldir. Hazırlar arası sözleşme görüşmesi, doğru-

dan iletişim nitelemeleri, BGB için de geçerlidir. (Kabul süresi [§ 147 Annahmefrist], başlıklı madde hük-
münde, kural hazırlar arası sözleşme görüşmeleri için getirilmektedir; hükmün ikinci tümcesinde, hemen 
kabul gereğine ilişkin ilkenin örneklemeyle sayılan durumlarda da geçerli olduğu belirtilmektedir). öğreti-
de hükümde hazırlar arasındayla kastedilenin, tarafların fiziksel bir aradalığı değil (telefonla görüşmedeki 
gibi) doğrudan sözlü iletişimle bir aradalık olduğu belirtilmektedir (Staudinger/BORK, § 147 Rn 2). Alman 
Hukuku hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. AnwK-BGB/SCHULZE, § 147 Rn 1 vd; Erman/C. ARMBRÜS-
TER, § 147 Rn 1 vd; Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 14. , neubearbeitete Auflage, München 2011, (Jau-
ernig/JAUERNIG), § 147, Rn 8; MüKoBGB/BUSCHE, § 147 26 vd. ; Staudinger/BORK, § 147 Rn 2 vd. 

38 Hukukun kaynağı olarak kanun, maddî anlamda kanunun ayırtları (vasıfları) hakkında bilgi için bkz. 
ARAL, Vecdi, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul 2001, s. 93 vd, özellikle s. 94-95. 

39 BK m. 4 hükmü gerekçesi için bkz. ERMAN/İNAL/BAYSAL, s. 69. 
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bb) Hazır olmayanlar arasında (Madde 5)

Süresiz öneride ikinci durum, hazır olmayanlar arasında sözleşme görüşme-
lerine ilişkindir. Madde başlığından başlayarak değerlendirmeye gelince: Arılaş-
tırma içeren yeni başlık, olmak fiilinden türetilen sıfat fiil (ortaç) olan sözünün 
olumsuz anlamının yerinde kullanımıyla aynı zamanda bir kavram yaratmıştır40: 
Hazır olmayanlar arasında. 

Hüküm irdelemesine, bütün hakkında genel bir yorumla başlamak kaçınıl-
mazdır. Madde 5 hükmü iki istisna -kabul, usulüne- dışında baştan sona arı bir 
dille kaleme alınmış, bütünde yeni kavram resmi geçidi yapılmıştır. Arılaştırmada 
en iddialı kelime kuşkusuz ilk fıkradaki “yanıt” sözcüğüdür41. Arılaştırma anlam 
belirlemede kolaylık sağlamıştır. 

Hazır olmayanlar arasındaki görüşmelerde taraflar, biribirlerinin irade açıkla-
malarını, hemen yanıt verme olanağına sahip bulunmadıkları koşullarda öğren-
mektedirler. Başka deyişle açıklandığı anda iradeyi öğrenememektedirler. Bugün 
uygulaması sınırlı mektupla, nispeten uygulaması bulunacak telgrafla, bir süre 
öncesinin büyük mutlulukla karşılanan hızlı iletişim yolları telefaks ve e-posta 
(e-mail) ile iletişim, bu tür görüşmenin örneğini oluşturacaktır. Sayılan durum-
larda öneri muhatabına günlerle ifade edilecek süreler vermek gerekecek; bu bağ-
lamda öneren de bu süreler boyunca önerisiyle bağlı kalacaktır. Bu seçeneklerde 
bağlayıcılık süresi; önerinin ulaşması, muhatabın düşünüp kararını vermesi, öne-
riye uygun iradesini usulune uygun gönderip önerene ulaştırması için gereken 
sürelerin toplamıyla bulunacaktır42. Hükmün ilk fıkrası bütün bu gerekleri yerine 
getirmektedir (BK m. 5/I)43. 

Yeni hükmün dili ve kelime tercihi için birkaç söz söylemek gerekmektedir: Bir 
önceki maddedeki gibi, birer kişinin birer tarafı oluşturduğu sözleşme görüşme-
si kurgusuyla hüküm getirilmektedir. Yanıtın ulaşmasının beklenebileceği ana 

40 Sıfat fiillerin (ortaç) türlerinden birisini oluşturduğu Fiilimsiler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. DEMİ-
RAY, s. 165-167. 

41 Bu iddia gerekçede de devam etmektedir. Bunun en güzel örneği BK m. 5 gerekçesindeki ikinci tümcede 
geçen “. . . önerenin . . . süresiz önerisiyle bağlılık süresi” sözleridir. Arılaştırmanın çarpıcılığı, aynı tümcenin 
devamında kullanılmadan edilemeyen “muhatap” sözüyle vurgusuna kavuşmaktadır (bkz. ERMAN/İNAL/
BAYSAL, s. 70). 

42 Ulaşma ile kastedilen, irade açıklamalarının ilgilinin hakimiyet alanına girmesidir (OĞUZMAN/öZ, 2006, 
s. 66). Başka deyişle kişiye değil yere varmayı anlatmaktadır. 

43 Hazır olmayanlar arası sözleşme görüşmelerine ilişkin hüküm BGB düzenlemesiyle paraleldir. Alman hu-
kuku hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. AnwK-BGB/SCHULZE, § 147 Rn 13-14; Erman/C. ARMBRÜSTER, 
§ 147 Rn 18-22; Jauernig/JAUERNIG, § 147 Rn 9; MüKoBGB/BUSCHE, § 147 Rn 30 vd; Staudinger/BORK, 
§ 147 Rn 7 vd. 
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kadar ifadesi, anlamı açık başarılı bir kaleme alıştır. Bekleme sözü hem önerinin 
muhataba ulaşması için yeterli görülecek makul süreyi hem önerenin muhatabın 
vereceği yanıtı beklemesinin beklenebileceği süreyi anlatan, çifte anlamlı, çifte 
işlevli doğru sözdür. Aynı şekilde eski hükümdeki dakika yerine kullanılan an 
kelimesi, süre hesabına ilişkin doğru sözdür44. 

Hazır olmayanlar arasındaki sözleşme görüşmelerinde, öneri ve kabulün bu-
luşmasını sağlayacak süre belirlemesiyle iş bitmemektedir. İrade açıklamalarının 
gidiş-geliş süreci, ilgililerin hakimiyet alanları dışında gerçekleşmektedir. Dola-
yısıyla önerinin ve kabulün karşı tarafa varmasında yaşanabilecek sorunların çö-
zümünün de kanunda bulunması gerekmektedir. Üçüncü fıkra bunu düzenlerken, 
ikinci fıkra da sorunun kaynağını -farklı bir yolla- ortaya koymaktadır. 

Sorun: Her iki irade açıklaması da ilgilisine zamanında ulaşmamış olabile-
cektir. çözüm: öneren önerisini zamanında ulaşmış -elbette aksine bilgisi ol-
madıkça- sayabilecektir (BK m. 5/II). İki tarafın durumu aynı olmasına rağmen, 
kanun koyucu görüşmeyi başlatan önereni asıl alarak iki noktayı da çözüme 
kavuşturmuştur. Hüküm karşısında sözleşme görüşmesinin karşı tarafına (mu-
hataba) düşen, gecikmenin bağlayıcılık süresine eklenmesini sağlamada, durumu 
hemen önerene bildirmektir. 

Hüküm, üçüncü fıkra ile de zamanında gönderilen kabul haberinin gecikmesi 
olasılığında, önerisiyle bağlanmak istemeyen önereni uyarmaktadır. öneren du-
rumu hemen kabul edene bildirmekle yükümlüdür (BK m. 5/III). Aksi, sözleş-
menin kurulmasını önleyemeyecek; kabulün kendisine ulaşmasıyla kurulan söz-
leşme uyarınca yükümlülük altına girebilecek; yükümlülüğe uymadığı takdirde 
sorumlu kılınabilecektir. 

Hükmün öneren hakkındaki, geç gelen kabulle bağlı olmak istemezse ifadesi 
anlamlıdır. Fıkradaki bağlılık sözü, bir yandan da kurulmuş sözleşmeyle bağlılığı 
anlatmaktadır. Hükümle anlatılmak istenen, önerenin, ses etmezse bağlılık süre-
sini gecikmeli yanıta kadar uzatmış olacağıdır. Sözleşme kurulmuştur, artık iki 
taraf sözleşme ile bağlıdır. Bir an önce haber verme gereği derhal yerine hemen 
kelimesinin kullanımıyla anlatılmıştır. 

44 An sözü, bir başka açıdan, yasal düzenlemelerdeki kısa zaman vurgusu seçenekleri içinde birinci sıraya 
adaydır. Yanına yaklaşabilecek bir belirleme, tapu sicili işleyişindeki, hakların önceliğinin belirlenmesi iş-
levli, yevmiye defterine yazım ilkesiyle ortaya konulmaktadır. Yevmiye defterine yazımlar gün, saat, dakika 
belirtilerek yapılacaktır (TST m. 22/III). Son bir açıdan “an” sözü, hazırlar arası görüşmelerde bağlılık süre-
sini vurgulayan “hemen” sözüne yakışan karşılıktır. 
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IV.  KABUL 

1. Genel Olarak

Karşılıklı iradelerin uyuşması, önerinin yöneltildiği muhatabın öneriye uy-
gun karşı açıklaması kabulle gerçekleşir. Yukarıda ayrıntılı irdelediğimiz üzere, 
sözleşmenin kurulmasında, deyim yerindeyse asıl yük, önerenin sırtındadır. öne-
rinin yöneltildiği kişinin, hazırlar arası sözleşme görüşmesinden örnekle, sadece 
yukarıdan aşağıya kafa sallaması yeterlidir45. 

Kabul de tıpkı öneri gibi, karşı tarafa (adıyla belirli, önerene) yöneltilmeli-
dir. İlgilisiyle buluşmalıdır46. öneri gibi kabul de tek taraflı hukuksal işlemdir47. 
önerinin önemli özelliğinin bağlayıcılığı olduğunu belirtmiştik. Kabulün önemli 
özelliği, işlevi, hükmü de sözleşmeyi kurmasıdır. Muhatabın davranışı, sözleşmeyi 
kurma ya da görüşmeyi sonuçsuz kılma yönünde olabilecektir. Sözleşmeyi kuran 
açıklamanın adı “kabul”dür. Görüşmeyi sonuçsuz kılan açıklama ise “red”dir. An-
cak niteleme her zaman bu kadar kolay olamayabilecektir. Türlü olasılıkları kısaca 
irdeleyelim: 

Kabulün öneriye uygunluğu, “ama”sız, herhangi koşul ileri sürmeksizin, “ta-
mam” içeriğiyle gerçekleşecektir. Tamam sözü, açık irade açıklaması içermekle 
birlikte, örtülü irade açıklamasıyla da sözleşme kurulabilecektir. BK m. 1 hükmü, 
sözleşmenin kurulmasına hizmet eden iki irade -hem öneri hem kabul- açıklama-
sı için de geçerlidir. Yukarıdaki örneğin tekrarıyla, ayağında denediği ayakkabılar, 
kutu isteyip, eskileri içine koyarak kasaya yürüyen müşteri örneğinde, kabul açık-
laması örtülüdür. 

Red açıklaması kimi zaman açık, kimi zaman örtülü olabilecektir. Basit bir ör-
nekle tek tek belirleyelim: önerenin, “500 TL’ye tabletimi satıyorum, alır mısın?” 
sorusunu yönelttiği muhatabın yanıtı, “hayır” sözüyse açık red asıldır. Kural ola-
rak hiç bir irade açıklamasında bulunmama, susma, açık ki reddir. öneriyi değiş-
tiren, ona koşullar ekleyen karşı açıklama, kabul niteliği taşımayacaktır. örneğin 
devamıyla, “400 TL’ye olmaz mı?” sorusu veya başka yerdeki muhatabın, “Tableti 
siz bana getirebilirseniz olur” sözü; örtülü red (böyle bir söz söyleyen, “hayır” 
yanıtını, kendi önerisiyle örtmektedir) ve yeni bir öneridir. 

45 Kabulün, basit bir evetten oluşabilmesi şeklindeki benzer vurgular için bkz. Palandt/ELLENBERGER, § 145, 
Rn 1; MüKoBGB/BUSCHE, § 147 Rn 4; Staudinger/BORK, § 145 Rn 17. 

46 İşin hoşluğu, öneren muhatabı seçebilmektedir; muhatabın yapacağı ise kendisini seçene yönelmektir. 
47 önerinin hukuksal niteliğine ilişkin açıklamalar, kabul için de geçerlidir, bilgi için bkz. yukarıda dn. 22‘de 

belirtilen eserler. 
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Kabul olarak beklenen açıklamaya yapılan eklerin, asli -objektif esaslı- unsurla-
ra ilişkin olması durumunda (yukarıdaki örneğin tekrarıyla, öneren satıcıya, daha 
düşük bedel belirterek yanıt verme) muhatabın açıklamasının örtülü de olsa red 
olduğunda kuşku yoktur. Akla gelecek bir soru, ikinci derecede noktalara ilişkin 
eklemelerin akıbetinin ne olacağıdır. Farklı görüşler bulunmakla birlikte biz, mu-
hatabın eklemeleriyle bağlı olmak istemeyen önerenin; iradesini gecikmeksizin 
(hemen) bildirme külfeti altında bulunduğu yönündeki görüşe katılmaktayız48. 

Kabule ilişkin bu açıklamalarımızın yer aldığı herhangi bir kanun hükmü yok-
tur49. Bu konuda bir hükme gerek de yoktur. Aşağıda, kanunda uyuşmazlık çıka-
cak önemli bir konu için getirilen, madde başlığıyla da soruları başına toplayan 
örtülü kabul açıklanacaktır. 

2. Örtülü Kabul (Madde 6)

Kabule hasredilmiş tek hüküm, eski düzenlemedekiyle paralel içerik ve ifadeli 
örtülü kabul başlığıyla getirilmektedir50. 

Sözleşmelerin kurulmasını sağlayan, açık ya da örtülü ortaya konulan irade 
açıklamalarıdır. İradenin gerek açık gerek örtülü açıklandığı durumların ortak 
özelliği, ilgili tarafın arzusunu ortaya dökmesi, ortaya koymasıdır. Ortaya koyma, 
anlamlandırmada yardım gerektirmeyecek denli net olduğunda -anlayana iş bırak-
madığında- irade açıktır. Bu denli net olmasa da halin, davranışların anlamlandırıl-
masıyla belirlenebilen bir ortaya koyma varsa bu kez de örtülü irade açıklaması var-
dır. Ortak paydayla her iki durumda da “olay” sözünün içini dolduran “olan-biten” 
(yazı, söz, işaret; hal, durum ve koşullar) üzerinde fikir yürütülmektedir. 

örtülü kabul başlığını taşıyan hüküm okunduğunda, sonuç bağlanan kişi 
davranışının “susma” olduğu görülmektedir. “Susma” her zaman bir insan dav-
ranışıdır. Hiçbir zaman nitelikli olay, “hukuksal olay”ın insan davranışıyla 
buluştuğu fiil kavramının içini dolduran “eyleme”, “ortaya koyma”, “anlatma” de-

48 Bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 205; EREN, s. 229. Görüşler konusunda 
bilgi için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 204-205. 

49 Alman kanun koyucusu, geciken, değişiklikler içeren kabul açıklamasının akıbetini, yorumlayıcı açık hü-
kümle düzenlemiş; deyim yerindeyse tenzili rütbe ile önereni öneriye çağrıda bulunan konumuna indirmiş-
tir. Hükme göre gecikmiş kabul (Abs. 1); öneriyi genişleten, sınırlamalar getiren, başkaca değişiklikler içeren 
kabul, öneriyi red ve yeni öneri oluşturmaktadır (Abs. 2) (BGB § 150). Hükmün çarpıcılığı, objektif esaslı 
unsur ikinci derecede unsur ayrımı yapmadan, içeriğe ilişkin her türlü değişikliği yeni bir icap saymasın-
dadır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. AnwK-BGB/SCHULZE, § 150 Rn 2-10, özellikle 4; Erman/C. 
ARMBRÜSTER, § 150 Rn 1-8, özellikle 3; Jauernig/JAUERNIG, § 150 Rn 1-2, özellikle 2; MüKoBGB/BUS-
CHE, § 150 Rn. 2-3, 6-10, özellikle 8; Staudinger/BORK, § 150 Rn 2-6, 7-16, özellikle 8. 

50 Borçlar Kanunumuzun aksine Alman Medenî Kanununda, düzenleme kabul cephesinden yapılıp, madde 
başlıkları da kabulle tamlama oluşturularak konulmuştur, (bkz. BGB § 147-150). 
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ğildir. Bu nedenle içeriğe bakıldığında, kabul sayılır denilen davranış olarak “sus-
ma”nın görüldüğü yerde, madde başlığı örtülü kabul olmamalıdır51. Kanımızca 
bu anlamda her iki hüküm başlığı da yerinde değildir. Yeni madde başlığı eskinin 
arılaştırılmış halidir: Zımni kabul, örtülü kabule dönüştürülmüştür52. 

Madde metnini irdeleme öncesi, hükmün aktarılmasında yarar vardır: 
“öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü bekle-
mek zorunda değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme 
kurulmuş sayılır”. 

Hükmü sözüyle irdeleyelim: Bir kere susmanın kabul açıklaması olarak de-
ğerlendirileceği durumlar kanundan, işin özelliğinden, durumun gereğinden do-
ğacaktır. Bunlar yaygın değildir; nadirdir, istisnaidir. İkincisi bu üç istisnai ola-
sılık gerçekleştiğinde, öneren açık kabul beklemek zorunda bulunmamalıdır. 
Hükmün vurgusu doğrultusunda, öyle bazı durumlar bulunmaktadır ki burada 
sözleşmenin kurulması açık irade açıklaması -açık kabul- gerektirmektedir. Ku-
ral olarak, kabul açık ya da örtülü açıklanabilecektir (BK m. 1). Bu demektir ki 
hükümde anılan durumlar da istisnaidir53. Hükmün anlamı, şu sözlerle belirlene-
cektir “. . . . öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde sözleşme kurulmuş 
sayılır”. Hükme dair yorumumuzu belirleme sonrası, anlaşılması güç ifadeyi açık-
lamak daha kolay olacaktır: 

Madde metnine bakıldığında, çözümsüzlüğü ortadan kaldırma amacı görü-
lecek; kanun koyucuya hak verilecektir. Hayatın olağan akışında, sözleşme ku-
rulması noktasında -açık ya da örtülü- irade açıklaması aranacaktır. Ancak öyle 
bazı durumlar, ilişkiler vardır ki işleyiş susmalarla yürümektedir. Daha doğru 
deyişle “susma”; “anlatma”, “açıklama”dır. Olağan işleyişlerde olumsuz anlam ta-
şıyan susmanın anlamı bu tür durumlarda -tam tersi- olumludur. Yukarıdaki -üç 
paragraf önceki- açıklamalarla birleştirmek üzere “susma” fiildir. O zaman bu tür 
durumlarda olumsuzluğu ifade etmek üzere harekete geçmek, “anlatmak”, iradeyi 

51 “Susma kural olarak irade açıklaması değildir aynı şekilde kabul de değildir” sözleriyle benzer vurgu için 
bkz. Palandt/ELLENBERGER, § 147 Rn 3. Aynı yöndeki vurgular için bkz. ayrıca OĞUZMAN/öZ, s. 68; 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 146. EREN’in b) Kapalı irade beyanları başlı-
ğı altındaki açıklamalarında, bir paragrafa “Zımni irade beyanlarının başında susma gelir” tümcesiyle baş-
laması duraksatıcı olmakla birlikte, yazar devamda, aslında susmanın bir irade beyanı özellikle de kabul 
beyanı olarak kabul edilemeyeceğini belirtmektedir (s. 125, kabul başlığı altında susma değerlendirmeleri 
için bkz. ayrıca s. 229-230). 

52 Günlük yaşamın bazı yaşananlar karşısındaki değişmez “sükut ikrardan gelir” sözü, kimi zaman -ne diye-
ceğini bilemeyen, bir şey demeye yüzü olmayan kişi davranışı olarak- geçerlidir; öte yandan çoğu zaman 
klişedir. Hukukun ilkeleri vardır, klişeleri olamaz! 

53 Alman Medenî Kanunu açısından da susmanın kabul açıklaması oluşturmasının istisnailiği konusunda bilgi 
için bkz. AnwK-BGB/SCHULZE, § 147 Rn 5; Erman/C. ARMBRÜSTER, § 147 Rn 3; Jauernig/JAUERNIG, 
§ 147 Rn 4; MüKoBGB/BUSCHE, § 147 Rn 7; Palandt/ELLENBERGER, § 147 Rn 3. 
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“açık” ortaya sermek, “açıkça reddetmek” gerekmektedir. Dikkat edilecek bir baş-
ka nokta şudur: Verilen örneklerde, susma dışındaki davranışlar bir yönden de işi 
uzatacaktır; kanun koyucunun gözettiği pratikliktir; susmaya sonuç bağlama, işi 
kısa yoldan çözmektedir! 

öneri uygun sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme kurulmuş sayılır 
vurgusuyla, susmaya sonuç bağlandığının altı çizilmektedir. Bir yönüyle hüküm, 
hiçkimsenin sebep olmadığı sorulara yanıt vermek zorunluluğunun bulunmadığı 
temel ilkesinin geçerliğini yitirdiği bir durumu ortaya koymaktadır54. Bu kez her-
kesin konuşması gereken yerde susmaktır davranış ve ödülü de (! ) sözleşmenin 
kurulmuş sayılmasıdır55. 

Dikkat edilmesi gereken son bir nokta şudur: Hüküm, “sözleşme kurulmuş 
sayılır” sözleriyle bitmektedir. Hüküm bir faraziye (fiksiyon) getirmektedir. öne-
renin, irade açıklamasını beklemek zorunda bulunmadığı durumlarda, öneri uy-
gun bir sürede reddedilmemişse -muhatabın bir irade açıklaması bulunmaması-
na, susmasına rağmen- sanki iki tarafın da irade açıklaması varmış gibi sözleşme 
kurulacaktır. Bu vakıalar sabitse, sözleşmenin kurulmadığı ileri sürülemeyecek, 
kanıtlanamayacaktır. çünkü hükümde bu sonuç fikslenmiştir! 

V. ÖNERİ ve KABULÜN GERİ ALINMASI (MADDE 10) 

önerinin hükmünün bağlayıcılık, kabulün önerene varmasının hükmünün 
sözleşmeyi kurmak olması ilkeleri, iki taraf açısından da “keşke” dememede “par-

54 Açıklamaya yardımcı olmada ayırt etme gücü kavramına gidilebilecektir. Akli yetebilirlik anlatan hukuksal 
kavram, hayatın olağan akışında, ayırt etme gücünün varlığı ilkesine götürmektedir. Yasada ayırt etme gü-
cünü kaldıran nedenler örneklenip, sayılan nedenlerle olumsuz etkilenmediği takdirde, kişinin ayırt etme 
gücünün bulunduğu hükmü getirilmiştir (MK m. 13). Hükümde sayılan nedenlerden birisi de sarhoşluktur. 
Bu demektir ki sarhoş kişinin ayırt etme gücü yoktur; ayırt etme gücü bulunmayan kişi tam ehliyetsizdir. 
Kural olarak tam ehliyetsiz kişinin davranışları, uygun ya da aykırı hukuksal sonuç doğurmaz. Kanun koyu-
cu haksız fiil düzenlemelerinde, ayırt etme gücünün geçici kaybı durumlarında kuraldan ayrılmıştır (istisna 
yaratmıştır). BK m. 59 uyarınca, “Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları 
gidermekle yükümlüdür”. Ayırt etme gücü, davranışlarının sonucunu öngörüp, bu öngörüye uygun davra-
nabilmeyi de anlatmaktadır. Ayırt etme gücü bulunmayan kişi, öngörmekten ve öngörüye uygun davrana-
bilmekten uzaktır. Ancak ayırt etme gücünün geçici kaybı sebeplerinden sarhoşlukta, kişinin, sarhoş olduğu 
takdirde ayırt etme gücünü kaybedeceğini öngörüp, buna uygun davranarak sarhoşluktan uzak durması 
beklenmektedir. Aksi durumda haksız eylemlerinden sorumlu kılınmaktadır. Burada yaşamın olağan akı-
şına uygunluğuna hükmedilen, ayıkken sarhoşluğun sonucunu öngörme gereğidir. Tıpkı bunun gibi örtülü 
kabul başlıklı kanun hükmünün göz önünde tuttuğu istisnai durumlar ve getirilen hükümde de olumsuz 
iradenin ortaya konulmasının beklenmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğu durumda, bunu yapma-
yan, sessiz kalarak olağan akış yönünde davranmış kabul edilmektedir: Susması kabuldür! 

55 Konu hakkında örnekler için bkz. EREN, s. 230-231; KILIçOĞLU, s. 49; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HA-
TEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 147-148; REİSOĞLU, s. 67; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 
98. Bu anlamda Mecelle m. 67 hükmü, derdini BK hükmünden daha iyi anlatmaktadır: “Sâkit’e bir söz isnad 
olunmaz. Lâkin ma’raz-ı hâcette sükût beyandır” (bkz. öZTÜRK, Osman, Osmanlı Hukuk Tarihinde Me-
celle, İstanbul 1973, s. 162). 
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don” diyebilme olanağıyla düzenlendiğinde, karşılıklı ihtiyaçları karşılayacaktır. 
Yasal düzenlemede bu olanak, her iki kanun açısından ortak hükümle geri alınma 
maddeleriyle hükme bağlanmıştır. Esas şu olmalıdır: İki tarafın geri alması du-
rumunda da açıklama, karşı tarafı boşuna heveslendirmeden yapıldığında amaca 
vardıracaktır. Hükümde bu yön gözetilmiştir. 

Maddenin ilk fıkrasında öneri için kural konulup, ikinci fıkrasında da hükmün 
kabul için de geçerli olduğu belirtilmiştir. Buna göre geri alma, karşı tarafa öneri-
den önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmış olmakla birlikte diğer 
tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış sayılmaktadır (BK m. 
10/I)56. Geri alma açıklamasının hukuksal etkisi, tek taraflı hukuksal işlemleri, 
hukuk sahasına çıkmışken (varken) “yok sayma” şeklindedir. 

Hüküm, gerekçede de belirtildiği üzere aslen arılaştırılmıştır. Geri almanın 
hükmünü açıklayan sözler dışında yeni hükümde yapılan, öge diziliminin doğ-
ru, sözcüklerin yeni kılınmasıdır. Bu anlamda hüküm başarılıdır. Geri almanın 
etkisi, eski hükümde “icap keenlemyekün addolunur” iken yeni kanunda “öneri 
yapılmamış sayılır” denilmiştir. 

Hükümsüzlük nitelemelerindeki en ağır hükümsüzlük hali “yokluk”, eski dil-
deki “keenlemyekün” karşılığı kullanılmaktadır. Yokluk, kurucu unsurları bu-
lunmayan hukuksal işlemlerin hukuk sahasına hiç çıkmadıkları, doğmadıkları 
anlamına gelmektedir57. Başka deyişle “yokluk”ta kurucu unsurlar “yok”tur. 
öneri ve kabulün geri alınması hükmünde, kurucu unsurları tamam, tek taraflı 
irade açıklamaları öneri, kabul; unsurlarda eksiklik bulunmaksızın, tam doğumu 
gerçekleştirecek şekilde hukuk sahasına çıkmıştır. öneri ve kabul, unsurların bu-
lunmamasının etkisinin -yokluğun- tersini anlatan sözle ifade edersek hukuken 
“var”dır; “doğmuş”tur. Maddede bir adım ileri gidilip, doğmuş işlemlerin “yok” 
sayılması sonucuna varılmaktadır. 

56 Alman Medenî Kanununda, sözleşmelerin kurulması düzenlemelerinde öneri ya da kabulün geri alınma-
sına ilişkin hüküm yoktur. Bu konu İrade açıklaması başlığında, hazır olmayanlara yapılan irade açıklama-
sının etkisi madde başlığı altında düzenlenmiştir (BGB § 130). Hazır olmayana yapılan irade açıklaması, 
varma ile hükümlerini doğurur. Başka bir açıklama daha önce ya da aynı anda vardığı takdirde ise önceki 
açıklama hüküm doğurmaz. öğretide hükmün, yöneltilmesi gerekli irade açıklamalarını düzenlediği belir-
tilmektedir. Alman hukuku ilgili hükmü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. AnwK-BGB/FAUST, § 130 Rn 1-2, 
10-14; Erman/A. ARNOLD, § 130 Rn 1 vd, geri alma konusunda Rn 20; Jauernig/JAUERNIG, § 130 Rn 1, 
4-5; MüKoBGB/EINSELE, § 130 Rn 1-3, 6-12, 16-26, 29, geri alma konusunda Rn 40; Palandt/ELLENBER-
GER, § 130 Rn 2-7a, 11; Staudinger/JöRG BENEDICT, § 130, Rn 9-11, 18-19. 

57 Kavram, ayrıntılı bilgi için bkz. DURAL/SARI, s. 179; EREN, s. 298-299; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HA-
TEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 578; OĞUZMAN/BARLAS, s. 206; OĞUZMAN/öZ, s. 177. Yokluk kavra-
mının tarihsel gelişimi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. GÜRAL, Jale, Hükümsüzlük Nazariyeleri Karşı-
sında Türk Medenî Kanununun Sistemi, Ankara 1953, s. 55 vd. 
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Kanımızca kanun koyucu bir anlamda, karşı tarafın öğrenmesini kurucu 
unsur kabul etmektedir. Böylece öneri veya kabulün muhatabınca öğrenilme-
sinden önce, geri alma açıklamasının öğrenilmesi durumunda da kurucu unsur 
“öğrenme” eksik olduğu için geri alınan açıklama doğmamış, “yok” sayılmakta-
dır. Bir bakıma hem önerinin hem kabulün, tek taraflı hukuksal işlemler olmakla 
birlikte, yöneltilmelerinin gerekmesi, bu hükümle anlamını bulmaktadır. Karşı 
tarafın öğrenmesiyle tamamlanacak yöneltilme, “öneri” veya “kabul” yerine 
“geri alma” açıklamasının -tamamlanmasıyla- yöneltilmesiyle gerçekleşemez kı-
lınmaktadır. öyleyse “öneri” veya “kabul” “yok”tur; “önerinin geri alınması” 
veya “kabulün geri alınması” “var”dır. Bu açıdan eski ve yeni hükümdeki sözle-
rin anlamı aynı; söylenişleri farklıdır. 

Osmanlıca sözlükte “ke-en-lem-yekün” sözünün kelime anlamı “sanki yok-
muş”, “hiç yokmuş”, “hiç olmamış gibi”dir58. Bu durumda eski kanunda kullanılan 
söz, yeni kanundakinden daha doğru, güçlü bir ifadedir. çünkü sonuç tam da 
“sanki” öneri veya kabul açıklaması yapılmadıdır. Bu demektir ki eski kanundaki 
“addolunur” fazladır. Doğrusu tümceyi “keenlemyekündür” diye bitirmektir. 

VI. ÖNERİYLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR 

Bu başlık altında yapacağımız değerlendirmelerde, kanun hükmü sıralamasını 
değiştirdik. Bunun nedeni hükümlerin içeriği bağlamında, Madde 8 hükmünün, 
Madde 7 hükmünden daha geride duran bir hukuksal olay oluşturmasıdır. Söz-
leşme yapma yolunun başından bakıldığında, ısmarlanmayan şeyi gönderen, varış 
çizgisine, bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneride bulunandan daha ya-
kındır. Biz açıklamalarımızı, başlama noktasına yakın olandan hareketle yapmayı 
tercih ettik. 

1. Bağlayıcı Olmayan Öneri ve Herkese Açık Öneri (Madde 8)

a) Bağlayıcı olmayan öneri (Madde 8/I)

Kanunun iki fıkradan oluşan m. 8 hükmünde iki ayrı konu düzenlenmektedir. 
Birinci fıkrada düzenlenen bağlayıcı olmayan öneri, ikinci fıkrada düzenlenen-
se herkese açık öneridir. Açıklamalarımızdan ilki, madde başlığının “ve” bağlacı 
öncesindeki kısmıyla, başlığı tekrar eden birinci fıkra “hükmü”ne ilişkindir. Yeni 
metinde daha anlaşılır ifade ile söylenen şudur: “öneren, önerisi ile bağlı olmama 
hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da durumun 
gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendisini bağlamaz” 
(BK m. 8/I). Hükmü olasılıklarına bölerek değerlendirmelerimizi yapalım: 

58 Kelimenin anlamı için bkz. DEVELLİOĞLU, s. 577. 
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İçeriği düşünüldüğünde, başına mutlaka nitelikli kelimesini gerektiren 
önerinin, unsurlarından bir tanesinin de bağlanma iradesini içermesi, teknik 
özellikle bağlayıcılığı olduğunu belirleyip, irdeledik. Buna göre önerinin karak-
teristik özelliği, öneride bulunan kişinin sözüyle kendisini bağlaması; söz ağızdan 
çıktıktan sonra -bir süre için- tek başına bundan dönememesidir. Donanımına 
bakıldığında öneri denebilecek bir açıklamaya, bağlı olmamayı açıkça eklemek, 
bağlanma niyetini ortadan kaldırır; burada öneri yoktur. İfadesi de öneri ken-
disini bağlamaz olmamalıdır. Doğrusu burada “… açıklama, öneriye çağrıdır” 
denilmesidir. 

Kanunun, sözleşme görüşmesinde tamamen önereni söz sahibi kıldığı olasılığa 
ilişkin örnekle, hükmü irdeleyelim: Sözleşme yapma heveslisi öner, arkadaşı Ka-
tıl’a “iPad’imi 1. 000 TL’ye alır mısın? Ama sözüme güvenme” demiş olsun. Bu 
tür bir açıklama, bağlı olmama hakkını açıkça saklı tutma örneğidir. Katıl, “Seve 
seve alırım” dediğinde, aslında sözleşme kurulmaz. çünkü en uç noktada Katıl’ın, 
parayı uzatıp, “Hadi alayım iPad’i” sözlerini, öner, “Ben vazgeçtim”, diye karşıla-
dığında, yapılacak hiçbir şey yoktur59. 

Sözün tekrarıyla, kanun hükmüyle açıklanan durumda, aslında ortada öneri 
yoktur. öneren, öneriye çağrıda (eski terminolojiyle icaba davet) bulunmakta-
dır60. Sözüyle sözleşmeyi kuracak kişi -kanun düzenlemesince- önerendir. Bunun 
nedeni sözleşmenin; sözleşme görüşmesini başlatan, çağrıda bulunduğu kişinin 
olumlu irade açıklamasını, kendisi de bir daha onayladığında, kurulacak olma-
sıdır. örneğin devamıyla, Katıl’ın yukarıdaki sözlerini, iPad’i uzatarak karşılayan 
öner, kabul edendir; karşımızda bulunan elden satımdır. öner’in iPad’i uzat-
ması hem kabul iradesini açıklamaktadır (sözleşmeyi kurmaktadır, borçlandırı-
cı işlem) hem ifayı önermektedir (aynî sözleşme önerisi) hem mülkiyetin devri 
amacıyla taşınırın alıcıya teslimidir (ifa eylemi, tasarruf işlemi). Katıl’ın taşınırı 
almasıyla, aynî sözleşme ve tasarruf işlemi tamamlanmış, öner’in borcu ifa ile 
sona ermiş olacaktır61. çizgi film karesi gibi açalım; iPad’i uzatmanın anlamı üç 
59 Yine çünkü, Katıl’ın iradesinin ardından öner vazgeçtiğini söylediğinde; Katıl’ın öneriye uygun açıklama ile 

sözleşmeyi kurmuş olduğu ileri sürülemeyecektir. 
60 Aynı yöndeki görüş için bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 85; von TUHR, s. 181. OĞUZ-

MAN/öZ’de de bağlayıcı olmayan icap başlığı altında irdelenmekle birlikte, söz konusu durumda karşımız-
da bulunanın icaba davet olduğu belirtilmiştir (s. 52, 47). KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/
ARPACI’da açık kayıtların icaba davet, bağlayıcı gücün kaldırılması, sözleşmeden dönme hakkının saklı 
tutulması şeklinde üç anlama gelebileceği; üçüncü anlamın istisnaen kabul edilebileceği; yorum yoluyla 
birinci ya da ikinci anlamlar arasında kesin bir tercih yapılamadığı vakit ise birinci anlama üstünlük tanı-
manın yerinde olacağı belirtilmektedir (s. 188-190). 

61 öte yandan bağlayıcı olmayan öneri nitelemesi, tasarruf işlemleri yapıldıktan sonra, bağlı olmama hakkının 
saklı tutulduğu öne sürümüyle, şeyi isteyebilme hakkı tanıma noktasına götürülemeyecektir. Saklı tutmayı 
bağlayıcı olmayan öneri şeklinde niteleme, borçlandırıcı işlem tasarruf işlemi sıralamasında, borçlandırıcı 
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karede anlatılabilecektir; ilk kare, “kabul ediyorum”; ikinci kare, iPad’i kurulmuş 
satım sözleşmesi uyarınca, “mülkiyeti devir amacıyla sana vermek istiyorum” 
(aynî sözleşme önerisi); üçüncü kare, “veriyorum” (ifa, tasarruf işlemi) 62. 

Hükmün ilk fıkrasının izleyen bölümü -diğer iki olasılığı anlatan- “işin özelli-
ğinden ya da durumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa” söz-
leri, ilk başta hedef tahtasına bağlayıcılığı koyuyor görünmektedir. Ancak ikinci 
fıkraya bakıldığında durum değişmektedir. (Gerekçe açıklaması da bunu destek-
lemektedir. ) İkinci fıkrada, işin özelliği ya da durumun gereğinin çetrefil olduğu 
örneklerde, açıklamaya öneri niteliği atfedilmektedir. 

Şöyle ki bağlanma iradesinin varlığından söz edilemeyecek bir durum, kural 
olarak belirli bir ya da belirlilik kavramının anlamını zorlamayacak birden fazla 
sayıda kişiye yöneltilmesi gereken önerinin, yöneldiklerindeki sayı belirsizliğin-
de karşımıza çıkar. Kural belirli denebilecek kişi ve/veya kişilere yöneltilmeyken, 
istisna olarak belirsiz sayıda kişiye yöneltilme de öneri sonucuna götürebilecek-
tir. Yöneltilen açıklamanın muhatapları açısından bakıldığında, sözleşme için 
yola çıkan kişinin niyet durumunun ciddiyetinde (bağlanma isteğinde) tereddüt 
duymaya daha uygun bazı vakıalarda -ki bunlar da tüketim toplumu armağan-
larıdır- kanun koyucu yola çıkanı değil, onun karşısına aldığı -yöneldiği- kişileri 
korumaktadır. öyle ki işin özelliği yönelinen -belirsiz sayıda- kişi sayısı itibariyle 
bağlanma niyetinin bulunmadığına güveni perçinleyecekken -yola çıkanın uyanık 
bakışı- taraf tutan kanun koyucu manzarayı değiştirmektedir. Bağlanmak isteme-
diğini açıkça söylemese de vakıaya bakılınca “bu kadar fazla kişiye yönelik böyle 
bir açıklama öneri olur mu canım” düşünce balonu sözleriyle kurtulabileceğini 
sanan kişiye, kanun koyucu, “madem buna rağmen yola çıktın, öyleyse davranışın 
öneridir” demektedir. 

Alman Medenî Kanununun benzer düzenlemesi, sözleşme başlığı altındaki 
ilk hüküm olarak teklifle bağlılık (§ 145 Bindung an den Antrag) başlığını 
taşımaktadır. Alman hukukunda, önerinin karşılığı Angebot’tur. Antrag değil-
dir. Antrag, Angebot’la karşılaştırıldığında -bizim nitelememizle- renksiz teklif 
kelimesini karşılamaktadır. Hüküm uyarınca “birisine sözleşme teklifinde bulu-
nan, teklifiyle bağlıdır, meğer ki teklifiyle bağlı olmadığını belirtmiş olsun”. Hü-
kümde öneri kavramı kullanılmamıştır. Hükmün anlamı şöyle özetlenebilecektir: 

işlem aşamasında durmayı gerektirmektedir. Bağlayıcı olmayan öneri adlandırması, sorunu kısa yoldan, 
basitçe çözmektedir; bu nedenle pratikliği teslim edilmelidir. 

62 çizgi filmde, hareket; hareketin tamamlanmasına (örneğin kahramanın kolunu kaldırması) yetecek sayıda 
çizimin, hızla ardı ardına gösterilmesiyle gerçekleşir. Biz tek hareket görürüz; kol kalkar. Tek hareket, kolun 
durduğu yerden, kalkma hareketinin tamamlanacağı yere kadar ortalama yirmi tane çizimin yapılmasının 
ardından, çizimlerin hızla geçilmesiyle gözlemlenebilecektir. 
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Bağlanma niyeti varsa teklif öneridir; bağlanma niyeti yoksa teklif öneriye 
çağrıdır. 

öğretide BGB § 145’e ilişkin değerlendirmelerde, bağlı olmama konusundaki 
açıklamalar; kabul iradesi kendisine varıncaya kadar geri dönme hakkının saklı 
tutulması durumunda önerinin varlığı, bunun dışında öneriden söz edilemeye-
ceği yönündedir. Nitekim bağlı bulunmama ifadesi, kabul haberi gelinceye kadar 
dönme hakkının saklı tutulması (freibleibend)63 şeklinde açıklanmaktadır. Açık-
tır ki bu durumda bağlanma niyeti -dolayısıyla karşımızda öneri- vardır. Sadece 
kabule kadar, bağlılığın sona erdiril(ebil)mesi (olasılığı muhatabın aklında) ola-
nağı (önerenin hakkında) saklı tutulmuştur. Oysa BK m. 8 hükmündeki “önerisi 
ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse” sözleri açıkça sadece 
öneriye çağrıyı tarif etmektedir. 

b) Herkese açık öneri (Madde 8/II)

Borçlar Kanunu m. 8 hükmünün ikinci fıkrası, başlıkta ve bağlacı sonrasındaki 
“herkese açık öneriyi” kaleme almaktadır. Aynı maddede kuraldan farklı yönlerde 
uzaklaşan iki konu düzenlenmiştir. İlk fıkrada yukarıdaki değerlendirmeler bağ-
lamında, aslında bağlayıcılık içermeyen açıklamanın hükmü belirlenmiştir. İkinci 
fıkrada ise önerinin belirli kişi ya da kişilere yöneltilmesi kuralının istisnası genele 
(herkese) açık öneri düzenlenmiştir64. Kural muhatabın belirliliğidir; dolayısıyla 
kimliği belirsiz çok kişiye (herkese) öneri istisnadır; kanun hükmüyle dile getiril-
mesi gerekmektedir. Düzenleme de bu gereği karşılamaktadır. 

İkinci fıkra, eski hükümle karşılaştırıldığında, önemli bir değişiklik içermek-
tedir. Yeni hüküm uyarınca “Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat 
listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça veya kolaylıkla anlaşılmadık-
ça öneri sayılır” (BK m. 8/II). Yeni ikinci fıkra, eski düzenlemede iki fıkrada, farklı 
kurallara bağlı kılınan olasılıkları; tek fıkrada, aynı kuralda birleştirmiştir. Eski iki 
hüküm; “Semenini göstererek emtia teşhiri, kaideten icap addolunur” (EBK m. 
7/III) ve “Tarife ve cari fiyat irsali icap teşkil etmez” (EBK m. 7/II) idi. İkinci fık-
radaki sayımın sınırlı olmadığı kabul edilmekte idi65. Yeni düzenlemede bu yön, 
hükümde “benzerlerinin gönderilmesi” sözleriyle açıkça belirtilmiştir. 

Sayılan bütün durumlarda, sözleşme görüşmesinde ilk adımı atan taraf de-
63 Kavram ve açıklamalar için bkz. AnwK-SCHULZE, § 145 Rn 15, 20; Erman/C. ARMBRÜSTER, § 145 Rn 

17; MüKoBGB/BUSCHE, § 145 Rn 9. 
64 Ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 223-224; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 183 

vd; MüKoBGB/BUSCHE, § 145, Rn 12 vd, 17. 
65 EREN, s. 223; KILIçOĞLU, s. 44; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 183-184. 
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ğil, karşı taraf korunmaktadır; çünkü aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça 
atılan adım öneri sayılır. çoğu olayda ekonomik açıdan zayıf kişilerin korunma-
sına hizmet edecek hüküm, buyurucudur; bir boyutuyla Tüketicinin Korunması 
Hakkındaki Kanun düzenlemelerine arka çıkmaktadır. Hüküm değişikliği dola-
yısıyla, önceden fiyat listesi, katalog, tarifeye, eklenen “stoklarımız yettiği sürece”, 
“fiyatların belirtilen sürece geçerli olacağı” şeklindeki kayıtların öneriye çağrıyı 
öneriye dönüştüreceğine ilişkin görüşleri tersine çevirmek gerekmektedir66. çün-
kü hükümde adeta gönderene, fiyat listesi, katalog, tarifeye öneri oluşturmayacak 
şekilde açıklamalar eklemesi gereği hatırlatılmaktadır. 

Hükümdeki “açıkça ve kolaylıkla” sözlerine de değinmek yarar sağlayacaktır. 
Ve bağlacı, anlam ve işlevi dolayısıyla, iki kelimenin anlattığının bir arada anlaşıl-
masının arandığını; açıklığa, kolaylığın da eklenmesi gerektiğini düşündürmek-
tedir. Ancak bağlaçla birleştirilen kelimelerin anlamlarına bakıldığında tereddüt 
doğacaktır. Açık kelimesi, tereddüt barındırmayan anlatımı; netliği; yorum ge-
reksizliğini dile getirmektedir. Açıklık, aynı zamanda anlaşılmada kolaylığı da 
barındırmaktadır67. Peki bu durumda kolaylık, sadece açıklığın yeterli olmadığı, 
bir de açıklık ötesinde bir anlaşılırlığın, açıklığı açıklamada bir adım daha atıl-
ması gereğinin altını mı çizmektedir! Eğer böyle ise -anlatılanın anlaşılırlığından 
bağımsız- anlatılan kişinin anlayamamasının yükünü de anlatmanın açıklığının 
-dolayısıyla anlatanın- sırtına yüklemektir. Bilgisayar yazılımlarına ilişkin direktif 
anımsatmasıyla “simple and stupid” dayatmasını içermektedir. Bir anlamda ka-
şıkla verilenin kepçe ile geri alınmasıdır; anlamak güçtür! Kanımızca böyle bir 
sonuç, kabul de edilemeyecektir! 

2. Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi (Madde 7)

Kanunda, önceki başlıkta incelediğimiz madde başlığının bir bölümünün tek-
rarıyla “bağlayıcı olmayan öneri” gibi önerenin bu kez ters yönde ileri gittiği bir 
olasılık düzenlenmiştir. Bağlayıcı olmayan öneride, önerene sözünü yadsıma ola-
nağı tanınmakta idi (kavramın niteliğini değiştiren geri çekişle ileri gitme). Madde 
başlığını anmayla şimdi irdeleyeceğimiz “ısmarlanmayan şeyin gönderilmesi”nde 
ise sözleşme aşırı heveslisi, eylemini “pes” dedirtecek noktaya vardırmaktadır. 
İradeyi açıklamak bir yanda dursun, sözleşme konusunu gönderecek denli 
ileri giderek, gönüllülüğünü adrese teslim etmektedir. Kanun hükmü sözleşme 
heveslisini -deyim yerindeyse- yaptığına pişman etmektedir. 
66 Kanun hükmündeki değişiklik karşısında, önceki hüküm bağlamında, icap oluşturma/oluşturmama gerek-

çeleri hakkında bilgi için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 183-184. 
67 örneğin, Türkçe Sözlükte, “açık” kelimesinin anlamlarından birisi 8. sf. Kolay anlaşılır’dır (bkz. Türk Dil 

Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara 2005, s. 11). 
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“Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi” (BK m. 7) başlıklı hüküm, eski kanun-
da bulunmayan, yeni bir hükümdür. Hiç kimsenin sebep olmadığı sorulara yanıt 
vermek zorunda bulunmadığı ilkesinin altını çizmekte, yinelemektedir. Hükmü 
aynen aktarıp ardından açıklamalarımızı yapalım: “Ismarlanmamış bir şeyin gön-
derilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla 
yükümlü değildir”. İşin doğasına, hayatın akışına uygun sonucu dile getiren hük-
mü irdelemede bir noktaya dikkat edilmelidir. 

Sözleşmeler, çoğu kez borçlandırıcı işlemlerdir; sözleşmelerde söz verilir; 
sözün tutulması beklenir (ahde vefa, pacta sunt servanda); sözün gereği ilerde 
yerine getirilir (ifa, bazen tasarruf işlemiyle olur)68. Hükümde, şeyin gönderil-
mesinin öneri sayılmadığı belirtilmektedir. Burada deyim yerindeyse bir “elden 
sözleşme” canlandırılmaktadır. Şeyin gönderilmesi, öneriyle beraber tasarruf iş-
lemini de içermektedir. Burada biraz önce değerlendirilen, kanunun, “bağlayıcı 
olmayan öneri” nitelemesindeki, önerinin sınırını, önerenin sözünü söyledikten 
sonra bile canının istememesine kadar geriye çeken hükmün tam tersi bir durum 
asıldır. önerenin bağlanma isteği, sözünü tutma eylemini (tasarruf işlemini) ger-
çekleştirmesiyle, karşı tarafın hakimiyet alanına girecek kadar ileri gitmiş, ısrar 
sınırını aşmıştır! Kanun koyucunun karşı tarafın yanında yer alan ifadesi, şeyin 
gönderilmesiyle açıklanan iradeyi hiçe sayma yönündedir; bu tür bir davranış 
öneri bile değildir (sayılmaz)! 

Hüküm, davranışı öneri saymamakla birlikte, gönderilenin durumunu da 
açıklığa kavuşturup, olası soruyu yanıtlamaktadır. Ismarlanmadığı halde gönde-
rilen “şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü değildir” (BK 
m. 7/tümce 2). Kanımızca kanun koyucu, ısmarlanmayan şeyin gönderilmesini 
bağışlamadığını, daha çarpıcı ifade edemezdi. Hükmün açıklığı akla yine de bir 
soru getirecektir. Ismarlanmadığı halde gelen şeyi alan kişi ne yapabilir? 

Kanun öneri saymamakla birlikte, alan bunu öneri ve tasarruf işlemi olarak 
kabul ederse sorun yoktur. İlkemiz irade serbestisidir69. Bu olasılıkta bedeli neyse 
ödeyecektir. Kanun hükmü, gönderileni istemeyen muhataba çözüm sunmakta-
dır. Buna göre muhatap, gönderilen şeyi kapıda çürümeye, bozulmaya, (başkala-
rınca) alınmaya fiilen terk edebilecek, çöpe atabilecektir70. 

68 Borçlandırıcı işlem, tasarruf işlemi kavramları, birbirleriyle ilişkisi hakkında bilgi için bkz. DURAL/SARI, 
s. 172-175, özellikle, s. 174; EREN, s. 158-165 OĞUZMAN/BARLAS, s. 175-176, özellikle s. 176; TEKİNAY/
AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 45-47, özellikle s. 46; von TUHR, s. 188-193, özellikle s. 190. 

69 Söze göre yorumla farklı görüş, hükmün eleştirisi için bkz. OĞUZMAN/öZ, s. 54. 
70 SEROZAN’ın görüşü, ifadesi çarpıcıdır. Yazar, tüketicinin adeta sahipsiz hale gelmiş malı sahiplenmişçesi-

ne (ihraz etmişçesine), dilediği gibi kullanabileceğini, tüketebileceğini, çöpe atabileceğini; kendisine hiçbir 
durumda sözleşmeye, haksız fiile veya haksız zenginleşmeye dayalı herhangi bir talep yöneltilemeyeceğini 
belirtmektedir (Sözleşmenin Oluşması, s. 670). İsviçre Borçlar Kanunu 6a hükmünü irdelemesi bağlamında, 
aynı yöndeki görüş için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 192. 
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Akla, gönderileni alan kişinin şeyi yok etme yetkisi bulunup bulunmadığı so-
rusu gelebilecektir. Başka deyişle hükmün kişiye, olması gereken anlamını aşarak 
şeyde fiili tasarruf yetkisi tanıyıp tanımadığı düşünülebilecektir. Sorunun olumlu 
yanıtı oldukça iddialı bir sonuca götürecektir. çünkü böylece en geniş yararlan-
ma yetkisi tanıyan mülkiyet hakkının, sahibine verdiği yetkilerden fazlası; sahip 
olunmayan şey üzerinde tanınmış olacaktır. Mülkiyet hakkının tanıdığı yetkileri 
“en geniş” nitelemesine yakıştıran, tasarruf etmedir (MK m. 683/I). Hakkın konu-
suna göre sahibine fiilî ya da hukuksal tasarruf yetkisi tanır71. Mülkiyet hakkının 
konusu, tüketilerek yarar sağlayan bir şeyse (peynir, ekmek, su gibi) tasarruf etme 
anlamını; şeyin yenilmesi, içilmesi fiilleriyle yok etmede bulacaktır. Geri kalarak 
önemli randevusuna geç kalmasına neden olan saatini veya cep telefonunu; üs-
tünde tepinerek, duvara vurarak parçalayıp çöpe atan malikin bu davranışı, ta-
sarruf etmenin içini doldurmayacaktır. Bizim irdelediğimiz olasılıkta ise tam da 
bunun yapılıp yapılamayacağı değerlendirilmektedir. Acaba kanun koyucunun 
-üstelik- kişinin sahip olmadığı şeyi yok etmesine izin vererek fiili tasarruf yet-
kisine aşkın anlam verdiği söylenebilecek midir? Kanımızca bu kadar ileri gitme-
mek gerekir! 72 

Akla gelecek bir soru da m. 7 hükmünün, kimi korumak için getirilmiş oldu-
ğudur. Kanımızca ısmarlanmadan gönderilenler, çoğu zaman, ticarî ve meslekî 
olmayan amaçlarla edinilecek, kullanılacak, yarar sağlayacak şeylerden oluşacak-
tır. Devamla kendisine ısmarlamadığı bir şeyin gönderildiği kişiler, tüketici ko-
numunda bulunacaktır (TKHK m. 3 bent e). Dolayısıyla hüküm, çoğu vakıada 
tüketicinin korunmasına hizmet edecektir. Ancak Borçlar Kanunu hükümlerinin, 
MK m. 5 hükmü uyarınca bütün özel hukuk ilişkilerine uygulanacak olması ger-
çeği karşısında, tüketici olmayan kişilere, satıcı sağlayıcı tanımına girmeyecek ki-
şilerce gönderilen şeylerde de uygulanacaktır (TKHK m. 3 bent e, f, g). Bu sayede 
çok daha fazla kişi korunacaktır. Buyurucu hükmün ratio legisi, ekonomik açıdan 
zayıf kişileri, birilerinin kapısına ısmarlamadığı şeyleri gönderecek (şeyin, gön-
derme ücretinin parasını gözden çıkaracak) refahtaki kişilerin, temelinde ahlâka 
aykırılık da barındıran davranışları karşısında korumaktır. 

3. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme (Madde 9)

İlan yoluyla ödül sözü vermeye gelince: Eski hüküm iki fıkra iken yenisi üç 
fıkrada kaleme alınmıştır. Düzenleme yenilik değil, anlaşılırlık, daha iyi ifade 

71 AKİPEK/AKINTÜRK, Eşya Hukuku, İstanbul 2009, s. 380 vd; AYBAY/HATEMİ, Eşya Hukuku, İstanbul 
2009, s. 119 vd; GÜRSOY/EREN/CANSEL, Türk Eşya Hukuku, Ankara 1984, s. 341 vd; HATEMİ/SERO-
ZAN/ARPACI, Eşya Hukuku, İstanbul 1991, s. 65 vd; OĞUZMAN/SELİçİ/OKTAY-öZDEMİR, Eşya Hu-
kuku, İstanbul 2009, s. 234 vd; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I, 
İstanbul 1989, s. 478 vd; 

72 Aksi görüş için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 192. 
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içermektedir. Hükmün, bir önceki hükmün ikinci fıkrasıyla ortak noktası, 
muhatap çevresinin (yönelinenler kapsamının) genişliğidir. İlan yoluyla duyuru, 
ilgilenecek herkesi kapsamaktadır. 

Yükümlülük altına girmenin sebebi, gerçekleştirilecek bir sonuçtur. Kaybo-
lan köpekleri Mona ve Lisa’yı bulanlara, 5. 000 TL vaad eden kişi, köpeklerinin 
bulunması sonucu için yükümlülük altına girmektedir. Yükümlülük vurgusu, 
aksi durumda sorumluluğun ne olacağı belirtilerek, yaptırımıyla birlikte kaleme 
alınmaktadır. Söz veren, sonuç gerçekleşmeden sözünden döndüğü takdirde, dü-
rüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür. Somut 
olay bazında gerçekleştirilmesi istenen sonuca uygun giderler, dürüstlük kuralına 
uygun kabul edilecektir. örneğin devamıyla, Mona ve Lisa’nın en son görüldüğü 
yerde, el ilanlarıyla köpekleri bulmaya çalışan kişi, oraya gidiş yol parasını, bas-
tırdığı el ilanlarının parasını, aramayı gün içinde aralıksız sürdürdüğü takdirde 
ortalama fast food parasını isteyebilecektir de; lüks lokantada yediği mükellef ye-
meğin parasını, köpeklerin bulunması için tuttuğu birinci sınıf özel dedektifin 
parasını isteyemeyecektir. 

Yeni hükmün son fıkrasında, daha önce ikinci fıkrada düzenlenen, giderleri 
ödeme yükümlülüğünden kurtulma olanağı hükme bağlanmıştır. ödül sözü ve-
ren, gider talep edenlerin, beklenen sonucu gerçekleştiremeyeceklerini kanıtladı-
ğı takdirde, giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. örneklerle, Mona 
ve Lisa’nın belediye ekiplerince dağıtılan zehirli etlerle öldürüldüğü ya da bulun-
duğu kanıtlanırsa, giderler ödenmeyecektir. Giderleri talep edemeyen ödül sözü 
heyecanlıları, olmayacak duaya amin dedikleri kabulüyle şanslarına küsecekler-
dir! Durumları, define avına çıkmak için yüklüce dedektör parası ödeyenin, defi-
neyi bulamasa da dedektörün yanına kar kalmasından farklı değildir! 

VII. SÖZLEŞMENİN HÜKÜM ve SONUÇLARINI DOĞURMASI (MADDE 11)

Sözleşmenin kurulması aşamasında açıklığa kavuşturulması gereken son 
nokta, hazır olmayanlar arasındaki sözleşme görüşmelerinde sözleşmenin hü-
küm ve sonuçlarını doğurma zamanıdır. Eski-yeni iki hüküm de iki fıkradır, 
hükümdeki yenilik anlaşılırlıkta, daha doğru ifadededir. Düzenleme, açık kabul 
gerekip gerekmemesi ayrımıyla yapılmıştır. Açık kabul gerekmeyen durumlarda, 
sözleşme, önerinin muhataba ulaşması anından başlayarak hüküm doğuracaktır 
(BK m. 11/II). Diğer olasılıkta ise kabulün gönderildiği andan başlayarak (BK m. 
11/I). İki olasılık açısından da saptanan anlar işin doğasına uygundur. Hüküm 
anı, sözleşmenin kurulması için gerekli iradelerin açıklanma anıdır. Kural, kabul 
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açıklaması gerektiren sözleşme görüşmelerinde, kabul haberinin gönderildiği an, 
objektif olarak iki iradenin de ortaya dökülmüş olduğu (tarafların özel alanın-
dan çıkmış bulunduğu) andır. Kabul açıklaması gerekmeyen durumlarda ise de-
yim yerindeyse sözleşmenin kurulması için önerenin irade açıklaması yeterlidir. 
çünkü muhatabın iradesi, çantada kekliktir, eldeki birdir. Yine çünkü sanki kabul 
öneriden önce açıklanmıştır! 

Sözleşmenin kurulma anı ileride bir vakitken (karşılıklı ve birbirine uygun ira-
deler, kabul açıklamasının önerene ulaşmasıyla buluşur; sözleşme bu anda kuru-
lur, BK m. 5) hüküm doğurma anının geriye çekilmesinin duraksatmasında şunlar 
söylenebilecektir: Hüküm, karşılıklı birbirine uygun irade açıklamalarıyla sözleş-
meyi kuracak iki tarafın durumlarının eşitliğini gözetmektedir. öneren sözünün 
ağzından çıkması anından başlayarak bağlıdır; kabul eden de sözünün ağzından 
çıktığı andan başlayarak bağlıdır. öneren ve kabul edenin bağlı oldukları şeyin 
özdeşliği gereği dayatılmayacaktır. öneren, söz ağzından çıktığı andan başlayarak 
önerisiyle bağlıdır. Kabul eden, söz ağzından çıktığı andan başlayarak -önerenle 
birlikte- sözleşme ile bağlıdır. Kabul edenin irade açıklamasıyla, karşılıklı söz 
verme aşaması tamamlanır; artık ikisinin de karşılıklı sözlerini tutması beklenir. 

Hüküm, verilen sözlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlamada, tarafla-
rın dikkatini çekip onları uyarmaya hizmet edecektir. Sözleşmenin hükümleri-
ni doğurması, kurucu unsurları ve geçerlik koşulları bulunan işlemin, yapılma 
amacını gerçekleştirmelidir. Bu bağlamda verilen sözler tutulmalıdır. Hüküm-
lerin doğumu anı, sözlerin verildiği zamandaki koşulları saptayıp, sözlerin tu-
tulmaması (borca aykırı davranılması) durumunda uygulanacak yaptırımda 
sorumluluğun çerçevesini çizecektir. Bu nedenle taraflar, sözleşmenin hüküm-
lerini doğurduğu andan başlayarak, edimlerini gereği gibi ifa etmelerini önleye-
cek davranışlardan sakınacak; örneğin edim bir verme edimiyse, verilecek şeyi 
koruyup kollayacaklardır. 

SEROZAN, salt tarihsel ve ideolojik nedenlere dayanan ve İsviçre dışında hiçbir 
Batı yasasında rastlanmayan kuralı arkaik, ısrar edilmesini şaşırtıcı ve üzücü bul-
maktadır73. Yazarın olumsuz görüşü karşısında; eskinin soyluluk (adel verpflichtet), 
şimdinin zenginlik yükümlü kılar sözünün uyarlamasıyla; kanun koyucunun, söz-
leşme kurmaya niyetlenmek yükümlü kılar düsturuyla, yola çıkanın, kendisine çeki 
düzen vermesini istediği söylenebilecektir. Günümüzde hazır olmayanlar arasındaki 
sözleşme ilişkileri, hazırlar arasındakine kıyasla az sayıdadır. Hüküm karşısında, bu 
yolu tercih eden kişiler, sonuçlarına katlanacaklardır. 

73 SEROZAN, Sözleşmenin Oluşması, s. 672. 
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VIII. BORÇ TANIMASI (MADDE 18)

Borç tanıması başlıklı m. 18 hükmü, öğreti adlandırmasıyla soyut borç ikrarını 
düzenlemektedir. Kavram ve kurumun açıklanması öncesi, bir bilgi anımsanmalı-
dır. Sebep, bir diğer hukuksal kavram kazandırmayı izler74. Başka deyişle hukukta 
kazandırmaların sebebi olur75. SUNGURBEY’in sözleriyle, “Asıl hakiki ve teknik 
manasıyla causa = hukuksal sebep, kazandırmanın gayesi hususundaki anlaşma 
demektir. Hakikatı halde, ancak kazandırma yoluyla iktisapların causa’sı = hu-
kuksal sebebi düşünülebilir”76. 

Hukukta geçerli sebepler yaygın kabul uyarınca üçtür; alacak (causa credendi), 
ifa (causa solvendi), bağışlama (causa donandi). Sayılanlar ve öğretide buna ek-
lenen bazı diğer sebepler dışındaki içsel amaçlar (sebepler; saikler), hukukta göz 
önünde tutulmaz, hukuka yabancıdır77. 

Hayatın olağan akışına uygun olan, birisine kazandırmada bulunan kişinin, 
kazandırmanın hukuksal sebebini de ortaya koymasıdır. Borçlandırıcı işlem-
le yapılan bir kazandırma örneğiyle, alıcı Alcan’ın, “Satılmış’a, aramızdaki sa-
tım sözleşmesi dolayısıyla 1. 000 TL borçluyum” demesidir. örnekte, karşılıklı 
borç yükleyen satım sözleşmesinin tarafı alıcı Alcan, sebebini göstererek borç 
tanımaktadır. Ancak günlük yaşamda bazen sebep gösterilmeden de borç tanına-
bilecektir. Alcan, sadece “Satılmış’a 1. 000 TL borçluyum” diyebilecektir. Borç ta-
nımanın sebebinin gösterilmemesi, sebebin bulunmamasıyla karıştırılmamalıdır! 

Kanunda, tek tümcelik kısa bir hükümle sebep gösterilmeden borç tanıma ge-
çerli kabul edilmiş, bu yöndeki sorular yanıtlanmıştır (m. 18). Borç tanıma, çoğu 
zaman yazılı bir metinde (senette) yer alıp, uyuşmazlık konusu oluşturacaktır. Sa-
tılmış’ın elinde, Alcan’ın imzasını içeren bir metin bulunacaktır. 

Sebebin gösterilmediği borç tanımalar, öncelikle kanıt yükü açısından özellik 
taşıyacaktır. Alcan’ın imzasını ve ‘”Satılmış’a satım sözleşmesi dolayısıyla 1. 000 
TL borçluyum” sözlerini içeren metinle (sebebi gösterilen tanımayla), Alcan’ın 
karşısına çıkıp 1. 000 TL talep eden Satılmış, uyuşmazlık durumunda, aradaki 

74 Kazandırma kavramı, kazandırıcı işlem hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. DURAL/SARI, s. 175-177; EREN, 
s. 167-172; OĞUZMAN/BARLAS, s. 177-179; SCHWARZ, s. 157-158; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞ-
LU/ALTOP, s. 48-49; von TUHR, s. 193-195. 

75 Hukuksal sebep kavramına ilişkin açıklamalar, kavrama verilen farklı anlamlar, değerlendirmeleri konusun-
da ayrıntılı bilgi için bkz. SUNGURBEY, İsmet, Borç İkrarı ve Borç Vaadi (SUNGURBEY, Borç İkrarı olarak 
anılacaktır), İstanbul 1957, s. 3-10. 

76 SUNGURBEY, Borç İkrarı, s. 7, 8. 
77 Kazandırma sebepleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. SUNGURBEY, Borç İkrarı, s. 5 vd. ; DURAL/SARI, 

s. 177-178; EREN, s. 172-176; OĞUZMAN/BARLAS, s. 179-180; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/AL-
TOP, s. 49-51; von TUHR, s. 195-200. 
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satım sözleşmesinin varlık ve geçerliğini ortaya koymalıdır ki 1. 000 TL’ye kavuşa-
bilsin. çünkü kanıt yükü, senet alacaklısındadır (MK m. 6). 

Sebebi gösterilmeden borç tanımada ise kanıt yükü yer değiştirmiştir. Satılmış; 
Alcan’ın imzasını ve “Satılmış’a 1. 000 TL borçluyum” sözlerini içeren metinle, Al-
can’ın karşısına çıkıp, parayı talep ettiğinde, karşılaşma uyuşmazlıkla yargıya yan-
sıdığında, metni gösterip (sadece tanımayı kanıtla) parayı talep edecektir. Başka 
deyişle Satılmış, sebebi belirtmek ya da kanıtlamakla yükümlü değildir. ödemek 
istemeyen borçlu Alcan, borcu tanıdığı tarihte sebebin bulunmadığını ya da ge-
çerli olmadığını kanıtladığı takdirde ödemeden kurtulabilecektir78. 

Soyut borç tanımanın bir başka özelliği, tanımanın sebebinin (örnekte, satım 
sözleşmesinin) varlık ve geçerliğine de bağlı bulunmamasıdır. Başka deyişle, soyut 
borç tanıma, temelinde bulunan sebepten de soyuttur (çifte soyutluk). Dolayısıyla 
borç, hukuksal sebep bulunmasa veya geçersiz olsa da doğar. Bu durumda borçlu-
nun savunması, sebepsiz zenginleşme def ’ini ileri sürmek olacaktır79. 

Sebebin belirtildiği tanımalarla karşılaştırarak, soyut borç tanımanın işlevini 
SUNGURBEY’in sözleriyle belirleyelim: “İlli borç ikrar ve vaadleri, borç mükelle-
fiyetinin hukuksal sebebe (gaye anlaşması) uygun olarak çeşitli ve ancak hukuksal 
sebep mevcut olduğu ve gerçekleştiği takdirde hüküm doğurabilmesi faydasını 
arzeder. İş hayatında hususi bir güven ve sağlamlık aranan yerlerde yetersiz ve 
elverişsiz kalırlar. İşte bu ihtiyacı mücerret borç ikrar ve vaadleri (akitleri) karşılar. 
Müessese, alacaklının hakkını dava etmesini kolaylaştırarak onun hukuksal du-
rumunu kuvvetlendirmek suretile büyük faydalar sağlamaktadır. Bundan başka, 
mücerret borç aktinden dolayı açılan davalarda davanın dayanağı vakıa sadece 
borç ikrar veya vaadi ile bunun kabulünden ibaret olduğu için hakimin vazifesi de 
kolaylaşmış bulunmaktadır”80. 

78 OĞUZMAN/öZ, s. 213; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 140; von TUHR, s. 258. 
79 SUNGURBEY, Borç İkrarı, s. 72 vd; OĞUZMAN/öZ, s. 211; von TUHR, s. 259. Aksi görüş için bkz. EREN, 

s. 180; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 141. 
80 SUNGURBEY, Borç İkrarı, s. 10, 11. 



§ 2 ÖZELLİKLE FİNANSAL KURUMLARLA 
YAPILAN SÖZLEŞMELERDE AYDINLATMA 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Av. İsmail ALTAY1

Sayın konuklar, meslektaşlarım, çalışmamıza katıldığınız için tekrar teşekkür 
ederek, sizleri selamlıyorum. 

İncelemek istediğim konu, sözleşme taraflarının birbirini aydınlatma yü-
kümlülüğü. özellikle de sözleşmenin güçlü olan tarafının, diğer tarafı aydınlat-
ma yükümlülüğü. Bunun en bariz örneklerini sağlık hukuku ve finans hukuku 
alanlarında görmekteyiz. Uzun yıllardır sağlık hukukunda sağlık kurumlarının 
ve hekimin hastasını aydınlatma görevi tartışılmış ve nispeten bu konuda mesafe 
de alınmıştır. Ama finans hukuku alanında bu konuyu mahkemelerde anlatabil-
mekte ve hakimlerin bakış açısını değiştirmekte çok sıkıntı çekiyoruz. Yasa koyu-
cunun, bankaların bir takım evraklarına İİK m. 68/b ve m.150/ı maddelerindeki 
hukuk devletinde olmayacak imtiyazları tanıyarak, ilam hükmünde saydığı ve 
ilamlı takip açabilme imkanı tanıdığı bir dünyadan bahsediyoruz. Yasa koyucu 
eliyle, banka yanlış yapmaz imajı yaratılmış durumda. Oysa TMSF’de çalıştığım 
yıllarda yanlışların krallarını gördüm. BDDK ve TMSF de bu amaçla kurulmadı 
mı? Demek ki yanlış yapabiliyorlar. Ama vatandaşa yanlış yapmasının hiçbir öne-
mi yok düşüncesi hakim ki, İİK m. 68/b ve m.150/ı hala yasalarımızda yer alıyor, 
acımasızca kullanılıyor. Eşitlik ilkesiymiş, adil yargılama için silahların eşit olması 
gerekiyormuş, bunların hepsi masal bu dünyada. Bu algıya bir de bilirkişilerin 
sektör savunuculuğuna soyundukları raporları ekleyince, müşterinin aydınlatılıp 
aydınlatılmadığını tartışmak çok zor hale geliyor.

Davalarda incelenmesi gereken husus, davaya konu uyuşmazlığın finans sek-
töründeki uygulamaya uygun olup olmadığı değil, hukuka uygun olup olmadığı-
dır. Sektörden gelen bilirkişiler genelde sektör uygulamasına uygun olup olmadı-
ğına bakıyor. Hukukçu bilirkişiler ise bu raporlara genelde uyuyor. Oysa hukuki 
vasıflandırmayı yapıp, uygulamanın hukuka uygun olup olmadığını saptamaları 
gerekiyor. Tabi bu görev hakimin denebilir. öyledir de. Ama hakimlerin çoğu, 
bilirkişi raporuna uyarak karar verme eğiliminde. Bu nedenle, dava konusu uy-

1 İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
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gulamanın hukuka uygun olup olmadığına değil de, uyuşmazlık konusu hakkın-
daki şeyi meslek hayatlarında da yanlış uygulamış olan bilirkişilerin raporlarına 
dayanarak karar verilmesi sıkıntı yaratmaktadır. Oysa yargının daima görevi, her 
ne yapılmışsa, onun hukuka uygun olup olmadığını saptayarak adil karar vermek-
tir. Tarafların ekonomik ve siyasi gücünün hiçbir önemi yoktur yargı karşısında. 
öyle olmalı. Cübbeleri onun için giyiniyoruz. Avukat işin doğası gereği taraflar-
dan birini, müvekkilini temsil eder. Ancak duruşmada, avukatın ekonomik ve si-
yasi gücü, cübbe ile örtülerek kimsenin bunlardan etkilenmemesi sağlanır. Karşı 
taraf ile eşit olur. Böylece hakim hukuk ve vicdanı ile baş başa kalır. öyle olmazsa 
mülkün -yani devletin- temeli çöker.

Sunumuma başlamadan evvel, temel bir soruyu sormak lazım. Bu soru, sizin 
bakış açınızı belirleyecek. Hatırlarsınız, edebiyat derslerinde “Sanat sanat için mi, 
sanat toplum için mi?” tartışması vardı. Ben de bu sorudan esinlenerek, “Finans, 
finans için mi; finans, halk ve reel sektör için mi?” sorusunu soruyorum. Haya-
ta bakış açınız, bu soruların cevabını belirler. Ben sanatın toplum için olduğunu 
kabul etiğim gibi, finans sektörünün de halk için, üreten reel sektör için oluğunu 
düşünüyorum. Yani benim bakış açımla, finans sektörü kendini daha da zengin 
emek için değil, toplumun refahını artırmak için var. Benim için finans sektörü-
nün başka bir anlamı yok. Bu nedenle de, soruya benim gibi yanıt vermeyenler, 
doğal olarak bana diş bileyerek dinleyecekler sunumumu. Veya dinlemeyecekler. 
Ama hayatta başka bakış açılarının da var olduğunu duyurur, belki kulaklara kar 
suyu kaçırırım.

Finans hukukunda karşılaştığımız en önemli sorun, bankaların müşterilerini 
yeterli aydınlatmamaları, zamanında aydınlatmamaları, sürekli aydınlatmama-
ları ya da hiç aydınlatmamaları. Diğer bir deyişle sorun, bu kurumların, çeşitli 
derecelerde “karartma” uygulamaları. Günümüzde, özellikle müşteri ile banka-
lar ve aracı kurumlar arasında yaşanan davaların temelinde, bahsettiğim bu “ay-
dınlatma” ya da “karartma” sorunu bulunmaktadır. Oysa ki bildiğiniz gibi 6098 
sayılı TBK’nın 1. maddesi gereğince sözleşmeler, tarafların iradelerini karşılıklı 
ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İradelerin birbirine uygun ola-
bilmesi için de tarafların birbirini sözleşmenin koşulları hakkında zamanında ve 
tam olarak aydınlatmaları gerekmektedir. 743 sayılı MK’nın 2. maddesinde ol-
duğu gibi, 4721 sayılı TMK’nın 2. maddesi de “dürüst davranma” ilkesini, hu-
kukun temel prensibi olarak koymuştur. Bunlara ek olarak, finans kurumlarının 
ve özellikle de bankaların güven kurumları olduklarını, devletin tanıdığı imtiyaz 
ile çalıştıklarını dikkate almamız gerekmektedir. Nitekim 6098 sayılı TBK’nın 
115. maddesinin (BK m. 99) 3. fıkrası, açıkça bankalar gibi uzman kurumla-



82 Özellikle Finansal Kurumlarla Yapılan Sözleşmelerde Aydınlatma Yükümlülüğü

rın, hafif kusurlarından dahi sorumlu olduklarına hükmetmiştir2. Yani banka 
ve finansal kurumların hukuki sorumluluğu, güven kurumu olmaları ve uzman-
lıkları nedeniyle ağırlaştırılmıştır. Normal şartlarda güven ilişkisi sözleşme gö-
rüşmelerinin başlaması ile kurul. Ama banka ile güven ilişkisi, sözleşmeden 
önce de vardır. Diğer gerçek ve tüzel kişilerden farklı olarak Banka A.Ş., sırf 
“banka” olması nedeniyle müşterisine ve üçüncü kişilere güven vermektedir. 
Kapısından girilse de girilmese de, bankaya güven yasa ve idari otoriteler eliyle 
yaratılmıştır. örneğin, bir müşterinizden çek alırken, bankanın o kişi ya da firma 
hakkında araştırma yaptığına, muteber bir kişi olduğuna güvenirsiniz. O banka-
nın müşterisi olmasanız bile, çeki almanızda, o kişi ile ticari ilişki kurmanızda 
bankaya güven duymanızın etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle banka reklamla-
rında da gerçeğe uygun ve müşteriyi tam aydınlatıcı açıklamalarda bulunmak 
zorundadır. Eğer sözleşme yapılacaksa taraflar, sözleşmenin müzakeresi safha-
sında sözleşme şartları hakkında birbirini aydınlatmak, dürüst davranmak, 
korumak ve zarar vermemeye özen göstermekle yükümlüdürler3. Özellikle de 
sözleşmenin kuvvetli tarafı olan ve kendisine güvenilmesi önyargısı yaratılmış 
olan bankanın bu yükümlülüğü bir kat daha fazladır. Daha da özenli davran-
mak zorundadır. Hafif kusurlarından bile sorumludur.

Buraya bir parantez açarak, 1980 yılından sonra, özellikle de ANAP iktida-
rından sonra, bankacılığın değiştiğini söylemeden edemeyeceğim. İktidar, kendi 
burjuvasını yaratabilmek için, bankacılık sisteminin fabrika ayarlarıyla oynadı, 
kendine yakın bulduğu iş adamlarına, fabrikatörlere banka kurma izinleri verdi. 
24 Ocak kararlarından sonra bankerler faciası yaşanmıştı, sonra da bankalar fa-
ciasının yaşanmasına zemin hazırlandı. Bu bankaların kuranların arasında, fabri-
kaları ve işletmeleri için bankalardan kredi alamayacak kişiler de vardı. Onlara da 
banka kurma izinleri verildi. Bunun sonucunda da bu kişiler, bankaya yatan, yani 
güvenilerek emanet edilen mevduatları da kendi kazançları, karları gibi görmeye 
ve kullanmaya kalktılar. Tabi kredi oyunlarından, back to back kredilerden, örtülü 
sermaye aktarımı oyunlarından bahsetmeyeceğim. Anlatmak istediğim, banka-
ların güven kurumu imajı bu dönemde maalesef örselenmeye başladı. Off-shore 
krediler, olmayan hazine bonolarının pazarlanması gibi birçok problem yaşandı. 
Bu yaşanmaması gereken bir şeydi. 1999 ve 2001 krizlerinden sonra, bankacılık 
mevzuatında yapılan değişiklikler ile bir takım önlem ve denetim mekanizmaları 
devreye sokuldu. Ama bu acı reçete idi. BDDK’nın kurulması, bankaların yöneti-
minin TMSF’ye devredilesi, yaşanan sıkıntıları biliyorsunuz. Güven kurumu ban-
kaların tarihi, gözyaşları, hatta yer yer kanla yazıldı. İntihar edenleri bile gördüm.

2 TBK m. 115/3: “Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun ya da yetkili makamlar 
tararından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorumlu olamayacağına ilişkin 
önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.”  

3 Prof. Dr. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Ankara 1991, s.576.
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Az önce bahsettiğim kanuni dayanaklardan başka, konuyu incelemek için 
bankacılığın ve finansal piyasaların ruhunu bilmek gerekir. Bahsettiğim bu ruh, 
1980 sonrası deformasyona uğrayan ahlak anlayışının getirdiği ruh değil. Vahşi 
kapitalizmin de ruhu değil. Bankacılığın ruhu, Bankacılık Kanunu’nun 1. madde-
sinde dayanağı bulan, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasıdır. 
Bu güven ve istikrar, yatırımcının ve müşterinin korunmasından geçmektedir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 75. maddesine dayanılarak hazırlanmış 
olan Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Etik İlkeleri, bankacılık ruhunun da 
ne olduğunu düzenlemektedir. Şikayet ettiğinizde uygulamamak için ellerinden 
geleni yapsalar da, yazılı olan bu ilkeler çok önemlidir. Disiplin yaptırımı uygula-
mıyorlar, git dava aç diyorlar. İnanın avukat olarak bizim mücadelemizle bunlar 
hayata geçecek. Şimdi konumuzla ilgili bazı maddeleri görelim:

III. Genel İlkeler Madde 2- Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korun-
ması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın 
gereklerini de dikkate alarak, mevduat ve kredi sistemlerinin etkin şekilde ça-
lışmasının sağlanması, ekonomide önemli zararlar doğurabilecek işlem ve uy-
gulamaların önlenmesinin yanı sıra toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin 
korunması amacıyla bankaların aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda 
faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Bankalar;

(a) Dürüstlük: Faaliyetlerini yerine getirirken müşterileri, çalışanları, hissedar-
ları, grup şirketleri ve diğer banka, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde 
dürüstlük ilkesine bağlı kalırlar.

(b) Tarafsızlık: “İnsana saygının başarının temeli olması” ilkesinden hareketle, 
gerek çalışanları gerekse müşterileri arasında ayırım gözetmez, önyargılı dav-
ranışlardan kaçınırlar.

(c) Güvenilirlik: Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı 
içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verirler, müşteri hizmetlerini zama-
nında ve eksiksiz yerine getirirler.

(d) Saydamlık: müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin 
hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net biçimde 
bilgilendirirler.
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V. Bankaların Müşterileri ile İlişkileri

Bankalar;

Müşterilerin Bilgilendirilmesi

Madde 7- müşterilerine sundukları her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin ola-
rak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve za-
manında bilgi aktarımı yaparlar. müşterilere yanlış ya da eksik bilgi vermek-
ten kaçınırlar.

Bankalar aynı zamanda Sermaye Piyasası işlemleri yaptıkları için, sermaye pi-
yasası mevzuatıyla da bağlıdırlar. Bu nedenle SPK Seri V, No: 46 Aracılık Faali-
yetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 

“Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler” madde başlıklı 11. Mad-
desi: Aracı kuruluşlar sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında 
aşağıdaki ilke ve esaslara uymak zorundadırlar.

Bu kuruluşların;

(a) Faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında işin gerektirdiği mesleki dikkat ve öze-
ni göstermeleri, bu doğrultuda gerekli önlemleri almaları,

(b) İşlemlerini gerçekleştirirken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın bü-
tünlüğünü gözeterek dürüst davranmaları, bu amaç doğrultusunda 
müşterileriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemeye çalışmala-
rı ve buna uygun bir organizasyon oluşturmaları, DOĞRUDAN VEYA 
DOLAYLI OLARAK KENDİLERİ İLE MÜŞTERİLERİ ARASINDA BİR 
ÇIKAR ÇATIŞMASI OLDUĞUNDA, ÖNCELİKLE MÜŞTERİLERİNİN 
MENFAATİNİ GÖZETMELERİ, müşterileri arasındaki çıkar çatışmaları-
nın önlenememesi halinde müşterilerine adil davranmaları,

(c) Faaliyetlerini sürdürmeleri için sahip oldukları kaynakları etkin bir biçimde 
kullanmaları,

(d) müşterileriyle olan ilişkilerinde müşteri ismine saklama uygulaması ve ya-
tırımcıyı korumaya ilişkin diğer düzenlemeler ile müşteriyi ilgilendiren tüm 
konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlamaları,

gerekir.
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Aracı kuruluşların yapamayacakları iş ve işlemler
Madde 58– aracı kurumlar,

l) Yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket 
edemez ve işlemlerde bulunamazlar, müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik 
ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-satım kararlarını etki-
leyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamazlar ve herhangi bir şekilde gelirle-
rini artırmak amacıyla müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam 
hazırlayamazlar.

(3. fıkra) Aracılık faaliyetinde bulunan bankalar, bu maddenin birinci fıkrasının 
(d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) ve (m) bentlerinde yer alan hükümlere 
tabidir.

İşte bu ilkeler nedeniyle banka güven kurumudur. Müşterisini yanlış yön-
lendiremez, menfaat çatışmasına giremez, menfaatleri çatışırsa müşterisi le-
hine hareket etmekle yükümlüdür, dürüst davranmalıdır, her zaman müşteri-
sini bilgilendirmelidir. 

Bankacılık bu ruh ile yapılır. Pekiyi uygulamada bir hesap açtırmak istediği-
nizde ne yapılıyor? Banka personeli imzalamak zorunda olduğunuzu bildirdiği 
sözleşmeler demetini önünüze koyuyor. Her sayfaya imza attırıyor. Son sayfaya da 
“okudum anladım, müzakere ettim” şerhi yazdırarak tekrar imzalatıyor. Dikkati-
nizi çekerim, müzakere falan yok ortada, ama bunu yazmak zorundasınız. Böyle 
bir kurnazlıkla “genel işlem şartı” itirazından kurtulmayı amaçlıyorlar. Sözleşme-
nin dışarı verilmesi yasak olduğu gerekçesini ileri sürerek de sözleşmenin bir su-
retini müşteriye vermiyor. Eğer dişli çıkar da illa bir suretinin verilmesinin yasal 
hakkınız olduğunu söylerseniz, fotokopisini alabiliyorsunuz. Bugün itibariyle du-
rum budur. Her adliyede, her köşe başında banka şubesi var, bana inanmayanlar 
tebdil-i kıyafetle keşfe gidebilir.

Aydınlatma denen şey, sadece kuru kuruya sözleşmeye imza attırmak değildir. 
Az önce değindiğim gibi bankada hesap açtırmaya kalktığınızda, ön şart olarak 
önünüze bir deste ilgili ilgisiz sözleşme koyuyorlar. İmzalamazsanız, muhalefet 
ederseniz, size hesap bile açmıyorlar. Hatta geçende kızımın okulunun taksitle-
ri için, okulun anlaştığı bir bankada hesap açtırmak zorunda kaldım. Bana ilgi-
li ilgisiz birçok sözleşme ve çerçeve sözleşmenin yanında, bir de “risk bildirim 
formu” imzalattılar. Dikkatinizi çekiyorum, sermaye piyasası işlemleri, opsiyon, 
forward işlemleri yapılmadan önce müşteriyi risklere karşı uyarmak için imza-
latılan bu formu, vadesiz hesap açtırırken imzalattılar. Yarın bir sorun yaşasam, 
“sizi aydınlattık, bakın risk bildirim formunu imzalamışsınız” derler. O yüzden 
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bu sözleşmelerin ve formların imzalanmış olmasına itibar etmemek lazım. Yar-
gıyı da bankaları da buradan uyarıyorum. Uygulama samimi değil. özgür irade 
ile imzalanmıyor. “Ya imzala, ya terk et” deniyor. İmzalamak zorunda bırakı-
lıyorsunuz. Alternatif yol yok. İşte bunun için “genel işlem şartları” hükümleri 
çok önemli. Bankalar, bunun için genel işlem şartı hükümlerine karşıydılar. Bu 
hükümlerin kanundan çıkarılması için kulisler yaptılar, kampanyalar başlattılar. 
Dünyadaki “genel işlem şartları” ya da “haksız şart” hükümleri, güçlünün gücünü 
kötüye kullanması, dürüst davranmaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bankalara tav-
siyem, imajlarının düzeltilmesi için bu hükümlere sahip çıkmaları, sözleşmelerini 
“ne olursa olsun haklı çıkan, kural olarak sadece kendini haklı gösteren mörfi 
(murphy) yasaları” formundan çıkarmalarıdır. “Parası olan kuralı koyar”, “nakit 
kraldır” (Cash is king) mantığı, halkı çok rahatsız ediyor. Halkın arada bir devrim 
yaparak kralları indirdiği görülmedik şey değildir. Yargı da normal şartlarda bu 
bakış açısına sahip çıkmaz. Bunun için, sözleşmenin sağlığı için müşteriyi aydın-
latmak önemlidir.

Aydınlatma, yapılacak işlemin safha safha açıklanmasıdır, tarafların yüküm-
lülüklerinin altının çizilmesidir, hesap verilebilirliliktir. Aydınlatma yükümlü-
lüğü, sözleşme akdedilmeden önce başlayıp, süreklilik arz eden sözleşmelerde 
sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra da devam etmektedir.

Ben bu sorunla ilk olarak, bir dosyada bilirkişi olarak atandığımda karşılaştım. 
O dosyada bilirkişi kurulumuzla birlikte hazırladığımız rapora ayrık görüş hazır-
layarak, somut olayın özelliklerine göre bankanın müşterisini aydınlatması için 
yapması gereken hususları yazmıştım4. Off-shore davaları, Japon Yen’i ve İsviçre 

4 İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nin 2009/301 E. “…bilirkişi heyetimizce hazırlanan 29.09.2011 tarihli 
raporda aşağıdaki hususlarda muhalefet şerhi koyuyorum.

 1. Tıpkı bankalar gibi, finansal aktör olan aracı kurumlar da “GÜVEN KURUMU” dur. 
 Güven unsuru, ani edimli borç ilişkilerine nispeten, tıpkı işbu dosyadaki ilişki gibi vadeli ya da sürekli borç iliş-

kilerinde daha büyük önem arz etmektedir. Zira tüm ilişki boyunca taraflar güveni korumakla yükümlüdürler. 
 Güven ilkesinin hukuki temeli, hukuk sistemimizin temeli olan mK’nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük 

kuralıdır. Bu kural gereğince, “herkes haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada hüsnüniyet kaidelerine riayet 
etmekle mükelleftir. Bir hakkın sırf gayri ızrar eden suistimalini kanun himaye etmez.” Bu kural, hakların sınır-
sız kullanımını engellemekte, özel hukukun temel prensibi olan sözleşme özgürlüğü ilkesine sınır getirmektedir. 

 Güven ilkesi özel hukuk alanındaki bütün ilişkilerde etkilidir. Yargıtay, bankacılık uygulamasında MK. 2. 
maddesini emredici hüküm olarak kabul etmekte ve bunu bankaların güven kuruluşu olması gerekçesine 
dayandırmaktadır (Doç. Dr. Ahmet Battal, Güven Kurumu Nitelendirmesi ışığında Bankaların Hukuki So-
rumluluğu, Ankara 2011, s.5-15. Yargıtay 19. HD 26.03.1996 1996/6 E. 1996/2976 K.). Bu karar, tıpkı banka-
lar gibi finansal konularda uzman olan aracı kurumlar için de geçerlidir.

2. Güven kurumu olan aracı kurumlar, müşterilerini ve yatırımcıları, hata potansiyel müşterilerini ve yatı-
rımcıları AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ altındadır.

 Finansal kurumların hukuki sorumluluğu, güven nedeniyle ağırlaştırılmıştır. Güven ilişkisi sözleşme görüşme-
lerinin başlaması ile kurulmuş olur. Buna göre taraflar, sözleşmenin müzakeresi safhasında sözleşme şart-
ları hakkında birbirini aydınlatmak, dürüst davranmak, korumak ve zarar vermemeye özen göstermekle 
yükümlüdürler (Prof.Dr.Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, c.ı., Ankara 1991, s.576.).
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 Uygulamada finansal kurumlar, özellikle bankalar ve aracı kurumlar, müşterilerini opsiyon işlemlerinin (ya 
da türev işlemlerin) finansal risklerine ilişkin bilgilendirmektedirler. Son derece sofistik bir finansal ürün 
olan türev araçların finansal açıdan riskleri hakkında müşterinin aydınlatılması doğru olmakla birlikte, bu 
aydınlatma sadece işin bir kısmıdır. Bu finansal ürünlerin ve piyasaların işleyişi hakkında da müşterinin 
aydınlatılması gerekmektedir. Kök raporun 6.1. paragrafında türev piyasaların çalışma mantığından söz 
etmiştik (Ancak bu metinde de bir takım belirsizliklere ilişkin çekincelerim bulunmaktadır.). Sözleşme görüş-
meleri aşamasında piyasaların çalışma mantığı ve finansal ürün niteliği hakkında müşterinin aydınlatılması 
gerekmektedir. Bu açıklamalara ilişkin müşteriye bir doküman verilmesi gerekmektedir. Bu doküman aynı za-
manda taraflar açısından ispat vasıtası da olacaktır. Tıpkı doktorun hastasını aydınlatması gibi, finans piyasa-
larının uzmanı aracı kurumun da müşterisini finansal ve hukuki riskler, piyasanın işleyişi, ürünün özellikleri 
açısından en net, anlaşılabilen şekilde aydınlatması gerekmektedir.

 Ancak sözünü ettiğimiz piyasaların çalışma usulü ve ürünü niteliklerine ilişkin dokümanın müşteriye teslimi, 
aydınlatma için yeterli olmamaktadır. Finansal piyasalarda Türkçe olmayan birçok terim kullanılmaktadır. 
Aslında çoğu kez İngilizce dahi olmayan, İngilizce başlayıp Türkçe biten terimler kullanılmaktadır. Örneğin 
“hedge etmek” diye kullanılan “korumak”, “güvece altına almak” anlamında birçok terim kullanılmaktadır. 
Dava konusu işlemde de “long” (uzun pozisyon, alım), “short” (kısa pozisyon, satım), “magrin call” (teminat 
tamamlama çağrısı), “stop loss” (zarara sınır koyma) vs birçok teknik terim kullanılmaktadır. müşteriye bu 
terimlerin ne olduğu, nasıl uygulandığı en net ve anlayabileceği şekilde anlatılmalıdır. Yabancı ülke uygula-
malarında bankanın/aracı kurumun anlatması yeterli sayılmamış, müşterinin anlayıp anlamadığının teyit 
edilmesi de istenmiştir. Unutulmamalıdır ki tarafların finansal bilgi düzeyleri eşit değildir. Bu itibarla önemli 
olan müşterinin ne anladığıdır. Herkes kelime haznesi kadar anlayabilmektedir. Bu piyasada işlem yapmaya 
soyunan, bir güven kurumu olan ve ağırlaştırılmış özen borcu altında olan aracı kurumun, bu yükümlülüğü 
yerine getirmesi gerekmektedir.  Örneğin HSBc Özel Bankacılık İsviçre SA, risk bildirim formunun alındığına 
dair teyit belgesinde, müşterisine piyasanın nasıl işlediğini öğretecek bilgiler vermekte ve bu bilgilerin öğrenilip 
öğrenilmediğinin teyidini de almaktadır. Formun tercümesi şöyledir:

“mENKUL KıYmET SATıŞı ÖZEL RİSKLER BROŞüRü’NüN ALıNDığıNA DAİR TEYİT BELGESİDİR. 
…

Yukarıda adı bulunan kişi, bundan sonra ‘BANKA’ olarak adlandırılacak, HSBc Özel bankacılık İsviç-
re SA’dan ‘mENKUL KıYmET SATıŞı ÖZEL RİSKLER BROŞüRü’nü aldığını teyit etmektedir. Bu bro-
şür,opsiyon sözleşmelerinin,Vadeli işlemlerin, Future’ların, yapılandırılmış ürünlerin, Yapay ürünlerin 
(pasif yatırım ve sertifikaları) Konvansiyonel olmayan fon yatırımlarının, (hedge fonları ve offshore fonla-
rı) Gelişmekte olan piyasa yatırımlarının özelliklerini ve risklerini anlatmaktadır.
Lütfen işaretleyiniz (herhangi bir şıkkı seçiniz)
■ müşteri, söz konusu işlemlerin, önemli potansiyel risk taşıdığı konusunda, Bankanın, kendisinin dikka-
tini çektiğini, anlamıştır. müşteri özellikle aşağıdaki maddelerden haberdardır.
■ Bu işlemlerde oluşacak kayıplar, orijinal yatırım tutarından fazla olabilir.
■ Pazar şartları, müşterinin, kaybını durdurmak için verdiği ‘stop loss’ veya ‘stop limit’ talimatının, isteni-
len zaman içerisinde yapılmasına ve almış olduğu pozisyonun tasfiyesine müsait olmayabilir.
■ Özellikle türev araçlarda, kaldıraç etkisi, ürünün kendi değer hareketinin fevkinde kar ve zarar oluşma-
sına sebep olabilir.
■ müşteri, Bankanın yapacağı ‘margin call’ a kısa sürede cevap vermesi gerektiğini varsaymalıdır. Bunu 
yapamazsa, Bankanın, müşterinin almış olduğu pozisyonunu tasfiye edeceğini ve bundan ötürü doğacak 
zararın sadece müşteri tarafından katlanılacağını bilmesi şarttır. 
■ müşterinin, ürünün minimum satınalma/talep toplama değerinin altında bir değerle ürün talebi veya 
gene ürünün minimum ödeme tutarının altında bir tutarla ödeme talebi, Banka tarafından reddedilebilir. 
Buna rağmen banka, birden fazla müşterisinin minimum  değerin altındaki satınalma /talep toplama 
taleplerini bir havuzda biriktirip, tek bir hesap olarak satınalma yapabilir. Bu durumda müşteri, diğer 
müşterilerin talepleri doğrultusunda, ürüne giriş veya ödeme tarihlerinin ertelenebileceğini veya öne alı-
nabileceğini kabul eder ve Bankayı, bu durumun yaratacağı herhangi bir sorumluluktan veya müteselsil 
sorumluluktan imtina eder.
■ Bu vesile ile müşteri, broşürde anlatılan işlemleri anladığını deklare eder ve altı çizilen risk potansiyelinin 
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Fragına endeksli döviz kredisi davaları, opsiyon davaları gibi davalarda çeşitli açı-
lardan aydınlatma problemi ile karşılaşılmaktadır.

Aydınlatma, aslında bir başka deyişle de “ilizyon yapmama”dır. Buradaki iliz-
yon, sözleşmenin güçlü tarafının, sözleşmeyi yaptırabilmek için karşı tarafa, söz-
leşmenin tüm yönlerini değil de, sadece cazip yönlerini göstermesi, diğer yönle-
rini karanlıkta bırakması demektir. örneğin opsiyon ve forward işlemleri sofistik 
işlemlerdir. VOB’da (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası) yapılan kontratlar stan-
darttır. Yani işlemin ne olduğu, nasıl işlediği, finansal ürünün ne olduğu, kalitesi, 
ölçüsü her şeyi ile belirlidir. Ancak tezgah üstü piyasalar öyle değildir. Taraflar 
anlaşarak kontratı, yani finansal ürünü oluşturdukları için, işlemin işleyiş usulü 
ve tarafların yükümlülükleri değişkendir. Bu nedenle opsiyon işleminden doğan 
uyuşmazlıklarda, tarafların açıkça banka tarafından aydınlatıldığına ilişkin delil 
olmaması halinde, sözleşmenin imzalanması yatırımcının aydınlatıldığı anlamına 
gelmemektedir. Unutmayın ki, taraflar arasında finans bilgisi ve kültürü açısın-
dan eşitsizlik vardır. Banka ile müşterisi arasında bilgi asimetrisi bulunmaktadır. 
Bankanın iştigal konusunun ve uzmanlık alanının finans olduğu, uluslar arası fi-
nansal piyasalarda işlemler yaptığını unutmamak gerekir. Bu nedenle de, finansal 
ürünlerin geleceğine dair birçok veri ve yol haritası bankaların elinde bulunmak-
tadır. Müşteri ile bankanın finansal ufku görebilme kabiliyetini şöyle karşılaştıra-
biliriz. Müşteri geminin güvertesindeyse, banka gözcü direğindedir. Hatta itiraf 

farkında olduğunu ve bu bağlamda artık Bankanın kendisine ilave bilgi Belge, her zaman, özellikle yürür-
lükteki kanun ve yargı yetkisine ilişkin hükümlerde, bankanın genel şartlar ve koşullarına tabi/yönetilir 
olacaktır. 
müşteri, bu belgeyi aldığını ve açıkça kabul ettiğini  beyan eder. …”

Yine bilindiği üzere tarafların finansal entelektüel düzeyleri bir değildir. Bir tarafta finansal konuların uzmanı, 
iştigal konusu finans olan aracı kurum, diğer tarafta ise müşteri/yatırımcı bulunmaktadır. Bu nedenle müşte-
rinin bildiği varsayılarak sözleşme akdedilemez. Basiretli tacir olan finansal kurumlar, ağırlaştırılmış özen 
borcu altında oldukları için, gereken aydınlatmayı yapma yükümlülüğü altındadırlar.      
Son olarak, finansal kurumun aydınlatma görevi, sözleşenin akdedilmesi ile bitmemekte, sözleşme süre-
since devam etmektedir. 
3. Teminat miktarı, hangi oranda teminatı tamamlama çağrısı yapılacağı, çağrı usulü, tamamlama için 
gerekli süre vs hususların net olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. 
Somut olayda aracı kurum, artırılması gereken teminat miktarı ve süre konusunda gerekli netlikte bildirim 
yapmaması nedeniyle, aracı kurumun uygulamasının kusurlu olduğu düşüncesindeyim. 
4. Dosyadaki evraklar ve kanıt olarak dosyaya sunulan telefon görüşmelerini incelemem sonucunda; dava-
cının, sözleşme kurulurken davalı aracı kurumca aydınlatılmadığı, piyasanın işleyişi hakkında fikir sahibi 
olmadığı kanısına ulaştım. Güven kurumu olan bankanın, müşterisini aydınlatma konusunda gerekli özeni 
göstermemesi nedeniyle kusurlu olduğu düşüncesindeyim.  
5. SONUÇ : Takdir sayın mahkemenize ait olmak üzere; yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar ve
	davalı aracı kurumun sözleşmenin akdi aşamasında müşterisini gerektiği gibi aydınlatmaması, 
	daha sonra tamamlanması gereken teminat hakkında net bilgi vermemesi nedeniyle stop loss yapılmasına 

neden olması nedenleriyle davalı aracı kurumun kusurlu olduğu görüşünde olup; mütalaaten saygı ile işbu 
ayrık görüşü arz ederim. 23.02.2012 İsmail Altay”
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etmek gerekir ki, birçok müşteri, bankaya ve müşteri temsilcisine güvendiği için 
dümeni karşı tarafa teslim etmiştir. Banka ya da müşteri temsilcisi nereye gitmek 
isterse, müşterisini oraya sürükler.

Yine opsiyon işlemlerinden örnek vereyim. Yabancı para bazlı opsiyon işlem-
leri, yabancı para borcu olanların kendilerini gelecekteki kur risklerinden ko-
rumak için kullandığı bir finansal üründür. Bu finansal ürün, ticari hayatta çok 
önemli bir koruma işlevi görmektedir. Ama bizim bankacılık uygulamamızda, 
bu ürün spekülatif amaçla kullanılmaya başlanmıştır. Bildiğiniz gibi faizler çok 
düştü. Parası olan ama parasını ticarette kullanamayan ya da haklı olarak Türki-
ye ekonomisinin doğurduğu riskleri alarak parasını ticarette heba etmek isteme-
yen kişilere, mevduat faizinin yanı sıra kazanç sağlayıcı bir finansal ürün olarak 
takdim edilmektedir. özellikle de parasını yönetemeyen yaşlılar, finansal bilgisi 
zayıf orta yaşlılar veya ev hanımları hedef kitledir. Onlara, “size daha fazla ka-
zanç sağlayacak opsiyon işlemi yapalım. Mevduatınıza dokunmayacağız, vadesi 
dolunca faizini alacaksınız. Ama opsiyon işlemi yaparsak, vade falan beklemeden, 
hemen prim alacaksınız” denmektedir. Yani çifte kavrulmuş lokumdan söz edil-
mektedir. Doğal olarak müşteri riskini sorduğunda “riski yok, kur istediğimiz gibi 
gitmezse ters işlem yapar zarar ettirmeyiz” denmektedir. Oysa işler o kadar basit 
değildir. Zarar süreci başladığında, ya ters işlemi banka yapmak istememekte ya 
da bu ters işlemin bedeli pahalı olmaktadır. Bundan başka bir davranış modeli 
daha bulunmaktadır ki, bu çok öldürücüdür. Zarar edildiğinde, bankacı bu zararı 
telafi edecek miktarda prim veren kontratlar bulmaktadır. Ancak zararı kapatacak 
prim yüksek olduğundan, risk de çok yüksek olmaktadır. Dolayısıyla o işlemden 
de zarar etmemek imkansızlaşmaktadır. Tabi o zararı kapatmak için de yeniden 
zarar kadar prim doğuran kontratlar bulunur, risk daha da yükselmiştir. Bu geçi-
ci çözümler, ne olduğunu anlayamayan, bir nevi akıl tutulmasına, felce uğrayan 
müşteriye dayatılır. çünkü bu süreçte işlemi yapan personel, müşterisiyle çok ya-
kın ilişki kurmuştur ve onun lehine çalıştığı izlenimi yaratmaktadır. Son aşamada 
da kaldıraçlı işlemler yapılarak “altın vuruş” yapılır. Banka kazanır, müşteri kay-
beder. Oysa ki sözleşme yapılırken müşteriye bu risklerden, teminattan, teminat 
tamamlamadan, işlemi kapatma hakkından bahsedilmemektedir. Yani müşteri 
aydınlatılmamaktadır.

İnanın telefon kayıtlarını dinlediğimizde, personelin maskesiz halini de gör-
dük. Bir dosyamızdan örnek vereyim. Bankacı müşterisini arıyor, telefon henüz 
bağlanmamış ama kayıt başlamış, ama bankacı bundan haberdar değil. Bankacı 
arkadaşlarına hitaben “O… AmcAYLA GÖRüŞEcEğİm, TERAPİ LAZım, GüL-
mEK YOK, SADEcE SOHBET”; başka bir ses kaydında da “LOKmAN HEKİm 
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TEKRAR HAREKETE BAŞLADı” diyor. Birçok böyle kayıt var. Bankacının na-
sıl müşteriyi parmağında oynattığını görüyorsunuz. Bu olayda yaşlı bir adamın, 
bankacısına nasıl teslim olarak yüzlerce işlem yaptırıldığını, özellikle de zararlar 
başladıktan sonra, zararları kurtaracağız diye hipnotize edilerek çok büyük riskler 
altına sokulduğunu, kaldıraçlı işlemler yaptırıldığını, sonuçta da 3 milyon USD 
civarında kaybettirildiğini gördük. Zarar sürekli yuvarlanıyor, kartopunun çığa 
dönüşmesi gibi yürüyor. Müşteri ise kelepçe altına alınmış durumda. Biçare müş-
teri, umut belasına ne istense yapıyor. Her işlemde zarar kapatılacak diye daha 
yüksek prim veren işlemler yaptırılıyor. Tabi yüksek prim, yüksek risk demek. Bir 
süre sonra risk taşınamaz hale getiriliyor. Teminat yetersizliği nedeniyle işlem ka-
patılıyor. Sonuç müşteri açısından felaket oluyor tabi. Banka ise ucuz kur bulmuş, 
opsiyon hakkını kullanarak müşterisini zarara sokuyor. Kendisi ise fahiş kara ge-
çiyor. Bir bakış açısıyla opsiyon işlemleri, banka için ucuz kur bulma oyunudur. 
“Kendin pişir kendin ye” usulü. Bunu müşteri bilmez. Bazı bankacı bilirkişilerin 
perdelemeleriyle, bunu yargı da henüz kavrayamadı.

Bu bir kapitalist sistem so-
runu. özellikle bizim gibi, kapi-
talist ahlakın dahi oluşmadığı, 
onu dengeleyecek vatandaş ve 
tüketici bilincinin yerleşmediği 
ülkelerde, vahşi kapitalizm uy-
gulama alanı bulmakta. Bu sis-
temde para kazanma çılgınlığı, 
başkalarını vahşice sömürmeye, 
onların acıları ve felaketleri üze-
rine servetlerine servet katmaya 
dayanmakta. Bunun için, perso-
nele çok büyük baskılar uygu-
lanmakta. İnsan onuruna aykırı 
bir çalışma ortamı yaratılmakta. 
Erişilmez hedefler gösterilerek, 
bu hedeflere ulaşılmaması halin-
de işten çıkarma baskıları uygu-
lanmakta. Yani insanları “açlıkla 
terbiye” ederek bu sistem yaratı-
lıyor. BASİSEN (Banka-Sigorta 
İşçileri Sendikası) bu baskı siste-
mini gazetelere verdiği tam sayfa 
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ilan ile duyurmuştu. Bunları anlatmamın nedeni, müşterinin neden aydınlatılma-
dığının mantığını göstermek.

Finansal kurumlar “hayal işçiliği” yapamaz. Gerçekçi, objektif, hatta menfaat 
çatışması yaratmayacak ya da menfaat çatışması varsa müşterinin lehine davrana-
cak nitelikte davranmak zorundadır. Müşterilerine tatlı rüyalar kurdururken, acı 
gerçeklerle baş başa bırakamaz. Müşterisini tam olarak aydınlatmak, sözleşmenin 
ya da finansal ürünün bir kısmını karanlıkta bırakmamak zorundadırlar. Oysa 
ki özellikle müşteri açısından yüksek risk taşıyan ürünlerde, müşterinin işlemi 
yapması için çok önemli noktaların karanlıkta bırakıldığını görmekteyiz. Konuyu 
çok basite indirgeyerek anlatırsak; bir çocuk, “Ay Dede” dediği “Ay”ı, yaklaşık “C” 
şeklinde bilir. Göremediği kısmın ise varlığından haberdar değildir. Yani “Ay”ı gü-
neşin aydınlattığı bölümünden ibaret sanır. Oysa, güneşin aydınlatmadığı, yani 
karanlıkta olan kısım ile aydınlıkta olan kısım birlikte “Ay”ı oluşturur. Gerçek, 
aydınlık ve karanlıktaki kısımla birlikte olandır. Bunu çocuğa öğretirseniz ve aklı 
da ererse, “Ay”ın “O” şeklinde olduğunu bilir. Aşağıdaki resimde de görüleceği 
üzere, bir olguyu nasıl aydınlatırsanız, karşıdaki öyle bilir. Bu nedenle finansal 
ürünlerin risklerini tam olarak bildirme yükü hem 6098 sayılı TBK.’nın 115. mad-
desinin (818 sayılı BK.md.99) 3. fıkrası gereğince, hem sermaye piyasası kanun 
ve tebliğleri gereğince, hem de TBB Etik İlkeleri gereğince bankanındır, finans 
kurumlarınındır.

Finansal kurumların müşterilerini aydınlatmak için dikkat etmesi gereken 
bazı hususları belirtmek isterim:

1. Kültür Farklılığı Dikkate Alınarak, Müşterinin Anlayabileceği Gerekli 
Açıklamalar Yapılmalıdır

Az önce de bahsettiğim gibi, -istisnalar hariç olmak kaydıyla- banka ile müş-
terisi arasında finansal kültür farklılığı olacağından, tarafların birbirlerini sağlıklı 
anlayabilecekleri, özellikle de sözleşmenin zayıf tarafı ve risk altına girme ihtimali 
daha yüksek olan tarafı olan müşterinin anlayabileceği bir zeminde sözleşme ve 
aydınlatıcı dökümanların hazırlanması gerekmektedir.
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Sözleşme görüşmelerinde, tarafların kültür farklılığının ölümcül sonuçlar do-
ğurduğuna çok sık şahit olmuşuzdur. Tarihte de örnekleri var bunun. Mesela antik 
dünyada, M.ö. 6. yy.’ da, Atinalılar ile Persler arasındaki Maraton Savaşının çıkış 
nedeni, akdedilen bir anlaşmadaki kültür farklılığıdır. Atinalılar, komşuları Spar-
talıların kentlerini işgal edeceklerinden korkmaktadırlar. Bu işgale engel olmak 
için müttefik arayışına girerler. Müttefiki Ege Denizinin karşı kıyısında bulur. Za-
manın süper gücü ve o zamanlar Anadolu’yu işgal etmiş olan Pers İmparatorluğu 
ile anlaşma yolu arar. Anadolu’daki İonia’daki Pers valisinin sarayına gelen Atina 
elçisi, Perslerden, Sparta’ya karşı yardım talebinde bulunuyor. Pers valisi kabul 
ediyor ama tek bir şart ileri sürüyor. Atinalıların toprak ve suya kurban vermeleri-
ni istiyor. Atinalılar muhtemelen “istediğin bu olsun” deyip, kurbanı vermişlerdir. 
Ama bu kurbanı vererek ne yaptıklarını anlamıyorlar. Sadece bir anlaşma yap-
tıklarını sanıyorlar. Ama Persler açısından durum böyle değil. Su ve toprağa kur-
ban verilmesiyle, Atina’yı aldıklarını düşünüyorlar. Yani artık Persler açısından, 
Atina da bir Pers kolonisi. Atina elçilerinin verdiği kurbanlarla, Pers egemenliği 
kabul edilmiş oluyor. Oysa ki, matematiği, geometriyi, mantığı, felsefeyi yaratan 
rasyonel adamlar Antik Yunanlılar. Onlar için kurban vermek, sözleşmenin ta-
mamlanması için Perslerin istediği ritüel. Aslında iki ayrı kültürün yaptığı bu an-
laşma, iki taraf için farklı anlamlar taşımaktadır. Bu anlaşma yapıldıktan sonra, 
Spartalılar hemen Atina’ya saldırırlar. Atinalıların Perslerden yardım istemelerine 
vakit kalmaz. Savaşın sonunda, Atina Spartayı, Perslerin yardımı olmaksızın ye-
ner. Uyuşmazlığın Atina ayağı da böylece doğmuş olur. çünkü Atinalılar, Persler-
le yaptıkları anlaşmazlığın geçersiz olduğunu düşünürler. Üstelik bunu Perslere 
de söylerler. Bu durum Pers İmparatoru 1. Darius’u çok öfkelendirir. İsyan olarak 
algılıyor Persler bunu. İsyanı bastırmak ve herkese gözdağı vermek gerek. Yoksa 
İmparatorluğun prestiji kalmaz. Persler Atina’ya elçi haberciler yollayıp, yıllık ver-
giyi isterler. Atinalılar ise habercileri bir kuyuya atarak öldürür. Sonrası Maraton 
savaşı. Bu durum, doğu ile batı arasında asırlar süren çatışmaların başlangıcı olur. 
İki farklı kültürün, birbirini anlamadan, anlaşmanın kuruluşundan sonuçlarına 
kadar birbirini aydınlatmadan yaptıkları sözleşmenin sonuçlarını insanların can-
larıyla ödemesinin hikayesi budur. Tıpkı bankalarla yapılan sözleşmeler sonucun-
da doğan hikayelerin büyük ölçeklisi.

Banka ile müşterisi arasında da finansal kültür farkı olduğu konusuna dö-
nelim. Bazı durumlarda, işlemin özelliğine göre, bankacıların bile bilmediği bir 
ürün ile karşılaşılabilmektedir. örneğin bir davamızda, bankadan emekli, teftiş 
ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuş bir bilirkişi üstadımız, bir opsiyon 
davasına bilirkişi olarak atandığında, “ben bankacıyım ancak opsiyon işlemleri 
farklı bir uzmanlık alanıdır, sermaye piyasası ve menkul kıymetler alanında uz-
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man bir kişinin raporu hazırlaması gerekir” gerekçeleri ile bilirkişilikten ayrıldı. 
SPK’dan bilirkişi olarak atananlar ise, bu konuya ilişkin hazırladıkları raporun bir 
kısmında, opsiyon işleminin SPK’nın denetiminde olmadığına, bunda BDDK’nın 
görevli olduğuna dair görüşlerini, kesin bilgi gibi hakime empoze etmeye çalışı-
yorlar. SPK’ya yaptığımız şikayetlerde de “ben değil, BDDK görevli, ya BDDK’ya 
ya yargıya git” cevabı veriliyor. İşin komik tarafı, BDDK’ya yapılan şikayetlerde ise 
BDDK, “ben değil, SPK görevli, ya SPK’ya ya yargıya git” cevabı veriyor. Konunun 
uzmanları olduğu varsayılan idari otoriteler bile bu sorunu sahipsiz bırakıyorlar. 
Banka bu ortamda yapacağını yaparken, müşteri ne yapsın? 

Bankalar, “nitelikli yatırımcı” adını vererek müşterilerinin bu işlemleri bildi-
ğini varsayıyor. Uygulama şu şekilde oluyor. Opsiyon işleminin kazandırabilmesi 
için, kurun dalgalı olmadığı ya da düşme eğiliminde olduğu bir süreçte, kısa va-
deli opsiyon işlemi yaptırılıyor. Sözleşmede belirlenen alt banda değen kur nede-
niyle knock-out olan işlemde, müşteri işlemin başında aldığı prim ile işlemden 
kurtuluyor. Bu birkaç defa böyle yapılarak müşteri kazandırtılıyor. Bu “gel gel 
işlemleri” ile ayağı alışan müşteri, bankaya da güvenerek onun her istediğini ya-
pacak kıvama geliyor. Bu safhadan sonra daha riskli işlemler, kaldıraçlı işlemler 
yapılıyor. İşler ters gidip müşterinin zararı doğarsa, müşteri feryat figan ederken, 
banka “kazanırken iyiydi, zarara da katlan” diyor. İyi de zarar nasıl edilir, işlemin 
süreci nedir, bunun bir yol haritası yok mu? Bunların cevabı, “sözleşmede her şey 
var”. İyi de sorun, sözleşme anlaşılır değil. Sözleşmenin içinde vatandaşın yanlış 
yorumlayacağı terimler, anlayamayacağı maddeler var. O uzun uzun maddelerin, 
paragrafların içinde tuzaklar gizli. Bilirkişilere sorarsanız, onlar “anlaşılmayan bir 
şey yok” diyor. Bilirkişi anlar zaten. Sorun müşteri anlar mı? 

Bir dosyada, bilirkişi raporunu bu yönden de tartışmıştık. Müvekkilim yani 
bankanın müşterisi metalürji mühendisi. Zarar doğuran işlemden önce beş işlem 
yapmış. Hiç biri de zarar doğuran işleme benzemiyor. Riski az, vadesi kısa ve en 
önemlisi daha önce hiç teminat tamamla çağrısı yapılmadığından, bundan haber-
siz. Başta gösterilen teminatın yeterli olduğunu düşünüyor. Banka da sözleşmeye 
“teminat tamamlama” hususunu yazmış ama teminat tamamlama oranını yaz-
mamış. Dolayısıyla müşteri, yeterli teminat varken neden işlemimi kapatıp beni 
zarara soktunuz diyor. Bankanın müşteriyi aydınlatmaması kadar, sözleşmeye 
teminat tamamlama çağrısının (margin call) ne zaman yapılacağını yazmamasın-
dan doğan kusuru var. Banka, uzman görüşü veren akademisyen ve bilirkişiler, 
müşterinin sırf daha önce işlem yaptığı için bu opsiyon işleminin özelliklerini, 
teminat tamamlama çağrısını bildiğini ileri sürüyorlar. Gerçi iki bilirkişi kurulu 
da yazdığı raporda, sözleşmede teminat tamamlama çağrısının yazılmamasının 
sakıncalarını ortaya koyuyorlar ama bu hususu geçiştirerek, raporun sonuç bö-
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lümünde bankayı haklı buluyorlar. Duruşmada hakim banka vekili meslektaşa 
bu oranın neden sözleşmede olmadığını sordu. Cevap, “değişebilir, değişiklikleri 
bilemeyiz, bu nedenle yazmadık”. Bankanın bilemeyeceği değişikliği müşteri nasıl 
bilecek? Hukuk güvenliğinin bir anlamı yok mu? Hep banka mı güvende olacak? 
Hani bankacılık ruhu? Tabi bu sorulara cevap almak mümkün değil. Aydınlatma 
bunun için önemli.

Bu davada başka bir şey daha öğrendim. Müvekkilim metalürji mühendisi ol-
duğundan, bizim “çelik jant” dediğimiz şeyin çelik olmayıp, alüminyum olduğu-
nu, parlak olsun diye alüminyumdan yapılıp vatandaşa çelik jant diye satıldığını 
öğrendim. Benim ve bankacıların bunu bilmemesi doğal. Tıpkı opsiyon işlemini 
müvekkilim gibi özel bankacılık departmanında çalışmayanların bilmediği gibi.

Sonuç olarak, opsiyon, forward, swap gibi yeni finansal ürünlere, gün geçtik-
çe yenileri ekleniyor. Bu konu ile ilgili çalışmayan kişilerin konuyu bilmelerine 
imkan yok. örneğin opsiyon işlemi tek tür değildir. Yirmiye yakın adı konulmuş 
opsiyon işlemi türü vardır. Ama bunlarla da sınırlı değildir. Taraflar istedikleri 
gibi finansal ürünü oluşturabilir, istedikleri gibi şartlarını koyabilirler. Tabi bu te-
oride. Pratikte ise bunu banka hazırlar, müşterisine çok kazançlı bir ürün diye 
kabul ettirir. Müşterinin banka ile kültür farklılığının giderilmesi için, bankanın 
müşterisini işlem hakkında zamanında tam olarak aydınlatması gerekir.

2. Taraflar Arasında Lisan Problemi Giderilerek, Müşterinin Açıkça Anla-
yabileceği Sözleşme, Form ve Sair Evraklar Üretilmelidir

Bu husustan başka, sözleşmeyi ya da işlemi yapma görüşmeleri sırasında az 
önce bahsettiğim nitelikteki dokümanların müşteriye teslimi de aydınlatma için 
yeterli olmamaktadır. Finansal piyasalarda kullanılan Türkçe olmayan birçok te-
rim, sözleşmelerde de kullanılmaktadır. Aslında çoğu kez İngilizce dahi olmayan, 
İngilizce başlayıp Türkçe biten terimleri bu piyasada çalışan kişiler “sektör dili” 
haline getirmiştir. örneğin “hedge etmek” diye kullanılan “korumak”, “güvece al-
tına almak” anlamında birçok terim kullanılmaktadır. Bunlardan başka, “Long” 
(uzun pozisyon, alım), “short” (kısa pozisyon, satım), “magrin call” (teminat ta-
mamlama çağrısı), “stop loss” (zarara sınır koyma) vs birçok teknik terim kulla-
nılmaktadır. Sektör çalışanları kendi aralarında bu terimlerle rahat anlaşmakta-
dırlar  ancak müşteriler çoğu kez bu terimleri anlayamamakta ya da yanlış anlam 
yüklemektedirler. Bazen de “lisan bilmediği” ya da “finansal piyasalardan anlama-
dığı” anlaşılmasın diye, yani aşağılanma tedirginliği ve bir tür aşağılık kompleksi 
sonucu, güvendiği bankacının her dediğini onaylama yoluna gitmektedirler. Bu 
nedenlerle, tüm sözleşme, doküman ve izahname benzeri aydınlatıcı evraklarda, 
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müşteriye bu terimlerin ne olduğu, nasıl uygulandığı en net ve anlayabileceği şe-
kilde anlatılmalıdır. Hatta gerektiğinle işlemin işleyişinin anlatımı şema  ve sair 
görsellerle desteklenmelidir. 

3.  Müşteriye, İşlem Yapılmadan Önce, Her Finansal Ürün ve Her İşlem 
İçin, Ürünün İşleyişini, Finansal ve Hukuki Risklerini Anlatan Sertifika 
(ya da İzahname) Verilmelidir

Daha önce de söylemiştim, her işlem için, o işlemin ne olduğunu, finansal ürü-
nün ve piyasanın işleyişini, hukuki yükümlülük ve risklerini anlatan bir sertifika, 
izahname, her ne isim taşırsa taşısın müşteriyi aydınlatan bir doküman verilmelidir. 
Tabi benim bu bahsettiğim “teyit formu” değil. Bazı davalarımızda “teyit formunda 
yazıyor” itirazıyla karşılaşıyoruz. Teyit formu, işlem olup bittikten sonra, teyitleş-
mek için müşteriye veriliyor. önce işlem yapılmadan müşteri bilgilendirilmelidir. 
Teyit formu ise, işlem bittikten sonra verilir. O da bir aydınlatıcı evraktır ama 
müşteriye işlemin yapıldığı bilgisini veren evraktır. Yani burada bahsettiğim, müş-
terinin iradesinin oluşmasını etkileyici aydınlatma, teyit formu ile sağlanamaz.

Bir başka husus da, bankalar, SPK tebliğlerinden devşirilmiş bir “Risk Bildirim 
Formunu” müşterilerine imzalatarak, riskleri bildirdiklerini ileri sürmektedirler. 
Bu formda yazılanlarla kesinlikle müşteri aydınlatılmış olmaz. Her şeyden önce 
bu form, amacının dışında, bankada vadesiz hesap açtırırken bile imzalatılan 
destenin arasında yer alıyor. Formun bu şekilde kullanılması halinde “bankaya 
girdin, artık malın mülkün risk altında” anlamı çıkar. Bu da her şeyden önce ban-
kanın kendini ve bankacılık sistemini aşağılamasıdır. Tam mizah dergilik bir şey. 

Ayrıca bankacılık sözleşmeleri ve çerçeve sözleşme ile birlikte imzalatılan 
“Risk Bildirim Formunu”, yapılan işlemlerden o kadar bağımsız ki sanki başka 
dünyalarda gezen bir evrak gibi. Toptancı bir bakış açısıyla imzalatılıyor. Doğmuş 
doğacak her derde deva olsun diye imzalatılıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? 
İçinde yazanlar ise daha da içler acısı. “Risk altındasın, paranın tamamını kaybe-
debilirsin, profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz, piyasa riskleri müşterinin 
sorumluluğundadır” diyor. Ağırlaştırılmış özen yükümlülüğü altında olan, etik 
ilkelere bağlı olması gereken, finansal piyasaların uzmanı basiretli tacir (TTK m. 
18/2), müşterisine nasıl böyle bir form imzalatır. Oysa ki gerçek anlamdaki risk 
uyarısı, her bir işlem bazında yapılmalıdır. Ve uyarı tam yapılır. Risk neymiş, na-
sıl doğarmış, nasıl zarar ettirirmiş. Bunların hepsi tek tek bu uyarıda bulunmalı-
dır. Gördüğüm tüm olaylar, zaten müşterinin aldığı profesyonel yardım sonucu 
doğmuş. Bu profesyonel yardım yapan personel, formaliteyi yerine getirmek için 
“Risk Bildirim Formunu” imzalatıyor. Bu formun aydınlatma işlevi kesinlikle bu-
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lunmamaktadır. Bu form sadece göz boyama, yasak savma için imzalatılıyor. İşin 
ruhu bu değil. 

Bilgisayar ve internet ortamında, bankaların bilgi işlem departmanlarının ola-
ğanüstü yazılımlar yaptığı bir ortamda, bahsettiğim her şeyin yapılması mümkün. 
Hem de anında mümkün. Veriler zaten sistemde kayıtlı. Yapılmak istenmemesi-
nin nedeni, uyuyan müşterinin uyanmaması. örneğin bankalar, anapara koru-
malı, müşteri için neredeyse hiç riski olmayan bir yatırım formu için müşterisi-
ne aşağıdaki evrakı verebiliyor. Ama opsiyon işlemi gibi çok çok riskli işlem için 
müşterisine herhangi bir aydınlatıcı, finansal ürünü ve piyasayı tanıtıcı, ürünün 
çalışma mantığını ve yöntemini açıklayıcı, finansal ve hukuki risklerin ne oldu-
ğunu, risklerle karşılaşınca neler olacağını, hak ve yükümlülükleri, teminatı, yol 
haritasını anlatan bir izahname vermiyor. Bankalar, böyle bir evrak üretme im-
kanları varken, yükümlülüklerini yerine getirmeyerek müşterisini aydınlatıcı bel-
ge üretmiyorlar.

Finansal kurumlar, ürettikleri ve sattıkları her bir finansal ürün için, izahname 
benzeri, müşteriyi her yönü ile aydınlatan sertifikalar üretmeleri gerekir. Müşteri 
ticaretle uğraşıyor ya da bilmem kaç tane işlem yaptı, bu işlemi biliyordur farazi-
yesine dayanamaz. Yukarıda andığım bankacılığın ruhu gereğince, özen yüküm-
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lülüğü altında olan bankanın müşterisini bilgilendirmek, aydınlatmak zorun-
luluğu vardır. Ve müşterisini aydınlattığını da ispat yükü altındadır. Şimdilerde 
bankacılardan seçilen bilirkişiler de, kendi sektörlerini korumak ya da bilirkişiliği 
meslek edindiklerinden bankaların kara bilirkişi listesine girerek iş almalarının 
engellenmesini önlemek için, bankaların faraziyesini hakimlere kabul ettirecek 
“kırk dereden kırk su taşıyan” raporlar hazırlıyorlar. Bu raporların da yer aldığı 
“başka açıdan finans hukuku” kitabı çalışmaları yapıyorum. Herkes yaptığının ve 
yazdığının arkasında dursun. 

4. Özellikle Riskli Ürünlerde, Müşterinin İşlemin Risklerini Anlayıp An-
lamadığı Teyit Edilmelidir

Dünyanın en riskli ürünlerinin başında opsiyon işlemi gelmektedir. Hisse 
senedi işlemlerinde bile kaybetme riskiniz –kredili ya da kaldıraçlı alım yapma-
dıysanız-, ancak hisse senedini almak için ödediğiniz para kadardır. Opsiyon iş-
leminde ise “kurun gittiği yere kadar” kaybetme riskiniz vardır. Yani “risk sınır-
sızdır”. Bu riskin karşılığında müşterinin kazancı, işlemin başında aldığı birkaç 
bin USD ya da EURO. Ne kadar çok risk varsa prim o kadar fazlalaşıyor. Banka, 
sizden aldığı teminat kadar işleminizi ayakta tutuyor ve teminatınız biterse, işle-
minizi sonlandırıyor. Bir müvekkilim yaklaşık 2.500-EURO karşılığında yaklaşık 
100.000-EURO kaybetti. 19,5 kilo altın kaybeden, 10.000.000-USD kaybeden ki-
şilerin dosyalarını inceledim. Normal zekada biri, kazanacağı bu kadar prim kar-
şılığında, sınırsız risk altına girer mi? Basiretli banka da müşterisini bu riskin altı-
na sokmaz. Burada çok açıkça aydınlatma, müşterinin bilgilendirilmesi problemi 
var. Bankalar da aydınlattıklarını ispatlayamıyorlar zaten. Bilirkişiler ise akıllara 
durgunluk verecek şekilde, “sen aydınlatılmadığını iddia ediyorsun, aydınlatılma-
dığını ispatlama yükü senin” diyorlar. İşleme ilişkin aydınlatıcı bir şey yok ortada. 
Olmayan bir şey nasıl ispat edilir? Olduğunu, müşteriyi aydınlattığını bankanın 
ispat etmesi gerekir. Herkes davasını ispatla yükümlüdür (TMK m. 6 ve HMK m. 
190/1) kuralının istisnası bir husus vardır burada. Fiili karine denilen bu haller, 
hayat tecrübesi kurallarıdır. Belli olaylardan, belli olmayan bir olay için hakim 
tarafından çıkarılan sonuçlardır. Fiili karine lehine olan taraf, o hususu ispat etmiş 
sayılır5. Her şey için imza attıran, telefon konuşmalarını kayda alan, delil sözleş-
mesi ile mümkün olduğunca müşterisinin savunma hakkını kısıtlayan (sözleş-
melerdeki bu nitelikteki maddeler HMK m. 193/2 hükmüne ve AİHS.m.6’da yer 
alan adil yargılanma hakkına aykırıdır) bankaların, müşterilerini aydınlatmaları 
halinde bu hususa ilişkin delil sunamayacakları düşünülemez. Bu hayatın olağan 
akışına aykırıdır. Bu nedenle ispat yükü bankanındır.

5 KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayılı 
HMK’ya Göre Yeniden Yazılmış 22. Baskı, Ankara 2011, s.374.
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Türkiye’de faaliyet gösteren bazı yabancı sermayeli bankalar, müşterilerini 
aydınlattıklarını ispatlamak için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Opsiyon iş-
leminin riskinin yüksekliğinden bahsetmiştim. Bir banka, pazarlamacısı ile bu 
ürünün satış işlemini yapanı birbirinden ayırarak soruna çözüm bulmuş. Pazar-
lamacı, bazen prim kazanmak için, bazen de gösterilen hedefi tutturmak ve işten 
atılmamak için, müşterisini gerektiği gibi aydınlatmadan, risklerden haberdar et-
meden işlem yaptırmaktadır. Bu işlemde pazarlamacının kişisel menfaati de bu-
lunmaktadır. Banka, finansal ürünü pazarlayan personeli ile müşterinin yapılacak 
opsiyon işlemi konusunda anlaşmasından sonra, işlemi gerçekleştirecek başka bir 
departmandan bir personeline müşteriyi aratıyor. Bu personel, müşteriye karşıla-
şabileceği riskler ve ürün hakkında bilgi verdiriyor, daha sonra müşterinin rızası 
varsa işlemi yapıyor. Tüm görüşmeler tabi ki kayda alınıyor. Böylece hem banka, 
hem yatırımcı korunmuş oluyor.

Başka bir yöntem ise, müşteri tanıma veya risk formu imzalatmak şeklinde 
oluyor. Ancak burada bazı sakıncalar var. Her şeyden önce bunları kesinlikle 
müşteri doldurmalı. El çabukluğu yaparak, bankacının “siz imzalayın ben doldu-
rurum” demesine prim verilmemeli. Bu yok hükmündedir. 

Yine bir banka, bu formu sistemine işlemekte, müşterinin ancak bu formda-
ki kriterlerine uygun yatırım yapmasına imkan tanımaktadır. Eğer müşteri, bu 
formda bildirdiği kriterler dışında işlem yapmak isterse; sistem, ancak müşteriye 
gerekli uyarı yapıldıktan ve müşteriden bu riski kabul ettiğine ilişkin talimatı al-
dıktan sonra işleme izin vermektedir.

Yabancı ülke uygulamalarında bankaların (ve aracı kurumların) işlemi müşte-
rilerine sadece anlatması yeterli sayılmamış, müşterinin anlayıp anlamadığının 
da teyit edilmesi istenmiştir6. Unutulmamalıdır ki tarafların finansal bilgi düzey-
leri eşit değildir. Bu itibarla önemli olan müşterinin ne anladığıdır. Herkes kelime 
haznesi kadar anlayabilmektedir. Bu piyasada işlem yapmaya soyunan, bir güven 
kurumu olan ve ağırlaştırılmış özen borcu altında olan bankanın, bu yükümlülü-
ğü yerine getirmesi gerekmektedir.

İnternette bankaların bir çok konuda eğitici programlar yayınladığını görmek-
teyiz. Bunlar CD veya benzeri şeylerle kişiselleştirilebilir de. Bu yöntemler kulla-
nılarak da müşteri aydınlatılabilir.

6 Bu hususa ilişkin formun Türkçesi için, 3 numaralı dipnottaki İstanbul Asliye 7. Ticaret Mah-
kemesi’nin 2009/301 E. sayılı dosyaya hazırladığımız bilirkişi raporunun muhalefet şerhinde 
bakabilirsiniz.
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5. Süreklilik Arz Eden Bir İşlem Olması Halinde, Müşteri Zamanında ve 
Sürekli Aydınlatılmalıdır

Bankaların ya da finansal kurumların yaptığı işlemlerin birçoğu vadeye bağlı 
olduğundan, süreklilik arz etmektedir. Bu işlem devam ederken de bankanın müş-
teriyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bazı işlemlerin özel bankacılık 
birimleriyle yapıldığı ya da her müşterinin müşteri temsilcisi olduğu düşünülür-
se, bankanın bu hususa özen göstermek zorunda olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
Üstelik bankalar, finansal riskleri, dünyanın finansal rotasını görebileceği teknik 
donanım ve uzman personele sahiptir. Reklamlardan, internet sitelerindeki be-
yanlarına kadar baktığınız her yerde, banka ve finansal kuruluşların bunu taahhüt 
ettiklerini göreceksiniz. Finansal kurumlar bu durumda, “sözleşmeyi imzalatana 
kadar değil”, işlemin sonuna kadar müşterisini zamanında ve sürekli aydınlatma 
yükümlülüğü altındadır. örneğin opsiyon işleminde bir akşam, Türkiye’deki piya-
salar kapanırken “teminat tamamla çağrısı” yapılması –olayın ve piyasanın özelli-
ği gözetilerek- hakkaniyete aykırıdır. Zamanında, kademe kademe bilgi verilmesi 
ve seçenekler sunulması halinde, zarar önlenebilir ya da minimumda tutulabilir. 
Bunu yapmak yerine, çelişen menfaatler nedeniyle kendi lehine tavır sergileyerek 
müşterisini zarara uğratan banka kusurlu olacaktır.

6. İşlemin Bitiminde de Müşteri Aydınlatılmalıdır

Finansal kurumların, müşterinin talep ettiği finansal ürünü aldıktan sonra 
müşterisini en kısa sürede bilgilendirmesi gerekmektedir. Mevduat işlemlerinde 
bu hesap cüzdanının yazdırılması ve dekont verilmesi, ATM dekontu verilmesiyle 
olurken, opsiyon ve forward işlemlerinde bu “teyit formu” ile olmaktadır. Bunu 
tamamlayıcı olarak da hesap özeti, varlık bilgisi verilmektedir.

Bir takım olaylarda, müşterinin bilgisi dışında opsiyon işlemi yapıldığı, hesap 
özeti gibi evraklarda da bu işleme ilişkin bir bilgi kaydının olmadığını tespit ettik. 
Başka bir olayda da, stop loss işlemi (-zarara sınır konulması amacıyla- işlemin 
kapatılması) yapıldıktan sonra, hesap özeti ve bunun gibi açıklayıcı hiçbir belge 
verilmediğini gördük. Hangi kurdan, nasıl, hangi kura paralar çevrilerek işlemler 
yapıldı, başka ne alındı, hiç bir şey bilinmiyor. Bu tarz tutumların hepsi, bankanın 
kusurudur. Bu tarz olaylarda idari otoritenin disiplin cezası mekanizmasını işlet-
mesi şarttır.

Sunumumu bitirirken madem söz idari otoritelere geldi, bir konuya daha par-
mak basmak istiyorum. Finansal kurumlar müşterilerini aydınlatmazken, piyasa-
ların idari otoriteleri olan SPK ve BDDK da, bu kurumlara sorumluluklarını ha-
tırlatmıyor. TBB’yi de bu kervana katabilirim. İdari cezalar vermekten kaçınıyor-
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lar. Bu nedenle piyasalar, müşteriler açısından aydınlık değil. “Kurt puslu havayı 
sever” derler, piyasaların durumu şimdilik böyle. Oysa ki bankacılığın ve finansal 
sistemin iyi işleyebilmesi, yatırımcının korunmasından geçer. Bunun böyle bilin-
mesi ve hayata geçirilmesi gerek. Olmazsa ne olur? Olmazsa, idari otoritelerin 
yapamadığını, avukatlar ve yargı yapar. Güneş girmeyen piyasaya avukat girer, 
piyasayı iyileştirir7.
7 ALTAY, İsmail; USİAD Bildiren Dergisi Sayı: 52 (Temmuz 2012): “DENETİMSİZ KALAN TÜREV 

ARAÇLAR YATIRIMCININ FELEĞİNİ ŞAŞIRTIYOR:  Bankacılık sistemi de sermaye piyasası sistemi de her 
şeyden önce güvene dayanmaktadır. Yatırımcıların piyasaya güveninin kalmaması, ülke ekonomisini de etkiler 
boyutlarda sonuçlar doğurmaktadır. Yakın finans tarihimizde, yatırımcılar yanıltılarak (ki Borçlar Kanunu’na 
göre bu eylemin adı “hile”dir) olmayan hazine bonoları satılmış, off-shore bankacılığın ne olduğu açıklanma-
dan birçok yatırımcının “telef ” olmasına neden olunmuştu. Bunun gibi birçok örnek sayılabilir. Son yıllarda 
finans dünyamızda için için kanayan yara ise –literatürde yer almayan ancak günlük konuşmada- “tezgah 
üstü işlem” olarak ifade edilen türev piyasalarda işlem gören opsiyon sözleşmeleridir.

 PİYASALARDA GÜN IŞIĞININ GİRMEDİĞİ ALAN
 Bu opsiyon sözleşmeleri, tezgah üstü piyasalarda olduğundan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın (VOBAŞ) 

denetimi ve yetkisi dışında kalmaktadır. Dolayısıyla belirli bir standartta olmayıp, bankaların istedikleri gibi 
düzenlemelerine tabi.

 Bu işlemden ağzı yanan yatırımcılar, yanıltıldıkları gerekçesi ile önce SPK’ya başvurarak yardım istediler. 
SPK, yapılan işlemin sermaye piyasası işlemi olmadığı gerekçesi ile bu konuda yetkisiz olduğunu ileri sürerek 
ve “BDDK’ya ve/veya yargıya başvurulması” gerektiği cevabını verdi.

 SPK’dan bir sonuç elde edemeyen yatırımcılar, bu kez BDDK’dan medet umdular. Ama nafile. BDDK, “opsiyon 
sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satım esasları ile yükümlülüklerini düzenlemek yekti ve göre-
vinin SPK’ya ait olduğu” gerekçesiyle, SPK’ya başvurulmasını önerdi.

 Sonuç olarak idari otoriteler sorumluluğu “istop” oynar gibi birbirine atarken, “atı alan üsküdar’ı geçti”, gitti.
 Biz bu filmi daha önce de görmüştük. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 50. maddesine dayanan SPK ve BDDK, 

olmayan hazine bonolarının satışında da sorumluluklarını yerine getirmeyerek, birçok yatırımcının kanına 
ekmek doğranmasına seyirci kalmıştı. İşte, şimdi de yeniden piyasalarda gün ışığının girmediği opsiyon sözleş-
meleri alanından, memba suyu bulmuş gibi kana kana içen bazı kurumlar türedi.

 BANKALAR YATIRIMCIYI AYDINLATMA BORCUNU YERİNE GETİRMEMEKTEDİR
 Hukuk sistemimizin temel ilkesi mK.’nın 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralıdır. Hiçbir sözleşme dürüstlük 

kuralına aykırı olarak kurulamaz. Ayrıca bankalar güven kurumlarıdır ve yerleşmiş Yargıtay kararlarında 
da açıkça vurgulandığı üzere, güven nedeniyle bankaların sorumluluğu ağırlaştırılmıştır. Bu nedenlerle ban-
kaların müşterilerini ve yatırımcılarını aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğü, 
sözleşme görüşmelerinden başlar, tüm sözleşme süresince devam eder. Daha açık bir deyişle, aydınlatma yü-
kümlülüğü, sadece sözleşmenin akdedilmesi anı ile sınırlı değildir.

 Bankalar, müşterilerine türev işlemler yapıldığı sırada “risk bildirim formu” vererek, risklerden haberdar et-
tiklerini ileri sürmektedirler. Bu formlarda, bankaların finansal risklerden sorumlu olmadığı yazmaktadır. Bu 
bilgi de doğrudur ve olması gerekendir. Ancak yeterli değildir. Yatırımcıları mağdur duruma düşüren, opsiyon 
sözleşmesinin işleyiş aşamalarını ve piyasanın işleyiş usulünü; hangi risklerle karşılaşınca önlerine neler çıka-
cağını ve riskin azaltılması için hangi yöntemlerin izleneceğini bilmemektir. Bankalar, yatırımcıları, hukuki 
riskler konusunda işlemin her aşamasında aydınlatmamakta ya da yeterince aydınlatmamaktadırlar.

 Her ne kadar davalarda birtakım bankalar, en masum tavırlarıyla “müşteri satıcı, ürünü kendi oluşturmuş-
tur, banka ise alıcıdır” demekte ise de, bu aslında büyük bir aldatmacanın bir parçasıdır. müşteriler ürünün 
nitelikleri konusunda da doğru, zamanında ya da yeterince aydınlatılmamaktadır. Bu nedenle işlemi yapan 
müşteriler, işlem oluşturulduktan sonra kendilerine teslim edilen “opsiyon teyit formuna” baktıklarında “op-
siyon hakkı satıcısı” statüsünde olduklarını görmektedirler. çoğu kez de bunu, uyuşmazlık ortaya çıktığında 
ya avukatlarının uyarısıyla ya da bankanın savunması sırasında fark etmektedirler. Oysa müşteriler mantık 
olarak bankadan bir ürün satın aldıklarından, “alıcı” statüsünde olduklarını sanmaktadırlar. Oysa bu işlemler-
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deki tüm terimler teknik terim olup, gündelik kullanımdaki terimlerden farklıdır. İşlemin tam olarak ne olduğu, 
risk gerçekleştiğinde, hangi aşamada ne yapılması gerektiği açıkça müşterilere açıklanmamaktadır.

 Yine bu tip sözleşmelerde İngilizceden bozma bir dil kullanılmaktadır. Finans dünyasında, örneğin “korumaya 
almak” yerine “hedge etmek” gibi İngilizce başlayıp Türkçe biten, garip bir terminoloji kullanılmaktadır. Ya-
tırımcının bilmediği terimlerle, yetersiz Türkçe ve yetersiz açıklamalar ile sözleşmeler yapılmaktadır. Örneğin 
“teminat tamamlama çağrısı” yerine “margin call” denilmektedir. Belki kendi dünyalarında İngilizce terim 
kullanmak, bu camiaya çok “havalı” (!) gelmektedir. Ancak pek tabiî ki bu şekilde kurulan sözleşmelerde, taraf-
ların tam olarak birbirine uygun iradesi olduğu söylenemez.

 Birçok olayda, başlangıç teminatı dışında, teminat tamamlanması gerektiği bilgisi yatırımcıya verilmemek-
tedir. Teminat tamamlanmasının hangi şartlarda, hangi oranlarda, ne süre içinde, hangi teminat türünde ve 
çağrı usulü sözleşmelerde açıkça yazmamaktadır. Ya da bankaların lehine olarak, ucu açık ve muğlak ifadelerle 
yazmaktadır. meşhur mörfi (murphy) Kanunları gibi, bankaların lehine sözleşmeler yapılmaktadır. Bu sözleş-
meler gereğince “Bankaların haksızlığı” tartışılamaz. İşte tüm bu şartlar, genel işlem şartı niteliğinde olup, 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 20 ve devamı maddeleri gereğince geçersizdir.

 Bankalar, yatırımcıları zamanında doğru ve tam olarak aydınlatmadıkları gibi, uyuşmazlık ortaya çıkınca 
da, yatırımcının nitelikli yatırımcı olduğunu, bu işlemleri bilebilecek durumda olduklarını ileri sürmektedirler. 
Yani bir varsayım üzerinden iddialarını kanıtlama yoluna gitmektedirler. Oysa güven kurumu olan ve ağır-
laştırılmış özen borcu altında olan bankalar, varsayıma dayanarak işlem yapamazlar. müşterilerini ve yatı-
rımcılarını aydınlatma borcu altında oldukları gibi, aydınlattıklarını da ispat etmeleri gerekir. müşterilerinin 
doğru anlayıp anlamadığını da kontrol etmeleri gerekir. Şimdi size “uçuk bir fikir” gibi gelebilir. Ancak İsviçre 
bankalarında, finansal ürünü tanıtan formların müşteriye anlatılarak teslim edilmesi yanı sıra, müşterinin 
bizzat doldurduğu, ürünün işleyişi hakkında yeterli bilgiyi edinip edinmediğine dair bir form da bulunmakta-
dır. Yani bu iş ülkemizdeki gibi“yasak savma kavlinden” yapılmamaktadır. Para kazanmak her yerde zordur, 
bankalar da bu zorluğa katlanmak zorundadır. Ayrıca bizim Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da da 
“sözleşme öncesi bilgilendirme formu” doldurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk, tüm bankacılık 
işlemleri için geçerli olmalıdır. Yasa ile bu zorunluluğu getirmeye gerek yok, dürüstlük kuralları zaten bunu 
gerektirmektedir.

 Öte yandan birçok bankanın türev ürün satma lisansına sahip olmayan personel ile işlem yaptırdığını gör-
mekteyiz. mevzuata aykırı olan bu durum, yatırımcının zararına yol açmaktadır. Piyasa ve ürünü tanımayan 
personel yatırımcıyı aydınlatamamaktadır. Nitelikli personel çalıştırılması halinde, yukarıda anlattığımız bil-
gilendirme geri bildirim formunu da müşteriler sağlıklı bir şekilde doldurabilecektir.

 NEDEN MÜŞTERİ YETERİNCE VE DOĞRU OLARAK AYDINLATILMIYOR?
 Bankacılıkta rekabet çok sert şekilde sürüyor. Eski bol kazançlı dönem bitti. Yeni finansal ürünler üreterek 

piyasada hakimiyet sağlamaya çalışıyorlar. Bol kazanç, yüksek riski de beraberinde getiriyor. Bu riskli ürün-
leri pazarlamaları için personellerine baskı yapıyorlar. Personellerine finansal ürünleri satmaları için yüksek 
hedefler koyuyorlar. Kredi gibi ürünler kolay satılabiliyor. Ancak opsiyon işlemi gibi türev işlemlerin alıcısı pek 
yok. Finansal açıdan entelektüel birikimi olan yatırımcıların bu ürünleri kullanması gerekmekte. Ancak ban-
kaların koyduğu yüksek hedefleri gerçekleştirme baskısı altında olan personel, türev ürünleri ve bu ürünlerin 
işleyişini bilmeyen, finans dünyası ile pek de ilgili olmayan kişileri, hatta bazen parası bol ev hanımlarını ya da 
pek parasının hesabını bilmeyen orta yaşlı ve/veya yaşlı kişileri hedef olarak seçiyor. ürünün kazançlı yanları 
anlatılıyor ama riskleri üzerinde hiç durulmuyor. Paradan para kazanmak herkese çok cazip geliyor. Ne de olsa 
sistemin ahlakı bu. 

 Personele de çok kabahat bulamıyorum. Bu sistemde “kasap, et; koyun, can derdinde”. Türev araçlar hedef-
lerini tutturamayan birçok bankacı işten çıkarılıyor. Bankaların bu performans kriterleri, daima kendilerine 
kazanç olarak dönüyor. Ya bol kazançlı finansal ürünü satarak kazanıyorlar, ya ürünü satamayan personelin 
iş akdine son vererek daha az maliyetli personel bulabiliyorlar.

 GÜN IŞIĞI GİRMEYEN PİYASAYA AVUKAT GİRER
 Yeterli bilgilendirilmeyen müşteriler, riskler gerçekleşip zarara uğrayınca, önce felekleri şaşıyor, sonra yana 

döne banka yönetimi ile görüşmeye gidiyorlar. Bu konuda da profesyonel olan banka yönetimi, yatırımcıyı 
dinledikten sonra dava açmamaları, açmaları halinde dava masrafları ve vekalet ücreti nedeniyle yine zarara 
uğrayacakları yönünde ikna etmekte ya da umutlarını kırmaktadırlar. Yukarıda da anlattığım gibi SPK ve 
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Benim bu lafım, hukuk devletinde geçerlidir. Bankacılığı kurallarına uygun 
yapmayan bankayı şikayet ettiğinizde, BDDK da, SPK da topu birbirine atıyor. 
Görevlerini yapmayan bu idari otoritelerin red cevaplarına ya da zımni red cevap-
larına karşı idare mahkemesinde iptal ya da tam yargı davası açtığınızda ise gelen 
cevap “beni yargı yoluyla işlem yapmaya zorlayamazsın” oluyor. Türkiye’deki hu-
kuk devleti manzarası bu. İdari otorite bu kadar var.

Finansal Kurumların Sorumluluğunun Kaynağı

Son olarak, aydınlatmama ve aydınlatmama sonucu doğan zararlar nedeniy-
le finansal kurumların sorumluluğunun kaynağının ne olabileceği konusunu ele 
alalım. Ya da bu tarz davalarda somut olayın özelliğine göre hangi hükümlere da-
yanılabileceğini inceleyelim. 

Sözleşme kurulmadan önceki dönemde, “sözleşme görüşmelerinde kusur” 
(culpa in contrahendo) durumu bulunmaktadır. Ancak Borçlar Kanunumuz, Al-
man Medeni Kanununda bulunan bu hükmü almamıştır. Doktrinde ise, sözleşme 
görüşmelerine başlandığında, tarafların birbirlerine karşı dürüst davranma, söz-
leşme ile ilgili tüm bilgilendirmeleri ve aydınlatmayı yapma yükümlülüğü altında 
oldukları kabul edilmektedir. Bu dürüstlük kuralına (TMK m. 2) aykırılık halin-
de, borca aykırılık hükümleri uygulanacağı genel kabul gören görüştür.

Finansal kurumların aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesi, müşte-
rinin iradesinin sakatlanmasına neden olmaktadır. Bir sözleşmenin geçerli olabil-
mesi için irade sakatlığı olmaması gerekir. Kanun yanılma (hata), aldatma (hile) 
veya korkutma (ikrah) olmak üzere üç irade sakatlığı hali saymıştır. Somut olayın 
özelliğine göre yanılma (TBK m. 30-35) ve aldatma (TBK m. 36) hükümlerinin 
uygulama alanı bulabileceğini düşünüyorum. özellikle de bankaların gerekli ay-
dınlatmayı yapmadan, riski anlatmadan ya da karanlıkta bırakarak müşterileri ile 
sözleşme akdetmeleri, aldatma hükümlerinin uygulanmasına neden olacaktır. 

Yine somut olayın özelliklerine bakarak, TBK m. 28’deki “aşırı yararlanma” 
(gabin) hükümlerinden yararlanılabilir. Finansal kurum ile müşteri arasında tam 
iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme bulunmaktadır. Gabin hükmünün uygu-
lanması için, tarafların karşılıklı edimleri arasında açık oransızlık olması ve bu 
oransızlığın, zarar görenin (müşterinin) zor durumda kalmasından veya düşün-
cesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi 
gerekir. Aydınlatma yapılmadığı için, müşteri uğrayacağı zararı düşünemeyerek 
sözleşmeyi yapmaktadır. Banka ise müşterisinin bu düşüncesizliğinden yararlan-

BDDK bu alana girmeyerek, yatırımcıyı bankaların insafına bırakmaktadır. Gün ışığı girmeyen bu piyasada, 
“tek yol dava” olarak görülmektedir. Hak varsa, davası da vardır. Anlaşılan o ki, bu piyasayı SPK veya BDDK 
değil, avukatlar ve yargı düzenleyecek.”
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mıştır. örneğin opsiyon işlemlerindeki müşterinin kazandığı prim ile bankanın 
kazandığı (müşterinin zarar ettiği) meblağ karşılaştırıldığında, “aşırı yararlanma” 
hükmünün uygulama alanı bulduğu görülecektir.

Son olarak da sözleşmeye aykırılık nedeniyle gereken aydınlatmayı yapmayan 
bankanın sorumluluğuna gidilebilir. Bankanın müşterisini aydınlatmaması ya da 
gerektiği gibi aydınlatmaması, sözleşmenin banka tarafından gereği gibi ifa edil-
memesi veya kötü ifa edilmesi sonucunu doğurmaktadır. TBK m. 112 vd. (BK m. 
96 vd) hükümleri gereğince, borcun hiç veya gereği gibi ifa edilememesi halinde; 
borçlu, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. 

Finansal kurumların vekil olduğu durumlarda, vekalet sözleşmesi hükümleri 
uygulanacaktır. örneğin aracılık işlemleri, sermaye piyasası işlemleri, vadeli iş-
lemler (opsiyon, forward) gibi işlemlerde TBK m. 502 ve devamında (BK m. 386 
vd) düzenlenen vekalet sözleşmesi hükmü uygulama alanı bulacaktır. İşgörme 
sözleşmesinde de, işin niteliğine uygun olması halinde vekalete ilişkin hükümler 
uygulanacaktır (m. 502/2). Vekilin talimatlara uygun ifa (m. 505), şahsen ifa, sa-
dakat ve özen gösterme (m. 506), hesap verme (m. 508) borçları bulunmaktadır. 
Yani basiretli tacir olan bankanın bir de basiretli vekil olma borcu bulunmakta-
dır ki, bu da bankaya “çifte ağırlaştırılmış özen yükümlülüğü” yüklemektedir8 
(TTK m. 18/2 TBK m. 506/2-3). Burada bir de TBK m. 115/3’de düzenlenen, 
uzmanlığı gerektiren bir hizmetin, mesleğin ya da sanatın, ancak kanun ya da yet-
kili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebilmesi halinde, borçlunun hafif 
kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin yapılan anlaşmanın hükümsüz olduğu 
kuralını da ekleyerek değerlendirme yapmak gerekecektir. 

Tüm zorluklara rağmen, biz avukatlara çok iş düşüyor, çok…

Sevgili meslektaşlarım, sizlere adalet savaşınızda başarılar dilerim. Teşekkürler.

8 BELEN, Herdem: İstanbul Asliye 25. Ticaret Mahkemesi’nin 2011/434 E. sayılı dosyasını inceleyerek hazır-
ladığı 01.09.2014 tarihli bilimsel görüşü.



§ 3 SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ; SÖZLEŞMELERİN 
YORUMU, MUVAZAALI İŞLEMLER

Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN1 

Tebliğimizin konusu 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) çerçevesinde 
TBK m. 19, TBK m. 26, TBK m. 27 ve TBK m. 28 hükümlerinin değerlendirilme-
sidir. TBK m. 19 hükmü sözleşmenin yorumu bakımından herhangi bir yenilik 
getirmemektedir. Bu bakımdan bu hükmü genel hatlarıyla incelerken, konumuz 
kapsamındaki öteki maddelerdeki değişikliklerden bahsedeceğiz. 

818 Sayılı Borçlar Kanunu döneminde kanunda genel bir yorum ve tamam-
lama hükmü bulunmamaktaydı. Aynı durum 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
bakımından da devam etmektedir. Yeni Borçlar Kanununda da genel bir yorum 
hükmü bulunmamaktadır. Oysa Alman Medeni Kanunu’nda olduğu gibi (BGB 
§ 133 ve § 157) genel bir yorum hükmü kanuna konulsaydı daha isabetli olurdu. 
Ancak kanunda bu nitelikte bir hüküm bulunmasa da sözleşmenin yorumlanması 
ve tamamlanması faaliyetlerinin yürütülmesi yine de söz konusu olabilir. Nitekim 
İsviçre Borçlar Kanunu’nda (OR) da genel bir yorum ve tamamlama hükmü bu-
lunmasa da bu kurumlar OR Art. 18 (TBK m. 19) altında incelenmektedir. Söz-
leşmenin yorumlanması ve tamamlanması sorunları aslında sık karşılaşılabilecek 
hukuki sorunlar olduğu için kanunda genel bir hüküm bulunmaması tamamlama 
ve yorum faaliyetlerinin yapılmasını engellemez. Ancak kanunda genel bir hük-
mün bulunmaması maalesef yorum ve tamamlamaya duyulan ilgiyi azaltmakta-
dır. Kanunda genel bir yorum hükmü bulunmamakla birlikte bu sorunlarla karşı-
laşan hâkimlerin ellerinde yine de bazı araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar, aşağıda 
değineceğimiz gibi, kanunun çeşitli hükümlerinden çıkar. 

TBK m. 19/f. 1’e göre, “Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde 
ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için 
kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. ” Bu 
hükümden üç farklı hukuki sorunun çözümünde yararlanılabilir. Bu hükme irade 
beyanlarının yorumlanmasında, sözleşmenin içeriğinin belirlenmesi ve yorum-
lanmasında son olarak da muvazaanın tespit edilmesinde başvurulabilir. 

TBK m. 1/f. 1’e göre sözlesme, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade 

1 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
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beyanları ile oluşan bir hukuki işlemdir. Bir sözleşmenin kurulabilmesi için kar-
şılıklı irade beyanları gerekir. Sözleşmede taraflar irade beyanlarını birbirlerine 
yöneltmelidir. Muhatabın beyanı da ilk beyana dayanarak, ona cevap sayılacak 
şekilde yapılmalıdır. Buna “irade beyanlarının karşılıklı olması” denir. İrade be-
yanlarından sözleşmenin kurulması açısından teklif niteliğinde olana “öneri”, bu 
öneriye olumlu cevap niteliği taşıyana ise “kabul” denir. önerinin Borçlar Kanu-
nu’nun ifadesine uygun olarak kabul edilmesiyle sözleşme kurulur2. 

Bir sözleşmenin kurulması için tarafların irade beyanlarının karşılıklı olma-
sından başka birbirine uygun olması da gerekir. İrade beyanlarının birbirlerine 
uygunluğundan kasıt, ya gerçek iradelerin ya da irade beyanlarının birbirine uy-
gun olmasıdır. Borçlar Kanunu’nun 1. maddesi sözleşmenin kurulması için mut-
laka tarafların gerçek iradelerinin uygunluğunu aramamış, irade beyanlarının 
uyuşmasını yeterli görmüştür3. İrade beyanları çoğu zaman gerçek iradeyi yansı-
tır, sözleşme de gerçek irade beyanlarına göre kurulur. örneğin (A), (B)’ye “1000 
YTL’ye şu halıyı satıyorum, alır mısın?” diye sormuş, (B) de “Anlaştık, 1000 YTL’ 
ye bu halıyı alıyorum” demişse, bu halde hem iradeler hem de beyanlar arasın-
da bir uyuşma, uygunluk (konsens) vardır4. Buna “fiili, tabii, gerçek uygunluk” 
denir5. “Tabii uygunluk” yalnız irade beyanlarının değil, iradelerin de birbirine 
uygun olması anlamına gelir. 

Bir taraf aslında gerçek iradesine uymayan bir beyanda bulunduğu halde kar-
şı taraf beyanda bulunanın yanıldığını ve gerçek iradesini anlamış ve buna göre 
kabul beyanında bulunmuş olabilir. Bu durumda sözleşme irade beyanında bulu-
2 Selahattin Sulhi Tekinay/Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 7. baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, s. 70; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. 
baskı İstanbul, Beta, 2006, s. 218-219; M. Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
Cilt I, 11. baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2013, s. 49-50; Şener Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995, s. 65; Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, C. I, üzerin-
de çalışılmış ve genişletilmiş altıncı bası, Sermet Matbaası, 1976, s. 184; Halûk N. Nomer, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, gözden geçirilmiş beşinci bası, İstanbul, Beta, 2007, s. 16; Feyzi Necmettin Feyzioğlu, 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, yenilenmiş ve genişletilmiş 2. bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 
1976, s. 65. 

3 Max Keller/Christian Schöbi, Allgemeine Lehren des Vertragsrecht, Basel und Frankfurt am Main, Hel-
bing & Lichtenhahn, 1988, s. 53; Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Schweizerisches 
Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 8. Auflage, Schulthess, 2003, N. 310 vd. ; Ingeborg Schwenzer, 
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Bern, Stämpfli, 2006, N. 29. 02; Alfred 
Koller, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, Bern, Stämpfli, 2006, § 6 N. 4. 

4 Eren, s. 206; Koller, AT, § 6 N. 4; Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, Berner Kommentar zum Schweize-
risches Privatrecht: Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 
1-18 OR, Band VI, 1. Abteilung, 1. Teilband, Bern, Stämpfli, 1986, OR Art. 1 N. 121, N. 122; Kocayusufpa-
şaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş, § 17 N. 1; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 71; Schwenzer, AT, N. 29. 
02; Claire Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zürich, Schulthess, 2004, s. 29. 

5 Eren, s. 206; Koller, AT, § 6 N. 4; Berner Komm./Kramer, OR Art. 1 N. 121, N. 122; Kocayusufpaşaoğlu, 
Borçlar Hukukuna Giris, § 17 N. 1; Schwenzer, AT, N. 29. 02. Huguenin, s. 29. 
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nanın gerçek iradesine uygun biçimde kurulmuş olur6. örneğin hem (A) hem de 
(B), (A)’nın bir binanın 5. katındaki dairesinin kiralık olduğunu bildikleri halde, 
(A) yanlışlıkla 3. kattaki dairem kiralık demiş, (B) de kabul etmiştir. (A)’nın irade 
beyanında 3. kattaki ev söz konusu edilmekle birlikte, tarafların gerçek iradesi ve 
bu beyana vermiş oldukları anlam 5. kattaki daire olduğundan, sözleşme 5. katta-
ki daire üzerinden kurulmuştur. Burada da tarafların iradeleri arasında “fiili, tabii 
bir uygunluk” vardır. Bu gibi hallerde tabii uygunluğun olup olmadığı tarafların 
beyanlarının yorumlanmasıyla anlaşılır. Bu sonuç TBK m. 19/f. 1’e de uygundur. 
Zira bu hüküm önce tarafların iradeleri arasındaki gerçek uygunluğu esas almak-
tadır. 

Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, sözlesmenin kurulması için kanun irade-
lerin değil, irade beyanlarının uygunluğunu aramıştır. Buna doktrinde “hukuki 
uygunluk” denmektedir7. Gerçekten de irade ile beyan bazen birbirine uymayabi-
lir. örneğin (A) 500 dolar diyeceği yerde 500 avro demiş, (B) de buna göre kabul 
beyanında bulunmuştur. Bazen de bir tarafın irade beyanından, karşı taraf beyan-
da bulunan tarafın anlatmak istediğinden farklı bir anlam çıkarabilir. örneğin 
(A), (B)’ye yönelttiği icapta, benimle çalışır mısın demiş; (B) de (A)’nın işyerinde 
birlikte çalışmalarını teklif ettiğini sanarak teklifi kabul etmiştir. Oysa (A) bura-
da “yanımda” demekle işyerinde değil de evinde çalışmayı kastetmiştir8. Taraflar 
arasında görülebilecek buna benzer anlayış farklılıklarının birçok sebebi olabilir. 

İrade beyanının aracı olan dilin, kelimelerin, deyimlerin, hatta noktalama işa-
retlerinin iyi ve yerinde kullanılmamış oluşu, bazı kelimelerin mekân ve zaman 
yönünden, dahası kullanan kişiye göre farklı anlamlara gelmesi tarafların sos-
yo-ekonomik, psikolojik durumları anlayış farklılığına yol açmış olabilir. Birçok 
durumda irade sahibinin ve muhatabın irade beyanına farklı bir anlam vermesi 
yüzünden irade beyanının anlamını tespit etmeye ihtiyaç duyulur. İrade beyanla-
rının anlamının hâkim tarafından araştırılarak tespit edilmesine “irade beyanla-
rının yorum”u denir. İrade beyanları bugün kabul edilen görüşe göre, güven teo-
risine göre yorumlanır9. Güven teorisine dayanan yoruma göre irade beyanlarının 
6 Eren, s. 206; Oğuzman/Öz, 71; Koller, AT, § 6 N. 4; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş, § 17 N. 

1; Schwenzer, AT, N. 29. 02. 
7 Berner Komm./Kramer, OR Art. 1 N. 121, N. 122; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, AT, Bd. I, N. 317; 

Schwenzer, AT, N. 29. 02; Eren, s. 206; Huguenin, s. 29. 
8 Bu örnek için bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 71. 
9 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 73 vd. ; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 111-112; Koca-

yusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş, § 13 N. 1 vd. ; Nomer, s. 18; Şener Akyol, Medeni Hukukta çelişki 
Yasağı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s. 27 vd. ; Oğuzman/Öz, s. 70 vd. Doktrinde güven teorisinin yanın-
da “meram anlatma teorisi”nden (Das Auslegungsprinzip des Sichverständlichmachens) de bahsedilmektedir. 
Bu teori, güven teorisinden daha kapsamlı bir yorum teorisidir. Güven teorisi sadece taraflar birbirlerini 
doğru olarak anlamadıkları zaman uygulanır. Bu durumda irade beyanları arasında farazi (normatif) uy-
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birbirine uygun olduğu sonucuna varılırsa yine sözleşme kurulmuş olur. Buna, 
irade beyanları arasında hukuki yahut normatif (farazi, varsayımsal) uyuşma de-
nir. Bu hallerde iradeler aslında uyuşmadıkları halde, güven teorisine dayanarak 
bir tarafın karşı tarafın beyanına verdiği anlam hukuken korunmakta ve sözleşme 
bu anlam üzerinden kurulmuş sayılmaktadır. Bu halde uyuşma vardır, sözlesme 
BK m. 1/f. 1’e uygun biçimde kurulmuştur10. 

Güven teorisine göre, sözlesmenin irade beyanlarının birbirine uygun (nor-
matif uygunluk) bulunduğunun kabul edilmesiyle kurulduğu hallerde, sözleşme 
taraflardan birinin gerçek iradesine aslında uygun olmadığı için, söz konusu taraf, 
sözlesmeyi hata yüzünden iptal edebilir11. Tarafların irade beyanlarının yorum-
lanması ile beyanlar arasında uyuşma olmadığı sonucuna varılırsa, uyusmazlık 
(dissens) söz konusu olur, bu yüzden sözleşme kurulmuş sayılmaz. 

Birbirine uygun irade beyanları ile bir sözleşmenin asgari içeriği üzerinde 
uyum sağlanmışsa sözleşmenin kurulduğu kabul edilebilir. Demek ki önce tespit 
edilmesi gereken gerçekten birbirine uygun irade beyanlarının olup olmadığıdır. 
Sözleşmenin kurulduğu anlaşılırsa, sözleşmenin tamamlanması ve yorumlanması 
sorunlarının çözümü araştırılabilir. 

Sözleşmenin yorumlanması geçerli olarak kurulan bir sözleşmenin içeriği-
nin tarafların birbirine uygun gerçek veya farazi ortak iradesine göre tespit edil-
mesidir. Sözleşme BK m. 1 uygun olarak kurulmuş olsa da sözleşmenin içeriği 
üzerinde taraflar arasında uyuşmazlık doğabilir. Sözleşmenin içeriği ile taraflar 
arasındaki hakları ve borçları düzenleyen hükümler anlaşılır. Taraflardan biri söz-
leşmenin içeriğini farklı bir şekilde anlayabilir. örneğin sözleşmede ifanın ayın 
başında yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunabilir. Bu durumda ayın başı ile ne 
ifade edildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık doğabilir. İşte bu durumda 
sözleşmenin yorumlanması gerekir. 

gunluk olup olmadığına güven teorisinden faydalanılarak karar verilir. Oysa meram anlatma teorisi sadece 
farazi uyuşma hallerinde değil, tarafların birbirini doğru olarak anlamaları halinde de tabii bir yorum teorisi 
olarak uygulanmaktadır. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Esther Lange, Das Auslegungsprinzip des 
Sichverständlichmachens, Zürich, Schulthess, 1981, s. 21 vd. ; Eren, s. 144 vd. ; Keller/Schöbi, s. 125 vd. ; 
Max Keller, “Der Vertragswille im Obligationenrecht”, SJZ 58, 1962, s. 369-370. 

10 Berner Komm./Kramer, OR Art. 1 N. 126-133; Koller, AT, § 6 N. 4; Eren, s. 207; Tekinay/Akman/Burcu-
oğlu/Altop, s. 73-74. 

11 Oğuzman/Öz, s. 72; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 74; Koller, AT, § 6 N. 6; Berner Komm./Kra-
mer, OR Art. 1 N. 126, N. 133; Eren, s. 207; Theo Guhl/Alfred Koller/Anton K. Schnyder/Jean Nicholas 
Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels-und Wertpapierrechts, 9. Aufla-
ge, Zürich, Schulthess, 2000, s. 102; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş, § 13 N. 8; Akyol, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, s. 122; Keller, “Der Vertragswille im Obligationenrecht”, s. 368. Daha geniş bilgi 
için bkz. Ernst Henrici, Über den Irrtum beim Vertragsabschluss, Zürich, 1916, s. 166 vd. ; Necip Kocayu-
sufpaşaoğlu, Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul, Garanti Matbaası, 
1968, s. 123 vd. 
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Benzer şekilde geçerli bir şekilde kurulan sözleşmede tarafların düzenlemeyi 
ihmal ettiği, unuttuğu yahut da düzenlenmesini ileriye bıraktığı hususlar bulunur-
sa bu durumda bir sözleşme boşluğunun doğduğu kabul edilir ve bir tamamlama 
sorunu söz konusu olur. Sözleşmenin tamamlanması, karşılaşılan soruna çözüm 
olabilecek bir hüküm bulunmaması halinde söz konusu olur. Oysa sözleşmenin 
yorumunda taraflarca kararlaştırılmış bir hüküm mevcuttur, ama taraflar bu hük-
mün anlamı üzerinde uyuşamamaktadır. Hâkim tarafların gerçek yahut farazi or-
tak iradelerini araştırarak söz konusu hükmün anlamını tespit etmeye çalışır12. Bu 
iki kavram birbirinden farklı olmakla birlikte, aralarında yakın bir ilişki vardır. 

Sözleşmenin tamamlanması için öncelikle sözleşmenin içeriğinin tespit edil-
mesi gereklidir. Sözleşmenin içeriği ile burada kastedilen şey, münferit bir sözleş-
me ilişkisinde tarafların koyduğu, sözleşmeye has kurallardır. Sözleşmenin içe-
riğine her şeyden önce karşılıklı haklar ve borçlar girer. Bu kuralların içeriğinin 
tespit edilmesi için karşılıklı ve ortak irade beyanlarının açıklanması, bunun için 
de sözleşmenin yorumlanması gerekir13. 

Bir sözleşmenin tamamlanması ihtiyacı doğması için, sadece tarafların açıkça 
kullandıkları cümleleri, ifadeleri, kelimeleri dikkate almak gerekir14; taraflar bir 
konu üzerinde açık bir karara varmamışlarsa, tamamlama sorunu vardır. Ama 
tarafların kullandıkları cümlenin, ifadenin yahut kelimenin anlamı üzerinde 
uyuşmazlık varsa, ortada bir yorum sorunu var demektir. Bununla birlikte, yo-
rum sadece tarafların açıkça kararlaştırdıkları noktalarda olmaz. Kullanılan ke-
limelerin birincil, dar anlamının yanında, geniş yahut bağlama göre değişebilen 
bir anlamı da olabilir. Aslında yorumun asıl işlevi taraflar açısından tabii olan, 
bu yüzden de açıkça ifade edilmemiş olan hususların tespit edilmesidir15. Buna 
sözleşmenin örtülü içeriği de denir. Nasıl örtülü irade beyanları yorumlanırken 
beyan dışı unsurlara ihtiyaç duyuluyorsa, sözleşmenin örtülü içeriği tespit edi-
lirken de sözleşmede açıkça kararlaştırılmış düzenlemelerin dışındaki unsurlar 
dikkate alınmalıdır. Hâkim, sözleşmenin örtülü içeriğinde yer alan hükmü dolaylı 
olarak, hal ve şartları değerlendirerek ortaya çıkarabilir16. öte yandan özellikle ta-

12 Eren, s. 422 vd. ; Oğuzman/Öz, s. 197-198; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 148 vd. ; Saibe Oktay, 
“İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması”, İHFM. , C. LV, 1996, s. 279; 
İbrahim Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi: Sözleşmenin Yorumu, Sözleşmenin Tamamlanması, 
Sözleşmenin Değişen Hâl ve Şartlara Uydurulması, 2. bası, Ankara, Seçkin Kitabevi, 2007, s. 31 vd. ; Peter 
Jäggi/Peter Gauch, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V1b, (Artikel 18 OR), Zü-
rich, Schulthess, 1980, OR Art. 18 N. 13 vd. özellikle N 23; Şener Akyol, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye 
Kullanılması Yasağı, İstanbul, Vedat, 2006, s. 26 vd. 

13 Kaplan, s. 26 -29 ve s. 42; Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N. 273, 274. 
14 Par W. Yung, “L’interprétation supplétive des contracts”, ZBJV 97 (1961), s. 47-48. 
15 Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N. 333; Kaplan, s. 41. 
16 Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N. 333; Kaplan, s. 41. çoğu zaman hâkimler sözleşme boşluğunun varlığını kabul 
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cirler arasındaki sözleşmelerde taraflarca bilinen örf ve âdet hukuku kurallarının 
da sözleşmenin örtülü içeriğine girdiği kabul edilmektedir17. Böylece sözleşmenin 
örtülü içeriği belirlenirken bazı olgular ilk defa söze dökülür. Bu açıdan burada da 
bir çeşit tamamlama olduğundan bahsedilmekte ve buna “şekli tamamlama” de-
nilmektedir. Bu terimin kullanılmasının sebebi, sözleşmenin örtülü içeriğinde yer 
alan ama hâkimin ortaya çıkardığı bu hükmün aslında taraflarca biliniyor olması-
dır18. Oysa sözleşme boşlukları tarafların bilmedikleri noktalardadır. Zira taraflar 
o meseleyi düzenlemeyi ya unutmuşlar, ya ihmal etmişler ya da düzenlenmesini 
sonraya bırakmışlardır. 

Yorum, sözleşmenin tamamlanması açısından çok önem taşır. Sözleşmede 
boşluk bulunup bulunmadığı her şeyden önce bir yorum meselesidir. Bu ba-
kımdan irade beyanlarının yorumlanması gerekir. Gerçekten taraflar bir hususu 
düzenlemişler mi, düzenlememişlerse bilinçli olarak mı düzenlememişler yoksa 
farkında olmadan mı hususu düzenlenmemiş halde bırakmışlar, bunlar hep irade 
beyanlarının yorumlanmasıyla ortaya çıkar. İrade beyanlarının yorumu güven te-
orisine göre yapılmalıdır. Bazen de sözleşme boşluğunun tespit edilebilmesi için, 
tek tek irade beyanlarının ötesinde sözleşmenin bir yoruma tabi tutulması gere-
kebilir. Bazı hususlar sözleşmenin örtülü içeriğinde bulunabileceği gibi hiç dü-
zenlenmemiş de olabilir. Bu bakımdan, boşluğun tespit edilebilmesi için sözleşme 
içeriğinin yorumlanması gerekir. Bu anlamda mantıki açıdan bakıldığında yorum 
tamamlamadan önce gelir. 

Tarafların kurdukları sözleşme, bu sözleşmenin hükümleri bizim için büyük 
bir önem taşır. Tarafların iradelerini sözle beyan etmişlerse beyan aracı olarak 
kullanılan sözler ve deyimler ilk sırada yer alan yorum aracıdır. Sözlerin normal 
anlamlarında kullanıldığı farz edilir, ama özel teknik bir anlamları da olabilir. 
Bunların araştırılması gerekir. Sözcüklerin, deyimlerin özel bir anlamları varsa 
bu anlam üstün tutulmalıdır. Asli yorum araçları yeterince açık değilse yardımcı 
yorum araçlarına başvurulur. Bunlar beyanların dışında yer alan hal ve durumlar-
dır. Sözleşmenin kurulması sırasında, müzakereleri aşamasındaki sözler, davra-
nışlar, sözleşme taslakları, tarafların menfaat durumları, sözleşmenin amacı, ilgili 
iş çevresindeki teamüller ve âdetler de dikkate alınır. Kısacası sözleşmede açıkça 
kararlaştırılmış düzenlemelerin dışındaki yer alan unsurlar dikkate alınmalıdır. 
Bir başka deyişle sözleşmeyi yorumlayacak hâkim sadece tarafların kullandığı ke-
limelere bağlı kalamaz. Bütün koşulları dikkate almak zorundadır. 

edip, onu tamamlamak yerine söz konusu hususun sözleşmenin örtülü içeriğinde yer aldığını kabul etmek-
tedir. Aslında hâkim bu hallerde sözleşmenin örtülü içeriğini değil, farazi ortak iradeyi tespit etmektedir. 
Bu bakımdan da hâkimler yorum görüntüsü altında tamamlama yapmaktadırlar. Jäggi/Gauch, OR Art. 18 
N. 341; Kaplan, s. 43. 

17 Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, gözden geçirilmiş üçüncü bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s. 71. 
18 Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N. 335; Kaplan, s. 41. 
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Kanunda genel bir yorum hükmü bulunmamaktadır. Bu açıdan TBK m. 19’un 
genel bir yorum hükmü olmadığını yeniden belirtmek gerekir. Ama yine de bu 
hüküm bize yol gösterici olabilir. Hâkim tamamlama ve yorumlama faaliyetini 
yerine getirirken BK m. 2 ve MK m. 1 hükümlerinden de yararlanabilir. Bu hü-
kümler incelendiğinde hâkimin yorum ve tamamlama faaliyetini yerine getirir-
ken faydalanabileceği araçları bulabiliriz. Yorum ve tamamlama araçları denince 
akla önce yedek kanun hükümleri gelir. Gerçekten MK m. 1’e göre karşılaşılan 
hukuki ihtilaflarda kanun hükümlerinin uygulanacağından bahsetmektedir. Yine 
aynı hükümden örf ve âdet hukuku kurallarının da bir araç olarak uygulanabile-
ceği anlaşılmaktadır. Ancak borçlar hukuku alanında örf ve âdet hukuku kuralı 
katına çıkmış pek az hüküm olduğunu belirtmek gerekir. MK m. 2’de tamamlama 
ve yorum açısından önemli bir hükümdür. Dürüstlük kuralına gerek sözleşmenin 
tamamlanmasında gerekse yorumunda başvurulur. Nitekim BGB § 157, sözleş-
melerin dürüstlük kuralı ve teamüller dikkate alınarak yorumlanacağını düzen-
lemektedir. Dürüstlük kuralından yola çıkarak farazi ortak irade araştırılarak ta-
mamlama ve yorum yapılması da düşünülebilir. 

Gerek yorumda gerekse tamamlamada ilkin gerçek ortak irade araştırılır (TBK 
m. 19). Ancak gerçek ortak iradenin eksik olduğu anlaşılıyorsa, farazi ortak ira-
denin araştırılması söz konusu olabilir. Taraflar açıkça kararlaştırmamış olsalar 
bile, sözleşmeden tarafların gerçek ortak iradesi anlaşılıyorsa, hâkim ona göre ha-
reket etmelidir. Gerçekten de, bazı hallerde tarafların örtülü iradesini gösteren 
açık deliller olabilir. Hâkimin tarafların gerçek iradelerini gösteren bu anahtarla-
rı değerlendirmesi gereklidir. Tarafların gerçek ortak iradesi tamamlayıcı hukuk 
kurallarının da önüne geçer, çünkü bu durumlarda esasen herhangi bir sözleşme 
boşluğu veya yorumlanacak bir hüküm yoktur 19. 

“örtülü irade” ile “farazi irade” kavramları da birbirine karıştırılmamalıdır. İlk 
bakışta aynı anlama geldikleri izlenimi uyansa da, bunlar birbirinden çok farklı 
iki kavramdır. Birincisinde gerçek ortak iradenin araştırılması söz konusu iken, 
ikincisinde gerçek olmayan, farazi, kurmaca bir iradenin araştırılması söz ko-
nusudur20. Bazı hallerde taraflar bir hususu açıkça kararlaştırmamış olsalar da, 
gerçek iradeleri çok doğal bir biçimde anlaşılabilir. Tarafların söz konusu mesele 
hakkında düşündükleri şeyler sözleşmeden anlaşılıyorsa, tarafların farazi ortak 
iradesinden bahsetmek artık isabetli olamaz. Bu durumda tarafların dürüst, man-
19 Hubert Pilz, Richterliche Vertragsergänzung und Vertragsabänderung, Freiburg, 1963, s. 49 vd. ; Koller, 

AT, § 10 N. 16; Berner Komm./Kramer, OR Art. 18 N. 238. 
20 Wolfgang Wiegand, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I: Art. 1-529 

OR, Herausgeber: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand, 3. Auflage, Basel, Helbing & 
Lichtenhahn, 2003, OR Art. 18, N. 76; Berner Komm./Kramer, OR Art. 18 N. 238; Jäggi /Gauch, OR Art. 
18, N. 498. 
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tıklı kimseler olarak ne isteyeceklerine bakılmamalı, tam tersine tarafların ortaya 
koydukları gerçek iradelerine başvurulmalıdır. Bu çözüm sözleşme özgürlüğü il-
kesinin doğal bir sonucudur: Tarafların gerçek iradesi belli ise, ne yedek hukuk 
kurallarına ne de farazi ortak iradenin araştırılmasına gidilebilir. 

Dolayısıyla gerçek ortak irade tespit edilemezse yukarıda belirttiğimiz yorum 
araçlarına başvurulabilir. Bu yorum araçlarının nasıl kullanılacağı ve aralarındaki 
sıralamaya burada değinmeyeceğiz. Biz burada sadece “farazi ortak irade” kav-
ramından ve bu kavramdan yararlanılarak getirilen basit yorum ve tamamlayıcı 
yorum kurumlarından bahsedeceğiz. Tamamlayıcı yorum, sözleşme boşluğunun 
hâkimce şekillendirilmesi demektir. Hâkim, bu durumda sadece sözleşme boşlu-
ğunu tamamlamak için düzenleme getirir. Bu faaliyetin sağlıklı bir biçimde yürü-
tülebilmesi sözleşmenin yorumlanmasını gerektirir. Tamamlama işlemi, sözleş-
menin yorumlanmasıyla anlaşılabilecek amacına göre uygulanmalıdır. Yorum ile 
tamamlamanın sınırları böylece belirlenir. Aralarındaki bu yakın bağ dolayısıyla 
doktrinde sözleşmenin tamamlanması için sık sık “tamamlayıcı yorum” (ergän-
zende Auslegung) teriminin kullanıldığı görülmektedir21. özellikle Alman huku-
kunda kullanılan bu terim hâkimin somut olaydaki sözleşme boşluğunu tamam-
lamak için kendi koyduğu (lex privata) hükmü ifade eder. Bu anlamda tamamla-
yıcı yorum hâkimin MK m. 1/f. 1’e göre kanun koyucu gibi hareket etmesinden 
farklıdır. Hâkim kanun koyucu gibi hareket ederken soyut, genel ve objektif bir 
hüküm koyar, oysa tamamlayıcı yorumda hâkim somut, bireysel ve söz konusu 
sözleşme boşluğunu tamamlamaya yönelik bir hüküm getirir. Hâkim kanun ko-
yucu gibi hareket ederken sadece önündeki olaya değil benzer birçok olay için de 
uygulanabilecek bir hüküm getirmek zorundadır. Oysa tamamlayıcı yorumda hâ-
kim sadece önündeki olay için uygulanabilecek bir düzenleme getirmeye çalışır, 
yani kazuistik bir yöntemi tercih eder. 

Hâkimin tamamlayıcı yorum getirme yetkisi MK m. 1’e dayandırılmaktadır. 
Bu hükme göre kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa örf ve âdet hukukuna 
göre böyle bir düzenleme de bulunmuyorsa, hâkim kanun koyucu gibi hareket 
edip hukuktaki boşluğu tamamlamak zorundadır. İşte bu hükme kıyasla sözleşme 
boşlukları bakımından da kanunda olsun, örf ve âdet hukukunda olsun boşluğu 
21 BGE 61 I 76; Werner Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft, Zweiter Bd. 

, 3. ergänzte Auflage, Berlin, Springer, 1979, s. 321; Max Keller, “Die Auslegung obligationenrechtlicher 
Verträge”, SJZ 57, 1961, s. 318; Karl Larenz/Manfred Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Ach-
te, neubearbeitete und erweiterte Auflage, München, Beck, 1997, s. 562 vd. ; Karl Larenz, “Ergänzende 
Vertragsauslegung und dispositives Recht”, NJW 16, 1963, s. 737 vd. ; Manfred Wolf, Soergel Bürgerliches 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen Allgemeiner Teil 2, Bd. 2, § 104-240, Redekteur: 
Manfred Wolf, 13. Auflage, Kohlhammer, 1999, BGB § 157 N. 103 vd. ; Herbert Roth, J. von Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Redakteur: Norbert 
Habermann, Buch 1, Allgemeiner Teil 4 (§ 134–163), Neubearbeitung, Berlin, 2003, BGB § 157 N 3 vd. 
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tamamlamaya elverişli bir hüküm bulunmaması halinde hâkimin kendi koyduğu 
bir hükümle boşluğu gidermesi gerektiği kabul edilmektedir. Hâkimin karşılaştığı 
sorunda uyuşmazlığı çözme yükümlülüğü bu durumda da söz konusudur22. 

Doktrinde tamamlayıcı yorum ile basit yorum arasında hiçbir fark bulunma-
dığını ileri süren bir görüş vardır. Bu görüşe göre, aslında bir yanda sadece gerçek 
yahut basit yorum, bir yanda da tamamlama vardır, bunlar dışında tamamlayıcı 
yorum diye bir kavrama da lüzum yoktur23. Anılan görüşe göre, tamamlamada 
sadece yedek hukuk kurallarından faydalanılır, buna “objektif tamamlama” da 
denilir. Objektif tamamlamanın dışında sadece yorum vardır. Bu görüş tamamla-
yıcı yorum ile basit yorum kavramlarını birbirine karıştırmaktadır. Bunun sebe-
bi iki durumda da hakların ve borçların tayininde TBK m. 19/f. 1’de bahsedilen 
tarafların gerçek ortak iradelerinin tespit edilmesi değil, farazi ortak iradelerinin 
araştırılmasıdır. Gerçekten de, sözleşmenin yorumunda tarafların gerçek ortak 
iradelerinin tespiti mümkün değilse, objektif bir yorumla tarafların “farazi ortak 
iradeleri” tespit edilir. Böylece sözleşme tarafların gerçek ortak iradesine göre yo-
rumlanamıyorsa, farazi ortak iradelerine göre yorumlanır. Tamamlayıcı yorumda 
da tarafların “farazi ortak iradesi”nin araştırılması gereklidir24. 

öte yandan, sözleşmelerde yer alan hakların ve borçların düzenlenmesine dair 
hükümler kanun hükümleri gibi soyut ve genel bir yapıda değildir. Bu bakımdan 
gerek sözleşmenin yorumunda, gerekse tamamlanmasında sözleşme hükümleri-
nin bireysel özellikleri dikkate alınmalı, sözleşmenin amacından hareket edilme-
lidir. Her iki durumda da hâkim görevini yerine getirirken “farazi ortak irade”yi 
MK m. 2’de yer alan dürüstlük kuralına göre ve sözleşmenin özellikleriyle yapısını 
dikkate alarak tespit etmeye çalışır25. 

İşte bu benzerliklerden ötürü, sözleşmenin tamamlanması ile objektif olarak 
yorumlanması (farazi ortak irade esas alınarak yorumlanması) arasında sonuç 
olarak fark olmadığı ileri sürülmektedir26. Ancak, aslında iki kavram arasında çok 
22 Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N. 531; Henri Deschenaux, Schweizerisches Privatrecht: Einleitung und Perso-

nenrecht, Bd. II, Herausgegeben von Max Gutzwiller, Basel und Stuttgart Helbing & Lichtenhahn, 1967, s. 
171 vd. 

23 Franz Leonhard, “Die Auslegung der Rechtsgeschäfte”, AcP 120, 1922, s. 14 vd. , özellikle, s. 42-44; Ludwig 
Sartorius, Das Eingriffsrecht des Richters in privatrechtliche Vertragsverhältnisse, Bonn, 1922, s. 75 vd. 
; Wolfram Henckel, “Die ergänzende Vertragsauslegung”, AcP, 159 (1960, 1961), s. 117; Karl Oftinger, 
“Einige grundsätzliche Betrachtungen über die Auslegung und Ergänzung der Verkehrsgeschäfte”, ZSR 58, 
(1939), s. 197; Tunçomağ, s. 287. 

24 Berner Komm./Kramer, OR Art. 18 N. 224. 
25 Berner Komm./Kramer, OR Art. 18 N. 224; Walter R. Schluep, Schweizerisches Privatrecht, Obligatio-

nenrecht Besondere Vertragsverhältnisse, Bd. VII/2, Herausgegeben von Frank Vischer, Basel -Stutugart, 
Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, 1979, s. 783. 

26 Hans Merz, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Einleitung Artikel 1-10, Bd. I, 1. Abteilung, 
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önemli bir fark vardır. Sözleşmenin farazi ortak iradeye göre yorumlanmasında 
tarafların anlamı üzerinde uyuşamadıkları bir sözleşme hükmü söz konusu iken, 
sözleşmenin tamamlanmasında gerek tarafların gerçek ortak iradelerine, gerek 
farazi ortak iradelerine göre anlamı araştırılabilecek bir sözleşme hükmü yoktur. 
Bunun sebebi tarafların bu konu üzerinde hiç düşünmemesi, sorunu göz ardı et-
mesi, unutması yahut düzenlenmesini ertelemesidir27. Buradan basit yorumun 
yanında bir de tamamlayıcı yorum bulunduğu sonucuna varılabilir. Bu konuda 
son olarak gerek yorumda gerekse tamamlayıcı yorumda söz konusu olan “farazi 
ortak irade” kavramından biraz bahsetmek gerekir. 

Görüşümüze göre, farazi ortak irade tespit edilirken herhangi iki normal zekâ-
lı, dürüst, makul kişinin değil, somut sözleşme taraflarının amaçları ve beklen-
tileri dikkate alınmalıdır28. Burada önemli olan şey o sözleşmede ilgili tarafların 
boşluk olan hususu düzenleselerdi getirecekleri hükmün belirlenmesidir. Hâki-
min tespit ettiği farazi ortak irade somut olayın şartlarına göre objektif olarak 
en ideal ve adil olan çözümü getirmese bile dürüstlük kuralına aykırı olmamak 
şartıyla bu çözüm benimsenmelidir. Sözleşme özgürlüğü ilkesi de bunu gerekti-
rir29. Dürüstlük kuralı ile teamüller de elbette göz ardı edilmemelidir. Dürüstlük 
kuralına aykırı bir farazi ortak irade kabul edilemez. Böyle bir farazi ortak irade 
tespiti hâkim açısından elbette daha zahmetlidir. Açıktır ki, hâkim birçok şartı de-
ğerlendirip taraf iradelerine uygun bir farazi ortak irade bulmaya çalışmaktadır. 
Hâkim somut tarafların çıkarları ile bireysel ilişkilerini, sözleşmenin amacını ve 
özelliklerini de göz önünde tutarak hareket etmelidir. 

Ancak sözleşmenin şahsi bir yapısı olmayabilir. Bir başka deyişle, tarafların 
farazi ortak iradelerini gösteren hiçbir bağlantı noktası sözleşmede yer almaya-
bilir. Bu durumda hâkim somut sözleşmenin adil ve dürüst sözleşenlerini değil, 
herhangi iki adil sözleşeni dikkate alarak farazi ortak iradeyi tespit etmelidir. Bu 
durumda da hâkim işin mahiyetinden, teamüllerden ve dürüstlük kuralından 

Herausgegeben von Arthur Meier-Hayoz, Stämpfli, Bern, 1966, ZGB Art. 2 N. 137; Hans Giger, “Grundsätzli-
ches zum Richterlichen Eingriff in den Vertrag”, ZBJV 105 (1969), s. 315. 

27 Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 323; Paul Piotet, “Le Complétement Judiciaire du Contrat”, ZSR, 80 (1961), 
s. 375; Berner Komm./Kramer, OR Art. 18 N. 225; Feyzioğlu, s. 360-361; Eren, s. 426; Oğuzman/Öz, s. 
201-202; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 37. 

28 Boşluk sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan bir sebebe bağlı ise farazi ortak irade, taraflar boşluk bu-
lunan hususu sözleşmenin başında düşünselerdi nasıl bir düzenleme getirirlerdi şeklinde değil, bu hususu 
ihtimal olarak düşünselerdi nasıl bir hüküm getirirlerdi şeklinde belirlenmelidir. Oğuzman/Öz, s. 201, dn. 
562. 

29 Basler Komm./Wiegand, OR Art. 18 N. 78; Pilz, s. 60; aynı anlamda Schwenzer, AT, N. 34. 06, 34. 07; 
Berner Komm./Kramer, OR Art. 18 N. 245; Necip Kocayusufpaşaoğlu, ““Değişik Kısmî Hükümsüzlük” ve 
“Genişletilmiş Kısmî Hükümsüzlük” Kavramları ile İlgili Düşünceler”, Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, 
Aybay, 1996, s. 27. 
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yararlanmalıdır. Bu görüşe iki aşamalı görüş denilmektedir30. Bu görüşün farazi 
ortak irade tespit edilirken üstün tutulması gerekir. Zira hem somut olay adaleti-
ni hem de sözleşme özgürlüğü ilkesini gerçekleştirmeye en elverişli görüş budur. 
Sonuç olarak hâkim bu şekilde tespit edeceği farazi ortak iradeye dayanarak hem 
basit hem de tamamlayıcı yorum getirebilir. 

Bu hükümden son çıkan husus ile muvazaayla ilgilidir. Bilindiği gibi, muvaza-
alı sözleşme muvazaa sebebiyle hiçbir hüküm doğurmaz. çünkü tarafları gerçek 
ortak iradesi BK m. 19 uyarınca dikkate alınır. Taraflar yaptıkları sözleşmenin 
hiç hüküm doğurmaması veya görünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin 
hükümlerini doğurması hususunda anlaşmışlarsa muvazaaalı bir sözleşme söz 
konusudur. Taraflar yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması üzerine an-
laşmışlarsa basit muvazaa vardır ve sözleşme kesin olarak hükümsüzdür. Taraflar 
yaptıkları sözleşmenin görünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin hüküm-
lerini doğurmasını istemişlerse nitelikli muvazaa vardır. Bu durumda görünüşteki 
işlem muvazaa sebebiyle kesin olarak hükümsüzken gerçek iradelerinin yöneldiği 
sözleşme, sözleşmenin geçerliliğini etkileyecek bir başka sebep yoksa (şekle aykı-
rılık gibi) geçerlidir. 

Eski BK m. 19 hükmünün yerini TBK m. 26 hükmü almıştır. Yeni düzenlemede 
eski hükmün sadece birinci fıkrası alınmıştır. Bu yeni hüküm sözleşme özgürlüğü 
ilkesiyle ilgilidir. Buna göre, taraflar bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen 
sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. Eski BK m. 19/f. 2’nin ikinci fıkrası ise 
sözleşme özgürlüğü ilkesinin sınırlarını açıklamaktan ibaret olduğu için gereksiz 
görülerek metinden çıkarılmıştır. Bu da isabetli olmuştur. Sözleşme özgürlüğü il-
kesinin sınırlarının aşılmasının yaptırımı TBK m. 27 ile düzenlenmiştir. 

Bugün değineceğimiz bir başka hüküm de TBK m. 27’dir. TBK m. 27’nin eski 
Borçlar Kanunundaki karşılığı BK m. 20 hükmüydü. Bu hükmün kenar başlığı 
“butlan” idi. TBK m. 27’de ise “kesin hükümsüzlük” olarak değiştirilmiştir. TBK 
m. 27/f. 1 sözleşmenin hangi hallerde kesin hükümsüz sayılacağını düzenlemek-
tedir. TBK m. 27/f. 2 ise kısmi hükümsüzlüğe ilişkindir. 818 sayılı BK m. 20/f. 2 
hükmü “Aktin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının butlanı akdi iptal etmeyip 
yalnız şart lağvolunur” şeklindeydi. Bu hükmün yeni halini düzenleyen TBK m. 
27/f. 2 şu şekildedir: sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz 
olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Böylece kısmi hükümsüzlüğün yap-
tırımını açıklamak için kullanılan “akdi iptal etmeyip yalnız şart lağvolur” şek-
lindeki ibare “diğerlerinin geçerliliğini etkilemez” şeklinde değiştirilmiştir. Eski 

30 Berner Komm./Kramer, OR Art. 18 N. 240; Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 26-27; 
Basler Komm./Wiegand, OR. Art. 18 N. 78; Larenz/Wolf, AT, s. 567-568. 
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ibare yanlış anlaşılmalara müsait olduğu için bu değişiklik isabetli olmuştur. Zira 
“iptal edilme” ifadesinin kısmi hükümsüzlük hali bakımından kanunda kullanıl-
ması uygun olmadığı için bu değişiklik yerindedir. 

Borçlar Kanunu m. 20/f. 2’e göre sözleşmenin içeriğinin bir kısmının imkânsız, 
ahlâka yahut hukuka aykırılık gibi sebeplerle sakat olduğu halde sadece bu kısmın 
geçerli sayılması ve tarafların farazi ortak iradesi de dikkate alınarak sözleşmenin 
geri kalan kısmının geçerli olarak kabul edilip sözleşmenin ayakta tutulmasına 
kısmi butlan denir. Objektif şart, hükümsüzlük sözleşmenin bir kısmında bulun-
malı ve sözleşme bölünebilir olmalıdır. Sübjektif şartı tarafların farazi ortak ira-
desi sözleşmenin ayakta tutulması yönünde olmalıdır. Kanunda aksi ispat edilme-
dikçe tarafların farazi ortak iradelerinin bu yönde olduğu kabul edilir31. 

Gerçek iradelerine sonra farazi iradelerine bakılır. Taraflar şayet koydukları 
hükümlerin hükümsüz olduğunun farkında iseler, o zaman aslında kısmi hüküm-
süzlük söz konusu değildir. Sözleşmeyi açık veya örtülü olarak sakat olmayan 
kısımlarla yapmayı kabul etmişlerdir. Ancak taraflar yaptıkları sözleşmenin hü-
kümsüz olduğunu bilmiyorlarsa, söz konusu hükümsüzlüğü bilselerdi bu sözleş-
meyi yapıp yapmayacakları sorunu doğar. Sözleşmenin yapıldığı somut şartlara 
bakmak gerekir. Sakat kısım olmadan sözleşmenin yapılmayacağı anlaşılırsa ke-
sin hükümsüzlük söz konusu olur32. 

Sözleşmenin sakat olan kısmının yerine ikame bir kuralın (Ersatzregel) geti-
rilmesine ve sözleşmenin bu şekilde ayakta tutulmasına ise “değiştirilmiş kısmi 
butlan” (modifizierte Teilnichtigkeit) denilmektedir33. Doktrinde kısmi butlan 
durumunda batıl kısmın sözleşmeden çıkması ile sözleşmede bir boşluk oluşup 
oluşmadığı tartışması yer almaktadır. Elbette bu tartışma sadece sözleşmedeki 
sakat kısmın yerine bir kural getirilmesi gereken hallerde söz konusu edilebilir. 
Tarafların bir hükmü hiç düzenlememeleri ile düzenlenmiş hükmün batıl olma-
sı aynı şey değildir. Ancak butlan hükmün sözleşmeden atılmasıyla, hiç değilse 
bazı durumlarda, bir boşluk oluşmadığı anlamı da çıkmamalıdır. Bu bakımdan 
da değiştirilmiş kısmi butlan durumunda hükümsüz kalan kısım için bir “söz-
leşme boşluğu” oluştuğunun kabul edilmesi gerekir34. Ancak elbette kısmi but-

31 Veysel Başpınar, Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara, 1998, s. 52 vd. 
32 Başpınar, s. 88, 91. 
33 Başpınar, s. 152 vd. ; BK m 20/f. 2 ilk bakışta sadece basit butlan ve tam butlan hallerini düzenlemiş gözükse 

de değiştirilmiş kısmi butlanın da BK m. 20/f. 2/c. 1’de hiç değilse örtülü olarak yer aldığı kabul edilmektey-
di. özellikle de boşluğun emredici yahut yedek bir kanun hükmü ile tamamlandığı hallerde bu sonuca çok 
doğal bir biçimde varılmaktadır. BK m. 20/f. 2/c. 1’e göre “Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının 
butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart lağvolur” demekte, bu hüküm açıkça ifade etmese de bu yorumu da 
kapsadığı kabul edilmektedir. Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmî Hükümsüzlük” s. 25 vd. ve s. 26; 

34 Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 27; Soergel/Wolf, BGB § 157 N. 123; Staudinger/
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lan sorunu öncelikle TBK m. 27 kapsamında çözülmelidir. Nitekim bu hallerde 
boşluğun tamamlanması açısından bazı farklılıklar vardır ki bunlara burada ar-
tık değinilmeyecektir. 

Son olarak TBK m. 28 hükmünden bahsetmek istiyorum. Bu hükmün eski 
Borçlar Kanunu’ndaki karşılığı “Gabin” kenar başlığını taşıyan BK m. 21 hükmüy-
dü. TBK m. 28’de “Gabin” ifadesi “Aşırı Yararlanma” biçiminde değiştirilmiştir. 
Bu hükümde ciddi bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, aşırı yararlanmanın 
kanunda öngörülen şartları oluştuğunda zarar görene sözleşmeyle bağlı olmadı-
ğını diğer tarafa bildirerek edimin geri verilmesini istemek yanında, sözleşmeyle 
bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteme hakkı da ta-
nınmıştır. Bu düzenleme ile, doktrinde ileri sürülen görüşlere uygun olarak, aşırı 
yararlanmanın söz konusu olduğu hallerde zarar görene sadece sözleşmeyle bağlı 
kalmaktan kurtulmak hakkı yerine oransızlığın giderilmesini isteme hakkı da ta-
nınmıştır. Burada bir şeçim hakkı öngörülse de hâkim durumun özelliğine göre 
takdir yetkisini kullanarak, öbür tarafın itirazı üzerine diğer hakkın kullanılması-
na karar verebilir. Burada yeni bir uyarlama imkânı düzenlenmiştir. Bu hakların 
elbette dava yolu ile kullanılması gerekmez. Ancak uyuşmazlık dava konusu olur-
sa hâkim itirazları değerlendirir. Edimler arasındaki oransızlığın giderilmesinin 
ne şekilde yapılacağı da hâkimin takdirine bağlıdır. Mesela bir mal değerinin çok 
üstünde satıldıysa malın değerinde indirim yapılabilir veya değerinin altında sa-
tıldıysa artırım olabilir. öte yandan eski BK m. 21’de geçen “akti fesh eder” ibaresi 
kaldırılmıştır. Burada teknik anlamda bir fesih olmadığı zaten doktrinde kabul 
edilmekteydi. TBK m. 28’de ise “Sözleşmeyle bağlı kalmadığı” ifadesi kullanılmış-
tır. Buradan zarar görenin karşı tarafa sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirmesi 
halinde sözleşmenin geriye etkili olarak ortadan kalkacağı anlaşılmaktadır. Bu 
durumda zarar görenin iptal hakkını kullanılması söz konusudur. 

Gabin bakımından söz konusu olan ve mülga BK m. 21’de öngörülen bir yıl-
lık hak düşürücü süre de yeniden düzenlenmiştir. TBK m. 28/f. 2’de zarar gören 
kişinin yukarıda açıkladığımız haklarını kullanması bakımından iki farklı süre 
öngörülmüştür. Buna göre aşırı yararlanmanın söz konusu olduğu bir sözleşmede 
zarar gören, sözleşmeyle bağlı olmaktan kurtulmak ya da oransızlığın giderilme-
sini istiyorsa düşüncesizlik ve deneyimsizliği öğrendiği; zor durumda kalmada ise 
bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her iki halde de söz-
leşmenin kurulduğu tarihten itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içinde bu hakla-
rını kullanmalıdır. Bir yıllık hak düşürücü süre sözleşmenin kurulduğu tarihten 

Roth, BGB § 157 N. 18. Hatta genel işlem şartlarının içerik denetimi sonucunda batıl oldukları yahut yürür-
lük denetimi sonucu sözleşmenin parçası haline gelmedikleri anlaşılan hallerde de bir boşluk oluştuğunun 
kabul edilmesi gerekir. 
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itibaren değil öğrenme ve zor durumun ortadan kalktığı tarihten başlamaktadır. 
Ayrıca zarar gören bakımından bu iradesini karşı tarafa açıklayabileceği beş yıllık 
bir azami süre de öngörülmüştür. Bu sürenin başlangıcı olarak sözleşmenin ku-
rulması tarihi esas alınmıştır. 



I. OTURUM 
TARTIŞMALAR

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: Culpa in contrahendo sorumluluğu konusunda 
hangi maddelere dayanacağız?

Doç. Dr. Herdem BELEN: Culpa in contrahendo sorumluluğu -Borçlar Ka-
nunumuz Avrupa’yla uyumlaştırma çerçevesinde de yenilendi- ama hükümleri-
mizde yer almıyor maalesef. Sözleşmenin görüşülmesi sırasındaki yükümlülükle-
re aykırıık olarak temelini yine dürüstlük kuralında, Medeni Kanun 2. maddede 
buluyor. 

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY: Teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara yaptıkla-
rı açıklamalar için teşekkür ederim. Ben bir iki noktaya değineceğim. Birincisi 
bu önerilerde hazır olanlar ve hazır olmayanlar arasındaki önerilerle ilgili olarak 
şunu söyleyeceğim. Eski metin aslında amaca çok daha uygundu. çünkü burada-
ki hazır olmak güncel anlamda, günlük anlamdaki hazır olma anlamında değil. 
Eskiden hazırlar arasında ve gaipler arasında denirdi. Hazırlar arasında demek 
birlikte bulunanlar arasında demekti. Gaipler arasında da uzakta bulunanlar ara-
sında, bir arada olmayan kişiler arasında sözleşmenin kurulması söz konusuydu. 
Şimdi burada biz bu borçlar hukuku dersini anlatırken de hazırlar ve gaiplerden 
bahsederdik, ama derdik ki, birlikte bulunanlar arasında sözleşmenin kurulması 
önerinin bağlayıcılığı, birlikte olmayanlar arasında. Şimdi burada hazırlar arasın-
da, hazır olmayanlar arasında deyince aslında hazırlar arasında ve hazır olmayan-
lar arasında demek lazım. Yoksa hazırla hazır çok farklı iki kavram. Onun için 
burada dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu komisyon bu kanunu revize ederken 
keşke bir arada bulunanlar arasında sözleşmenin kurulması, bir arada olmayanlar 
veya uzakta olanlar arasında sözleşmenin kurulması ayrımını yapsaydı. Bakın, bu 
hemen kavram kargaşasına yol açıyor, hazır, hazır. 

Arkadaşım Dursun’un açıklamasında da bir noktaya değineyim. Şimdi aşırı 
yararlanmayla ilgili çözüm amaca daha uygun bir de alternatif getiriyor, ama eski 
kanunda, yani eski metinde eski 26. madde galiba, o akdi feshetmeyi biz hiçbir 
zaman akit kuruluyor da akdi feshediyor anlamında öğretmiyorduk, öyle anlamı-
yorduk. Gabine uğramışsa bir kimse o zaman gabine uğrayan kimseyi o sözleşme 
bağlamak. Bağlamayınca da o yapılan şey sadece sözleşmeyle bağlı olmadığının 
karşı tarafa bildirilmesidir, o akdin feshi değildi hiçbir zaman. Onun için şimdi 
bu yeni metin daha doğru, yani yeni metin akitle bağlı olmadığını bildiriyor. Bir 
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de bir alternatif getiriyor ki doğru, işte şey yapılırsa sözleşmeyi idame de ettirebi-
lirim diyor. Onun için burada bir yanlış anlama, arkadaşım herhalde daha vakit 
olsaydı bunu açıklayacaktı, ama bir yanlış anlama olmamasını belirtmek istedim. 
Teşekkür ederim. 

Yard. Doç. Dr. Eylem APAYDIN: öncelikle böyle bir sempozyumu düzen-
lediğiniz için çok teşekkür ediyorum İstanbul Barosuna ve fakülteme. Fakülte-
den Hocam Sayın Herdem Belen’e bir sorum olacaktı. Hocam, bu 7. madde bana 
çok garip bir madde olarak geliyor, bir türlü anlamlandıramıyorum. Birincisi bu 
ısmarlanmamış şeyin gönderilmesi durumu icap sayılsaydı ne olacaktı? Burada 
büyük ihtimalle Medeni Kanun madde 2’den dolayı culpa in contrahendo sorum-
luluğu doğacaktı. Bunu devre dışı bırakmak için büyük ihtimalle icap sayılmamış. 
İcap sayılmayınca bugün ısmarlanmamış şeyi alıp kullandığımızda, tükettiğimiz-
de ne olacak? Bu bir kabul anlamına gelemeyecek dolayısıyla, icap da yöneltilmesi 
gereken bir irade beyanı. Yöneltilmemiş olacak. Bu durumda sözleşme kurulması-
nın hiç imkânı yok. Dolayısıyla değerlendirilmesi gereken tek şey o zaman burada 
bir sebepsiz zenginleşme mi olacak? Yani aslında ısmarlanmamış şey hoşumuza 
gitti, biz bunu alıp kullanmak istiyoruz. Ne yapmalıyız? Yani burada kanun sanki 
sözleşme kurulmasına imkân vermemiş gibi duruyor. Alıp kullanmak istediği-
mizde sebepsiz zenginleşmeden sorumlu olacaksın, ama yok edersen olmayacak 
mısın sebepsiz zenginleşmeden? Bana çok garip gelen bir madde bu, biraz daha 
açıklarsanız bu maddeyi çok sevinirim. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: Estağfurullah. 7. madde ifadesiyle de eleştiriliyor 
zaten. Bir boyutu şu, eğer memnunsanız aldığınız şeyden bedelini ödemeyi ister-
siniz, sözleşmeyi kurarsınız, ona karışmaz kanun koyucu. Kanun koyucu kurtul-
mak isteyene çözüm gösteriyor. Diyor ki canınız ne isterse onu yaparsınız. Sero-
zan diyor ki, bir kıyıya koyarsanız, çürümeye bırakırsanız kimse size ki yasadan 
çıkan da o, ne sebepsiz zenginleşmeye ne haksız fiile ne sözleşmeye aykırılıktan 
bir şey yapabilir. Ben biraz ileri götürerek bırakmayı değil de gönderileni tüket-
meyi, öfkelenip yok etmeyi irdeledim, başka bir bakış açısıyla. Gönderilen hoşu-
nuza gittiyse, gönderiyi kabul ediyorsanız, iradenizi olumlu açıklarsınız, sözleşme 
yaparsınız, ona karışmaz kanun koyucu. 

Yard. Doç. Dr. Eylem APAYDIN: Ama icapta bulunmanız lazım, öyle bir be-
ğendiğiniz irade beyanınız yok, yani oturup yediniz. Size bir kasa üzüm gönderil-
di, oturdunuz yediniz. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: Memnun oldun başka deyişle. Bedelini ödemek 
istiyorsan harekete geçersin, borcunu ifa edersin orada sorun yok. Sadece yiyip 
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tükettiğin zaman da bir görüşe göre sahipsiz kalmışı ihraz etmiş oluyorsun. Ben 
orada ve yok etmede biraz duraksıyorum. 

Yard. Doç. Dr. Eylem APAYDIN: İşte sorgulanmasın diye icabı değildir de-
mişler. Şöyle olabilir mi Hocam, bir örtülü kabul gibi bir de örtülü icap mı koya-
cağız o 6. maddedeki gibi? İşte alıp tüketirsen örtülü icapta bulunmuşsun, kabulü 
için de işin gereğinden örtülü kabul olarak da bir sözleşme vardır. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: Evet, yorum yapacaksınız orada artık. İyi niyete 
mi gideceğiz diye bir söz duydum. Hemen Sungurbey’in vurgularından ikisine 
gönderme yapmak istiyorum. -öğrencilerimize de hep söyleriz-Dürüstlük kuralı 
pusulası, Medeni Kanun 2’de var; bütün hakların bağlı olduğu bir ölçü getirir. 
Ama kanunda anılmayan yerde iyi niyet -başka hükümde MK m. 3’de düzenlen-
miştir- sözünü kullanırsanız kötü hukukçu olursunuz. Ismarlanmayan şeyin gön-
derilmesi hükmünde iyi niyetten söz edilmediği için kimsenin iyi niyetine bakıl-
maz! Teşekkür ederim. 

Av. Mehmet DURAKOĞLU: Evet, İsmail Beye soru sormak isteyen var mı?

Av. Suna ÇETİN: Ben şimdi burada İsmail Beye aslında biraz finansal kurum-
ları anlattığı için bir soru soracağım, ama 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73. 
maddesinde düzenlenen bankacılık sırrıyla ilgili biraz o şeye dayandırarak ban-
kalar güven kurumlarıdır dedik tabii ki. Banka herhangi bir şirketle şirket perso-
neline ilişkin olarak, çalışanlarına ilişkin olarak bir maaş ödeme sözleşmesi ya-
pıldığını farz edelim maaşların ödenmesi için. Bu esnada herhangi bir yargılama 
aşamasında da bu şirketten birisinin bu yargılamaya hiçbir talep olmadan, yani 
bir müzekkere olmadan oradaki maaş hesap hareketlerinin gönderilmesi duru-
munda burada bankanın bu müşteri sırrı değildir savunması aydınlanmanın için-
de, kapsamında değerlendirilebilir mi? Yani orada birtakım hesap hareketlerinde 
sadece maaş ödemesi değil de, başka bilgileri de var, EFT’ler, kredi kullanım, vesa-
ire. Burada banka işte bu zaten bir maaş ödeme sözleşmesi vardı, dolayısıyla bu sır 
kapsamında değildir. Hani o şekilde değerlendirildiğinde diğer tarafın savunması 
da bu sır kapsamındadır, çünkü bankanın aydınlatma yükümü vardır denilebilir 
mi? çünkü maaş ödeme sözleşmesinde böyle bir ibarenin yer almadığı takdirde. 

 Av. İsmail ALTAY: Ben anlayabildiğim kadarıyla cevaplandırayım. Bir kere 
mahkeme tarafından istendiği takdirde o sırrın…

Av. Suna ÇETİN: Mahkemeden istenmeden, … istenmiş ve mail yoluyla gön-
derilmiş. 
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 Av. İsmail ALTAY: Sözleşme yapılması aşamasında. 

Av. Suna ÇETİN: Şöyle, sözleşme maaş ödeme sözleşmesi, ama buradaki he-
sap hareketleri. 

 Av. İsmail ALTAY: Maaş ödemesi sözleşmesi akdedilmeden hesap hareketleri 
oluşmaz ki. 

Av. Suna ÇETİN: Tamam, anladım da şimdi oradaki kavram şu, müşteri sırrı 
kapsamında biraz aydınlanma yükümlülüğünü sormak istedim. 

 Av. İsmail ALTAY: Haklısınız, şimdi benim anladığım şu. Bir şirketle bir ban-
ka maaş ödemesi konusunda anlaşacaklar. Anlaşacaklar, ne yapacak? Şirket maaş 
ödemelerini bankaya verecek. İşte mesela iki gün önceden yatıracak, bankada bi-
liyorsunuz vadesizde kalır, iki gün bankanın kazancı da oradandır. Ondan sonra 
maaş zamanında ödemeyi yapar çalışanlarına. Burada kime bilgileri veriyor, söz-
leşme şirketle banka arasındadır. Burada daha henüz bir işlev hesap olmadığı için 
bu bilginin verilmesi mümkün değil. 

Av. Suna ÇETİN: Ama o başka bir mahkeme, yani dava aşamasında delil ola-
rak sunuyor, ama mahkemeden müzekkere talebi yok. Yani müzekkere yoluyla 
istenmemiş, genelde müzekkere yoluyla istenir. 

 Av. İsmail ALTAY: Eğer bir iddiasını kanıtlayacak şekildeyse sır kapsamına 
gelmiyor, ama davanın amacının dışındaki bilgileri de veriyorsa o zaman problem 
var diye düşünüyorum. O dava ispatlama amacının dışındaki müşterinin bilgile-
rini de dosyaya veriyorsa orada problem var diye düşünüyorum. İsterseniz arada 
daha ayrıntılı konuşalım. 

Av. Cengiz ABBASGİL: Efendim öncelikle bütün sunuculara teşekkür ediyo-
rum, aydınlattınız bizi. Sorum İsmail Beye, ama ilgisi bakımından Herdem Hoca-
ya da iletmek istiyorum. Merkezi kayıt sistemi size bir yazı gönderiyor ve o yazıda 
bakıyorsunuz bankadaki bütün bilgilerinizi almış. Bir nevi icap gibi oluyor galiba 
bu, bunu bana izah edebilir misiniz? Şimdi fazla da açıklayamıyorum, açıklamam 
şu, merkezi kayıt sistemi diye bir şey geliyor ve orada benim bankadaki hesap nu-
maram, vesairem, şunu yap, bunu yap, işte bize şunu yap diye bir nevi akde davet 
mi oluyor, ne oluyor anlamıyorum. Bankacılıkta var mıdır böyle, sizin sırlarınızı 
nasıl alabiliyor başka bir kayıt, bir kanunla mı kurulmuştur bu, onu bir zahmet. 

 Av. İsmail ALTAY: Evet, Merkezi Kayıt Kuruluşu bir kanunla kurulmuştur. 
Hisse senetleriniz oraya kaydediliyor. 
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Av. Cengiz ABBASGİL: Peki, siz bankada mevduatı olan bir şahıs olarak bunu 
istemiyorsanız neden size gönderiyor bunu, bir nevi icap. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: Merkezi kayıt kuruluşu size hangi bilgileri gönde-
riyor, icapla nasıl birleştirdiniz?

Av. Cengiz ABBASGİL: Yani şunu şunu yapın, şöyle yapın, şöyle hareket edin diye. 

 Av. İsmail ALTAY: Biraz daha açıklamanız lazım, Merkezi Kayı Kuruluşu öyle 
bilgiler istemez zaten. Sadece hisse senetlerini kaydi tutan kuruluştur. 

Av. Cengiz ABBASGİL: Hayır, bilgi istemiyor, bankadan almış, nasıl alıyor?

 Av. İsmail ALTAY: Ama bakın, şimdi Merkezi Kayıt Kuruluşu nedir? Merkezi 
Kayıt Kuruluş, hisse senetlerinizi kayda alıyor. Başka bir şey yapmıyor. Bu neden-
le, Bankayla direkt ilgisi yok. İcapta bulunmuyor. Kimin, hangi hisse senedi varsa, 
bunu kaydediyor. Kağıt olarak hisse senedi yok artık. Sanırım açıklayamadığınız 
şeyler var, isterseniz arada onları konuşalım. 

Av. Cengiz ABBASGİL: Yani şunu mu anlamak lazım, banka bu merkezi kayıt 
sisteminin mevzuatına göre banka bu bilgileri verebilir mi?

 Av. İsmail ALTAY: çünkü kaydı tutacak olan tek kurum o. Kanun ile bu ku-
rumu verilmiş bir görev bu.

Av. Cengiz ABBASGİL: Tamam da banka da verecek. 

 Av. İsmail ALTAY: Mecburen, yani o hisse senetlerinin kaydını o tutuyor. Ka-
nunla kurulmuş bir kurum ve görevi çok açık. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A 
maddesi gereğince, Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar, Merkezi 
Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu 
tarafından, bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri iti-
bariyle tutulmaktadır. Diğer bir deyişle bu kayıt edilen haklar, senede bağlanmaz.

Size Merkezi Kayıt Kuruluşu’na ilişkin ilginç bir konu anlatayım. Kanunla veri-
len süre içinde eğer hisse senetlerinizi MKK’ya ibraz ederek kayda aldırmazsanız, 
bu hisse senetleri hükümsüz hale geliyor. Şaka değil, hisse senediniz buharlaşıyor. 
Buna “badem” oldu deniyor. Sizin hisse kanun vasıtasıyla senetleriniz yok edi-
lirken, diğer hissedarlar zenginleştiriliyor. İnsan hakları arasında sayıla mülkiyet 
hakkı, kanun koyucu tarafından ihlal edilmiş durumda. Hem de liberal bir anla-
yışa sahip olan sermaye piyasalarında yapılıyor bu. “Pes artık” demek lazım. İşte 
bu gibi hukuka aykırı kanunlar yapıldığında, yasamanın sorumluluğu yoluna da 
gidilebilecek bir yol olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle hallerde, yasamanın 
hizmet kusurunun olduğuna inanıyorum.
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Av. Özlem ARSLAN: öncelikle bizlere verdiğiniz bilgilerden ötürü teşekkür 
ederiz. Ben İstanbul Barosu Avukatlarından özlem Arslan. İsmail Beye şu konuya 
ilişkin bir soru sormak istiyorum. Müşterinin hiçbir bilgisi olmadığı yurtdışı bir 
havale işlemi gerçekleştiriliyor. Banka bunun kesinlikle risksiz olduğunu söylüyor, 
ama bunlarda hiçbir yazıya dökülmeden işlem gerçekleştiriliyor. Banka müşte-
rinin elinden şayet bu işlemde bankamız mesul değildir diye bir yazı alırsa bu 
bankayı sorumluluktan kurtarır mı müşterinin ciddi zararı doğmuşsa bu işlem 
neticesinde?

 Av. İsmail ALTAY: Tabii benim olayın tam olarak bilmem lazım. Havale iliş-
kisi kuruluyor, banka sorumlu değilim diyor. Şimdi gerekli açılmayı yaptı mı, 
yapmadı mı ona bakmak lazım. Sıkıntı şurada, yani tüm bankacılık işlemlerinde 
sıkıntı, gerekli aydınlatmanın zamanında, tam ve müşterinin anlayabileceği dü-
zeyde yapılmaması. Tabi bir de bunu ispat sorunu var. Bankalar “biliyordu” gibi 
varsayıma dayanarak işlem yapamazlar. Bankalar, müşterilerini aydınlattıklarını 
ispat etmek zorundadırlar. Ama yargı yoluna gittiğiniz zaman böyle karşılık ala-
mayabilirsiniz. Bu benim anlattığım olması gereken şeyler. Ve biz hukukçular ola-
rak da mücadele etmemiz gereken şeyler. Mahkemeye gittiğiniz zaman maalesef 
böyle karşılık alamayabilirsiniz. Ama avukatlık bir şövalyelik mesleğidir, haksız-
lıklara karşı savaşma mesleğidir. Biz hukuk devleti için, imtiyazlıların olmadığı, 
bireylerin eşit haklarının olduğu, özgülükçü bir toplum yaratmak için mücadele 
ediyoruz. Bu büyük ideallere ulaşmak için, bazen insanlara küçük gibi görülen 
bir sözleşme ile bir dava ile uğraşmak gerekir. örneğin bir sözleşmede, ekonomik 
yönden güçlü olanın, güçsüz olanın özgür iradesini yıkıcı davranışlarını bertaraf 
etmektir bahsettiğim büyük ideallere iden yol. Tam aydınlatma yapılmadığı için 
müşterinin özgür iradesi oluşmamaktadır. Banka ya hile yapıyor, ya da müşteri-
nin hata yapmasına neden oluyor. İrade fesadı oluşmasına neden oluyor. Bu du-
rumda, hak düşümü süresi içinde işlem hiç doğmamış gibi iptal ettirilebilir.

Bir de bankanın sorumsuzluk kaydı için, TBK’nın 115/3 maddesini anımsat-
mak isterim. Banka gibi uzman kişiler, hafif kusurlardan dahi sorumlu olmadık-
larına dair sözleşme yapamazlar. Böyle bir sözleşme hükümsüzdür.

Av. Mehmet DURAKOĞLU: Evet, Sanem Hocaya soru alıyorum, var mı soru?

Av. Mehmet Akif TEKELİOĞLU: Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Dursun Hocama şunu soruyorum. Sözleşmenin yorumunda hâkimin açık 
sözleşme varken keyfi yoruma gitmesini engelleyen bir hukuk kuralı var mı? Yani 
hâkim mevcut iki sözleşmeden ikinci sözleşme geçerliyken birinci sözleşmeye 
göre hüküm kurarsa bu durumda ne yapılabilir? Yargıtay kararları ikinci sözleş-
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menin, kira sözleşmesi özellikle, geçerli olduğunu açıkça belirtirken hâkim ikinci 
sözleşmeye göre hüküm kurarsa ne yapmalıyız? Yorum konusunda soruyorum, 
yani yorumu keyfilik. 

Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN: İki sözleşme birbiriyle çelişik değil mi?

Av. Mehmet Akif TEKELİOĞLU: Evet, aynı taraflar arasında iki sözleşme var. 
Birinci sözleşme bir şekilde iptal edilmiş, ama yazılı bir şekle bağlanmamış. İkinci 
sözleşme yapılmış ve üç yıl süreyle de uygulanmış. Ondan sonra da bir kira tes-
piti davasında hâkim birinci sözleşmeye göre hüküm kurmuş. Üstelik kendisinin 
daha önce ödeme yeri kararında ikinci sözleşmenin kesin olarak geçerliği oldu-
ğuna dair bir karar vermişken kira tespiti kararında aynı hâkim, ama maalesef 
iadeyi muhakeme davasında hâkim ısrar etti, Yargıtay da onadı netice itibariyle 
ikinci sözleşmenin geçerli olduğuna dair başka bir mahkemeden ibraz etmemize 
rağmen. Yani burada soru şu, hâkim keyfi yorum yapabilir mi?

Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN: Yapamaz, kesinlikle, zaten yorumun en 
temel kuralı bu, hâkim asla keyfi yorum yapamaz. 

Av. Mehmet DURAKOĞLU: Başka soru var mı?

Av. Berrin DEMİR: Ben genel olarak da değerlendirilebilir, bu finansal kuru-
luşların aydınlatma yükümlülüğüyle ilgili biliyorsunuz Tüketicilerin Korunması 
Kanunu konut kredileriyle ilgili sözleşme öncesi bir bilgi formu düzenlemesi ge-
tirdi. Bu yeni Borçlar Kanunuyla birlikte acaba bankalar veya finans kuruluşları 
genel olarak tüm sözleşmelerde öncesinde bir bilgi formu vermek zorunda mı 
kalacaklar ve aydınlatma yükümlülüğünü böyle mi ispat edecek, yoksa başka bir 
çözüm mü var? Teşekkür ediyorum. 

 Av. İsmail ALTAY: Aslında benim sorular bitmişti, ama teşekkür ederim. Ma-
alesef o sadece tüketicilerle ilgili bir yükümlülük gibi anlaşılıyor. Ama bence MK 
madde 2’deki dürüstlük kuralına dayanılarak, müşteri tam aydınlatan bir evrak 
vermek zorundalar. Ya da bu CD vs dijital olarak işlemi, işleyişi anlatan, tanıtan 
bilgilendirici bir şey vermeleri gerekir. Olayın özelliğine de bakmak gerekir. 

Av. Berrin DEMİR: İspat edecek banka. Yani ben banka olarak aydınlatma yü-
kümlülüğümü yaptığımı ispat aracı olarak da kullanıyorum sözleşme öncesi bilgi 
formunu. Sözleşme öncesi bilgi formu aslında finans kuruluşları açısından da bir 
ispat aracı. Ben müşterimi işte sözleşme koşulları konusunda faizinden alınacak 
komisyonuna ve masraflarına kadar bilgilendirdim demektir bu. Banka açısın-
dan da ispat aracı. Ben diğer sözleşmelerde, bu yatırım hesaplarına ilişkin olabilir, 
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diğer genel ticari kredi sözleşmelerine ilişkin olabilir. Bilgilendirme aydınlatma 
yükümlülüğüne uyduğumu banka olarak nasıl ispat edeceğim?

 Av. İsmail ALTAY: çok haklısınız. Banka da kendini koruma altına almalı. 
Müşterisini aydınlatmalı ve aydınlattığını da ispat etmeli ki, hem müşterisini hem 
de kendisini risklere karşı korusun. Banka müşterisini aydınlattığını yazılı olarak 
ispat edebilir. Sunumumda da anlatmıştım. Müşterinin anlayıp anlamadığının da 
teyidi alınmalı. Bunlar yazılı olarak yapılır. Bunları müşteri bizzat kendisi doldu-
rur.  

Av. Berrin DEMİR: Peki, o zaman bir sözleşme öncesi bilgi formu gelecek 
demektir. 

 Av. İsmail ALTAY: Tabii, kesinlikle öyle olması lazım. Yani yasayla gelme-
se bile uygulamada bunu yerleştirmek lazım. Sunumumda da göstermiştim, bir 
banka anapara korumalı yatırım fonu gibi risksiz bir ünün için, ürünü tanımla-
yan, finansal aşamalarını, her şeyini tanımlayan bir tanıtıcı evrak çıkarmış. Fakat, 
müşteri açısında risk taşıyan için bu tarz müşteriyi aydınlatan evrak çıkarmıyor-
lar. Uygulamada bunu yerleştirmek lazım, yurtdışında böyle. Yurtdışında olduğu 
için değil, bizim halkımız için gerekiyor tam aydınlatma. özellikle de finansal 
kültür açısından taraflar arasında büyük bir eşitsizlik var. Niçin biz bunu istiyo-
ruz, olması gerektiğini düşünüyoruz? Taraflar eşit olsun, özgür iradeleriyle karar 
verebilsinler diye. özellikle müşterinin/yatırımcının özgür iradesi sakatlanmasın 
diye. Böyle bir formun verilmesi ve aynı zamanda sözleşme öncesi müşterinin 
tam bilgilendirilmesi çok önemlidir. 

Av. Berrin DEMİR: Ama kanunda bir düzenleme yok şimdi?

 Av. İsmail ALTAY: Evet, şu an yok.

Av. Mehmet DURAKOĞLU: Son soruyu alıyoruz, bitiriyoruz, Herdem Ho-
caya. 

Av. Cahit CANYANIK: Ben yanlış anlamadıysam söylediklerinizden dediniz 
ki soyut borç ikrarı geçerlidir, hâkim temel ilişkiyi araştırmaz. Şimdi bir çek senet 
takibe konulup da itirazın iptali davasına konu olduğu zaman mahkemeler fatu-
rayı, irsaliyeyi veya malın ödenip ödenmediğine dair belgeleri istiyor. Bunun ikisi 
çelişmiyor mu bu durumda? Yani çeki, senedi soyut borç ikrarı belgesi olarak bile 
kabul etmemiş oluyoruz bu durumda. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: çek, senetle -sanırım bonoyu kastediyorsunuz- il-
gili olarak ilk başta şu söylenmeli: çekler, ticaret hukukunda kanunen emre yazılı 
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olarak düzenlenmiş; temel ilkelerinden bir tanesi de soyutluk olan ödeme araçla-
rı. Onlar temel ilişkiden bağımsızlaşıp ayrılıyorlar. Medeni hukuktaki soyut borç 
ikrarı ifadesiyle çek uygulamasının bağlantısı yok. BK m. 18 hükmü anlamınca 
elinizde-biz adi senet diyoruz-imzalı bir metin var, “şu kişiye şu kadar borçluyum” 
diyor, ama neden borçlu olduğunu açıklamıyor. Bu soyut borç ikrarı. Hüküm ik-
rarın geçerliliğini, sebepten de soyutluğunu anlatır. çekteki soyutluk bambaşka 
bir konu. 

Av. Mehmet DURAKOĞLU: Efendim çok teşekkür ederiz. Bu ilk bölümdeki 
anılar bölümündeki plaket sunumunu yapacağız izin verirseniz. 
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Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY1

İsmet Sungurbey’in anısına düzenlenmiş olan bu toplantının öğleden sonraki 
ilk bölümüne geçiyoruz. İlk bölümün başkanlığını yapma görevini bana verdikleri 
için organizatörlere teşekkür ederim. Yalnız burada kendimle ilgili bir ufak açık-
lama yapayım. Beni İstanbul Ticaret Odası Hukuk Müşaviri olarak takdim etmiş-
ler, ama bu benim mesleki faaliyetimin çok ufak bir bölümünü teşkil ediyor. Ben 
aslında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin adamıyım. Yani benim alma 
mater’im İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesidir. Oradan emekli olduktan son-
ra İstanbul Kültür Üniversitesinde haftada sadece bir gün Avrupa Birliği özel hu-
kuku ve mukayeseli hukuk dersleri vermekteyim. Şimdi iç akademik faaliyetimin 
bir bölümü bu, ama benim bir de mukayeseli hukukçu olduğum için formasyon 
bakımından dış faaliyetlerim var. Dış faaliyetlerimi de şöyle özetleyeyim. Avrupa 
Konseyince Comite Directeur Purla Bioethic diye bir komite var, tıpla hukuk ara-
sındaki ilişkileri irdeleyen bir komite bu. Üçte ikisi hekim, üçte biri hukukçudan 
oluşuyor. Onun için bu komitede de aşağı yukarı 15 seneden beri tıp hukukunun 
güncel sorunları üzerinde çalışıyoruz. Komite konvansiyonlar ve ek protokoller 
yapmakla görevli. Şimdi bunların ayrıntılarına geçmeyeceğim, ama dış akademik 
faaliyetimin bir bölümü Avrupa Konseyinde geçiyor. 

İkinci bölümü Birleşmiş Milletlerin Uncitral diye bir kurumu var, Birleşmiş 
Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu. Uncitral’in çeşitli alt çalışma grupları var. 
Bu alt çalışma gruplarında iki ve üç numaralı grupta Türk delegesiyim. İki numa-
ralı grup arbitration ve conciliation üzerine çalışıyor. Şu andaki çalışmamız online 
dispute resolution, yani uyuşmazlıkların online olarak çözümü. öbür komisyon-
sa, üç numaralı komisyonsa elektronik sözleşmeler ve elektronik ticaret üzerinde 
çalışmalar yapıyor. Elektronik sözleşmelerle ilgili elektronik iletişimler hakkında 
bir konvansiyon bitti, imzaya açıldı, bazı ülkeler de imzaladı. O zaman arkadaşla-
rımın sabahleyin icap kabul, öneri, öneriye davetle ilgili birçok sorunlarına başka 
yanıtlar geliyor bu konvansiyonla. Şimdi bu çalışma grubu dediğim gibi elektro-
nik sözleşmelerle ilgili konvansiyon değil, protokol de değil, rouls, kurallar ha-
zırlıyor. Onun için bu da vaktimin büyük bir bölümünü alıyor. Gördüğünüz gibi 

1 İstanbul Ticaret Odası Hukuk Müşaviri
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benim akademisyenliğim hep devam ediyor. İki de uluslararası mukayeseli hukuk 
kurumunda görevliyim. Birinde başkanım, bunun adı Association İnternational 
besiansuidik. öbüründe de Ortadoğu ve Afrika Hukuk Grubu başkanıyım. O da 
Académie Internationale de droit comparé. Onun için benim gerçek hüviyetim 
bu, 50 yıldır da İstanbul Barosunun avukatıyım. Yani 50 yıl avukatlık yapmadım, 
ama bir brövem var. 

Şimdi teşekkür ederim. Ben şimdi arkadaşlarımı takdim edeyim. Sağımda 
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yard. Doç. Dr. Hayriye Şen Doğrama-
cı var. Onun sağında bizim fakülteden Bilgi Üniversitesine aktarılmış olan Doç. 
Dr.  Murat İnceoğlu yer alıyor. özer Seliçi’nin yanında çalışmalarını sürdürmüş. 
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yard. Doç. Dr. Ebru Ceylan en 
solda, yanında da Değerli Avukat Arkadaşım Oya Şahin McCarthy, uygulamacı 
hukukçu. Şimdi sözü Hayriye Şen Doğramacı’ya vereceğim. Herkesten olanaklar 
elverdiği kadar kısa süre içinde sunumunu yapmasını isteyeceğim. Bu ne kadar 
kısa olacak, onu da söyleyeyim, onların takdirine bırakıyorum. Bu konuda ilginç 
de bir anım var, onu anlatıp vereyim, biraz da burası canlansın. Meksika’da bir 
kongrede ünlü bir Fransız ticaret hukukçusuna söz verildi. Meksikalı meslektaş 
da, başkan da dedi ki, aman rica ediyorum, mümkün olan en kısa süre içinde 
sunumunuzu yapın. Fransız şöyle bir düşündükten sonra yaşasın Meksika dedi ve 
kalktı. Bu kadar değil tabii, buyurun. 



§ 4 SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ

Yard. Doç. Dr. Hayriye ŞEN DOĞRAMACI1

I. KAVRAM

Hukuki işlemlerin kendisinden beklenen hukuki sonucu doğurabilmesi için 
hukuka sonuca yönelik iradenin dışa açıklanmış olması gerekir. İradeyi dışa açık-
layan kalıba şekil denir2. İradenin belirli şekillerde dışa açıklanması zorunlulu-
ğu Roma Hukuku’ndan günümüze kadar tüm hukuk sistemlerinde geçerliliğini 
korumuştur. Ancak söz konusu zorunluluğun çevresi ihtiyaçlar ve toplumsal ya-
şamdaki gelişmelerle uyumlu olarak değişiklik göstermiştir3. Tüm modern hukuk 
sistemlerinde ve bu arada Türk Hukuku’nda Roma Hukuku’nun hukuki işlemle-
re hâkim olan sıkı şekilci anlayışından vazgeçilerek, kişilerin hukuki işlemlerin 
şeklini serbestçe belirleyebilecekleri kabul edilmiştir. Sözleşme özgürlüğünün4 

1 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
2 Hüseyin Hatemi/Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011, s. 

42; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Turhan Kitabevi, 2011, s. 100; Fikret 
Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul: Beta Kitabevi, s. 236; M. Kemal Oğuzman/M. Turgut 
öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011, s. 146; Sefa Reisoğlu, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, İstanbul: Beta Yayınevi, 2011, s. 78. 

3 Roma Hukuku tartışmasız olarak, şekilci ve sembolik bir hukuk olarak nitelenirdi. Roma’da eski hukuk dö-
neminde hukuksal işlemler merasimler aracılığıyla gerçekleştirilebilirdi. Söz konusu merasimler, o zamanda 
hukukun uygulamasından ve gelişiminden sorumlu rahiplerce yürütülürdü. O dönemde hukuki işlemler, 
mancipatio, in iure cessio veya stipulatio araçlığıyla gerçekleştiriliyordu. Klasik döneme gelindiğinde sıkı 
şekilci anlayış zamanla değişti: Geoffery Mac Cormack, “Formalism, Sybolism and Magic in Early Roman 
Law”, Tijdschrift vor Rechtsgeschiedenis, Vol. 37: No 1: 439-468, (1969), s. 439. Hukuk düzeni ve şekil 
anlayışında meydana gelen değişim hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Elvan Sütken, “Roma Hukuku’nda Şe-
kil”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yayınlanmamış doktora tezi), 2010, s. 7-10. 

4 Liberal bireyci hukuk sistemlerinde hâkim olan irade özerkliğinin görünüm şekillerinden birini oluşturan 
sözleşme özgürlüğü ilkesi, en geniş anlamda, kişilerin, hukuk düzeninin sınırları içerisinde aralarındaki özel 
borç ilişkilerini, sözleşmeler aracılığıyla, diledikleri gibi düzenleyebilmelerini ifade eder: Fahrettin Aral, 
Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Yedinci Basım. Ankara: Yetkin Kitabevi, 2007, s. 50; Şebnem Akipek 
/Erkan Küçükgüngör, Sözleşmeler Rehberi, İkinci Basım: Ankara: Yetkin Kitabevi, 2002, s. 30; Bischoff Ja-
cques, Vertragsrisiko und Clasula Rebus Sic Stantibus, Zürich: Schultess Polygraphischer Verlag, 1983, s. 
5; Eren, s. 270; Wolfgang Fikentscher/Andreas Heinemann, Schuldrecht, Onuncu Basım. Berlin: de Gruyter 
Lehrbuch, 2006, s. 70; Max Keller/Christian Schöbi, Das Schweizerische Schuldrecht Band I Allgemeine 
Lehren des Vertragsrechts, Basel-Frankfurt am Main 1982, s. 75; Selahattin Sulhi Tekinay/SermetAkman/
Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yedinci Basım. İstanbul: Filiz Kitabevi, 
1993, s. 99; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht-Allgemeiner Teil, Bern: Staemp-
li Verlag, 2006, s. 159. Söz konusu ilke sayesinde kişiler, hukuki işlemlerini diledikleri kişiyle, diledikleri 
tip ve içerikte, diledikleri şekilde yapabilir, aralarındaki hukuki işlemi diledikleri zaman ortadan kaldırıp 
değiştirebilirler. Bu bakımından sözleşmenin şeklini belirleme özgürlüğü de şekil özgürlüğünün görünüm 
şekillerinden birini oluşturur: Aral, s. 50; Akipek/Güngör, s. 33; Bischoff, s. 6; Eren, s. 270; Schwenzer, s. 161. 
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görünüm şekillerinden biri oluşturan şekil serbestîsi sayesinde kişiler, sözleşme 
kurmaya yönelik iradelerini sözlü veya yazılı şekilde veya bir takım kalıp ve vası-
talarla açıklama imkânını elde etmişlerdir5. Sözleşme serbestîsi Türk Borçlar Ka-
nunu’nun 12. maddesinin birinci fıkrasında şu şekilde hüküm altına alınmıştır. 
“Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe hiçbir şekle tabi değildir”. 
Türk Borçlar Kanunu’nun 12. maddesinde açıkça belirtildiği gibi söz konusu öz-
gürlüğe kanunlarla bir takım sınırlamalar getirilmiştir. 

II. ŞEKLİN YARAR ve SAKINCALARI

Hukuki işlem iradesinin belirli şekilde açıklanması zorunluluğu, tarafların, 
üçüncü kişilerin veya kamu menfaatinin korunması amacını taşır. Hukuki iş-
lemin şekle bağlanması işleme kesinlik, açıklık ve güvenilirlik sağlar; tarafları 
hukuki işlemin önemi ve sonuçları hakkında düşünmeye sevk eder; ispatı ko-
laylaştırır. Hukuki işlem kurmaya yönelik iradenin resmi veya yazılı şekilde 
açıklanması tarafların işlemle bağlanma yönündeki iradelerine delil oluşturur; 
sözleşmenin, sözleşme görüşmeleri ve sözleşme taslağından ayrılmasını kolay-
laştırır. Yazılı şekilde tespit edilen taraf iradeleri aleniyet kazandığından hukuki 
işlem güvenliğini sağlar; uyuşmazlıkların çözümünde, taraf iradelerinin yorumu 
ve ispatını kolaylaştırır6. Tüm bu olumlu yönlerine rağmen, hukuki işlemin şekle 
bağlanmasının bir takım olumsuz yanları da mevcuttur. Her şeyden önce hukuki 
işlemin şekle bağlanması hukuki işlemin yapılmasını ağırlaştırır, zorlaştırır, ta-
rafların masraflarını arttırır, gizliliği ortadan kaldırır, hepsinden önemlisi, taraf-
ların iradelerinin uyuşmasına rağmen sırf şekle uyulmadığı için hukuki işlemin 
geçersizliğine yol açar7. 

III. TÜRLERİ

Şekil kavramını farklı ölçütlerden hareketle farklı başlıklar altında incelemek 
mümkündür. Şekle ilişkin ayrımlardan ilki, şekil zorunluluğunu doğuran kaynak 
bakımından yapılır. Bu bakımdan kanuni şekil-iradi şekil ayrımından söz edilir. 

5 Hüseyin Altaş, Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara: Yetkin Yayınları, 1998, s. 47; 
Eren, s. 239; Peter Gauch//Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht 
Allgemeiner Teil, Zürich. Basel. Genf. : Schultess, 2003, s. 89; Keller/Schöbi, s. 22; Alfred Koller, Schwei-
zerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil Band I. Bern, Stämpfli Verlag, 1996, s. 150; Oğuzman/öz, 
s. 147; Rolf Schmidt, Bürgerliche Gesetzbuch Allgemeiner Teil, Bremen: Rolf Schmidt Verlag, 2004, s. 283; 
Schwenzer, s. 170; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 99; Adnan Tuğ, Türk Özel Hukukunda Şekil (İkin-
ci Basım. Konya: Mimoza Yayınevi, 1994), s. 28. 

6 Altaş, s. 67; Eren, s. 238-239; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 90-91; Fikentscher/Heinemann, s. 78; Keller/
Schöbi, s. 23-24; Kılıçoğlu, s. 101-102; Kocayusufpaşaoğlu, s. 271-272; Koller, s. 151-153; Oğuzman/öz, s. 
147; Schmidt, s. 284-286; Schwenzer, s. 219; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 99; Tuğ, s. 47. 

7 Altaş, s. 67; Eren, s. 239; Kılıçoğlu, s. 102-103; Kocayusufpaşaoğlu, s. 272; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
s. 100; Tuğ, s. 48-49. 
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Şekle ilişkin ikinci ayrımda şeklin amacı esas alınır, bu durumda da ispat şek-
li-geçerlilik şeklinden söz edilir. Şekle ilişkin son ayrım ise kullanılan vasıta esas 
alınarak yapılır. Borçlar Kanunu’nda üç tür şekil hüküm altına alınmıştır. Bunlar, 
adi yazılı şekil, nitelikli yazılı şekil ve resmi şekildir. 

1. Kaynağı Bakımından 

a) Kanuni Şekil

Borçlar hukukuna egemen olan şekil serbestîsi ilkesinin, karşıtı şekil zorun-
luluğu ilkesidir. Hukuki işlemlerin şekle bağlanması zorunluluğu kanundan veya 
tarafların iradesinden kaynaklanmış olabilir8. Gerçekten de kanun koyucu, şeklin 
yararlarını göz önünde bulundurarak bir takım hukuki işlemlerin geçerliliğini be-
lirli bir şekle uyulması şartına bağlamıştır. İşte hukuki işlemlerin geçerliliğinin 
kanun tarafından şekle bağlandığı bu gibi durumlarda kanuni şekilden söz edi-
lir9. Alacağın temliki, taşınmaz satımı veya kefalet sözleşmeleri kanuni geçerlilik 
şekline tabi sözleşmelerdendir. Bu nedenle taşınmaz satımı sözleşmeleri resmi 
şekilde, alacağın temliki ve kefalet sözleşmeleri ise yazılı şekilde yapılmadıkça ge-
çerli olmaz. Kanun koyucu yukarıda sıralanan bu sözleşmelerde, geçerlilik şeklini 
sözleşmenin tümü için öngörmüştür. Kanuni geçerlilik şartı her zaman hukuki 
işlemin tümü için değil, bir kısmı için de öngörülmüş olabilir10. 

Hukuki işlemlerin kanuni şekle tabi tutulduğu durumlarda kanunda aksi şe-
kilde düzenlenmedikçe, söz konusu şeklin geçerlilik şekli olduğu kabul edilir11. 
Türk Borçlar Kanunu’nun 12. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “kanunda sözleş-
meler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şekildir”. Madde de yer alan ifade-
den hareketle bazı hallerde, kanuni şekle uyulmamasının sözleşmenin geçersizliği 
sonucunu doğurmayacağını kabul etmek gerekir. 

b) İradi Şekil

Şekil serbestîsi ilkesinin bir sonucu olarak taraflar, kanuni geçerlilik şeklinde 
tabi olmayan bir işlemi diledikleri şekilde yapabilirler. Böyle bir durumda iradi 
şekilden söz edilir12. Taraflar, kanuni geçerlilik şekline tabi olmayan bir hukuki iş-

8 Altaş, s. 69; Hatemi/Gökyayla, s. 43; Kılıçoğlu, s. 104
9 Altaş, s. 69; Eren, s. 242; Kılıçoğlu, s. 104; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 90; Fikentscher/Heinemann, s. 78; 

Keller/Schöbi, s. 22; Kocayusufpaşaoğlu, s. 272; Oğuzman/öz, s. 147; Schwenzer, s. 219; Tekinay/Akman/
Burcuoğlu/Altop, s. 99; Tuğ, s. 33. 

10 Eren, s. 241; Koller, s. 153. 
11 Altaş, s. 69; Kılıçoğlu, s. 104; Oğuzman/öz, s. 147 ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 99
12 Altaş, s. 70; Eren, s. 241; Hatemi/Gökyayla, s. 50; Fikentscher/Heinemann, s. 77; Kılıçoğlu, s. 105; Koller, s. 

189; Oğuzman/öz, s. 148
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lemin belirli şekilde yapılmasını kararlaştırabilecekleri gibi, kanuni geçerlilik şek-
line tabi olan bir hukuki işlemin geçerlilik koşulunu ağırlaştırmış da olabilirler13. 

Taraflar hukuki işlemi şekle bağlamayı sözleşme görüşmeleri sırasında veya en 
geç sözleşme kurulurken kararlaştırmış olmalıdırlar14. 

İradi şekil başlığını taşıyan Türk Borçlar Kanunu’nun 17. maddesine göre, “ka-
nunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli şekilde yapılması ka-
rarlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme tarafları bağlamaz. Anılan 
hükümle, taraflarca kararlaştırılan şeklin kanuni şekil gibi geçerlilik şekli olduğu 
yolunda bir kanuni karineye yer verilmiştir15. Ancak kanunla iradi şeklin geçerli-
lik şekli olduğu hüküm altına alınmakla birlikte, tarafların şekli, ispat şekli olarak 
kararlaştırmaları da mümkündür. Taraflar arasında hukuki işlemin şekli konu-
sunda bir anlaşmazlık çıktığı takdirde kanuni karinenin aksini iddia eden, iddia-
sını ispat etmek zorundadır16.  

2. Amacı Bakımından

a) Geçerlilik Şekli

Hukuki işlemin hüküm ve sonuç doğurmasının belirli bir şekle bağlandığı du-
rumlarda geçerlilik şeklinden söz edilir17. Kanunda aksi öngörülmedikçe kanuni 
şeklin ve taraflarca kararlaştırılan şeklin geçerlilik şekli olduğu kabul edilir. 

b) İspat Şekli 

Şekle, hukuki işlemin hüküm ve sonuç doğurması değil de ispat fonksiyonu 
bağlandığı durumda ispat şeklinden söz edilir18. Bu durumda hukuki işlem ka-
rarlaştırılan şekle uyulmadan yapılmış olsa da geçerlidir, ancak bu sözleşmenin 
varlığı her türlü delille ispat edilemez. İspat zorunluluğu Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 200. ve 201. maddelerinde düzenlenmiştir. Tarafların da anlaşarak 
aralarındaki hukuki işlemi ispat şekline tabi tutması mümkündür19. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ispat zorunluluğunu düzenleyen ilgili 

13 Altaş, s. 71; Eren, s. 242; Koller, s. 189; Oğuzman/öz, s. 168; Reisoğlu, s. 94; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/
Altop, s. 134-135. 

14 Altaş, s. 69; Eren, s. 242; Keller/Schöbi, s. 23; Kılıçoğlu, s. 105; Oğuzman/öz, s. 167. 
15 Altaş, s. 69; Eren, s. 241; Keller/Schöbi, s. 24; Kılıçoğlu, s. 105; Koller, s. 190; Oğuzman/öz, s. 167; Tekinay/

Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 135. 
16 Eren, s. 242; Keller/Schöbi, s. 27; Kılıçoğlu, s. 106; Koller, s. 192; Oğuzman/öz, s. 167; Schwenzer, s. 227; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 136. 
17 Altaş, s. 70; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, s. 102; Koller, s. 155; Oğuzman/öz, s. 147; Reisoğlu, s. 79. 
18 Altaş, s. 72; Hatemi/Gökyayla, s. 43; Kılıçoğlu, s. 117; Kocayusufpaşaoğlu, s. 273; Koller, s. 155; Hakan Pek-

canıtez/Oğuz Atalay/Muhammet özekes, Medeni Usul Hukuku, Onuncu bası, Yetkin Yayınevi, 2012, s. 
486; Oğuzman/öz, s. 147; Reisoğlu, s. 95. 

19 Eren, s. 244; Kılıçoğlu, s. 106. 
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maddeleri şekil özgürlüğü ilkesinin sınırlarını oldukça daraltmıştır20. Kanunda 
belirtilen miktarı aşan hukuki işlemlerin istisnai durumlar dışında yalnızca se-
netle ispat edilebilmesi, tarafları, yapmak istedikleri hukuki işlem herhangi bir 
geçerlilik şekline tabi olmasa da belirli bir şekle uymak zorunda bırakmıştır. 

3. Kullanılan Vasıta Bakımından

a) Adi Yazılı Şekil

Hukuki sonuca yönelmiş irade beyanın içeriğinin yazıyla belirlenmesi ve bu 
suretle oluşturulan metnin altının borç altına giren tarafça imzalanması adi yazılı 
şekli meydana getirir21. Adi yazılı şeklin unsurları metin ve imzadır. 

aa) Metin

Metin, hukuki işlemle ulaşılmak istenen hukuki sonucun tespit edildiği araçtır. 
Bu şekliyle adi yazılı şeklin temel unsurlarından birini oluşturan metin, sözleş-
meyle borç altına giren taraf veya tarafların işlem iradesinin dil araçlarıyla be-
lirlenmesiyle oluşur22. Hukuki işlemle borç altına girmeyen tarafın iradesinin ise 
yazıyla tespit edilmesi şart değildir. O, iradesini sözlü şekilde de açıklayabilir. Me-
tinde kullanılan dilin ve malzemenin türü metnin oluşması bakımından önem 
taşımaz. Bu açıdan metin, Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış olabile-
ceği gibi23, kâğıt üzerine elle yazılmış veya başka bir cisim üzerine örneğin ağaç 
ve tahta gibi kazınmış olabilir. Ancak burada önemli olan metnin sürekli ve daya-
nıklı bir madde üzerinde yazılmış olmasıdır24. Bu bakımından güvenli elektronik 
imzaya ilişkin kurallar dışında, bilgisayar disklerine saklanmış ancak hazırlandığı 
sırada yazıcı ile basılmamış beyanlar ile ses kayıt cihazlarına kaydedilmiş beyanlar 
metin olarak kabul edilmez. Metnin mutlaka taraflardan birince veya elle hazır-
lanmış olması da şart değildir25. Metnin üçüncü kişi tarafından hazırlanması ola-
naklı olduğu gibi elle yazamayan kimselerin başka uzuvlarıyla örneğin ağızlarıyla 
hazırlamış oldukları belgelerde metin kabul edilir26. Kanun hükümleri ile açıkça 
metnin el yazısı ile yazılmasının hüküm altına alındığı istisnai durumlar dışında 
metin daktilo ile yazılmış veya matbaada basılmış olabilir. 

20 Altaş, s. 72; Eren, s. 244; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 132; Tuğ, s. 47
21 Altaş, s. 73; Eren, s. 245; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 91; Hatemi/Gökyayla, s. 47; Keller/Schöbi, s. 20; 

Kılıçoğlu, s. 108; Oğuzman/öz, s. 150; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 113. 
22 Altaş, s. 73; Eren, s. 245; Hatemi/Gökyayla, s. 47; Keller/Schöbi, s. 20; Koller, s. 157; Kocayusufpaşaoğlu, s. 

277; Oğuzman/öz, s. 150
23 Altaş, s. 74; Eren, s. 245; Kılıçoğlu, s. 119; Kocayusufpaşaoğlu, s. 278; Oğuzman/öz, s. 150-151; Reisoğlu, s. 87. 
24 Altaş, s. 74; Eren, s. 245; Kocayusufpaşaoğlu, s. 279; Koller, s. 158; Reisoğlu, s. 87. . 
25 Medeni Kanun’un 538. maddesi ile el yazısı ile vasiyetnamede genel kuralın aksine metnin borç altına giren 

tarafın el yazısı ile hazırlanması zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. 
26 Altaş, s. 74; Keller/Schöbi, s. 20; Kılıçoğlu, s. 108; Kocayusufpaşaoğlu, s. 279; Tekinay/Akman/Burcuğolu/

Altop, s. 149. 
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4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen bazı tü-
ketici sözleşmelerinde metni oluşturan yazıların büyüklüğü ile renklerine dair 
hükümlere de yer verilmiştir27. öğretide tüketici sözleşmelerinde öngörülen bu 
zorunluluğun tüketici yararına getirildiği bu nedenle kanunda öngörülen kuralla-
ra uyulmadan hazırlanan sözleşmelerin geçersizliğinin sadece tüketici tarafından 
ileri sürüleceği veya hâkim tarafından sadece tüketici aleyhine ise dikkate alınaca-
ğı görüşü ileri sürülmüştür28. Kanımızca da Kanun’un düzenlenme amacı dikkate 
alınarak yapılan bu yoruma katılmak gerekir. 

Metin içerisinde hangi unsurların yer alacağı hususu öğretide oldukça tartışma-
lıdır. Bu konu hakkındaki başlıca görüşleri objektif teori, sübjektif teori ve karma 
teori şeklinde gruplandırmak mümkündür. Objektif teoriyi savunan yazarlarca, 
şekil zorunluluğunun olduğu durumlarda metnin sözleşmenin objektif yönden 
esaslı noktalarını içermesi yeterlidir. Sözleşmenin sübjektif yönden esaslı noktaları 
şekil zorunluluğunun kapsamı dışındadır. Buna karşılık sübjektif teoriyi savunan 
yazarlara göre ise, metin sözleşmenin hem objektif hem de sübjektif yönden esaslı 
noktalarını içermelidir29. Bu iki görüşü birleştiren karma görüş taraftarlarına göre 
ise, şekil zorunluluğu kapsamında, öncelikle, sözleşmenin objektif yönden esaslı 
noktalarına yer verilmelidir. Bunun yanı sıra sübjektif yönden esaslı noktalardan 
sadece bir kısmı şeklin zorunlu unsuru olarak sözleşmede yer almalıdır30. İsviçre 
federal mahkemesi söz konusu sübjektif yönden esaslı noktaların çevresini sözleş-
menin normal hukuki çevresine dâhil olanlar şeklinde belirlemiştir31. 

ab) İmza

Adi yazılı şekli meydana getiren unsurlardan ikincisi imzadır. Metnin altı borç 
altına giren tarafça imzalandığında adi yazılı şekil tamamlanmış olur32. İmza bir 
kişiyi belirleyen ve onu diğerlerinden ayıran bir işarettir33. Genellikle kişinin öz 
ad ve soyadından oluşur. öğretide kişiyi tanıtma işlevini yerine getirmesi şartıyla 
başkaca unsurların da imza yerine kullanılabileceği de savulmaktadır34. 

27 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda düzenlenen, taksitle satış, devre tatil, paket tur, 
kampanyalı satış, tüketici kredisi, mesafeli satış, kredi kartları ve abonelik sözleşmelerinin kanunla belirle-
nen bazı hükümlerinin 12 punto ve koyu siyah harflerle yazılmış olması şartı vardır. 

28 Oğuzman/öz, s. 152; 
29 Altaş, s. 69; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 100; Fikentscher/Heinemann, s. 79; Koller, s. 168; Oğuzman/öz, 

s. 160; Reisoğlu, s. 87. 
30 Altaş, s. 58-59; Eren, s. 243; Keller/Schöbi, s. 53; Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. 

I/1, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1984, s. 222. 
31 İsviçre Federal Mahkemesi’nin kararının ayrıntıları için bkz. Tandoğan, s. 222. 
32 Altaş, s. 73; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 91; Kılıçoğlu, s. 119; Oğuzman/öz, s. 153; Reisoğlu, s. 88. 
33 Eren, s. 246; Kılıçoğlu, s. 119; Kocayusufpaşaoğlu, s. 281; Koller, s. 160; Oğuzman/öz, s. 155; Reisoğlu, s. 88. 
34 öğretide imza yerine kullanılacak unsurlara örnek olarak paraf ve müstear gösterilmiştir: Altaş, s. 76; Eren, 

s. 246; Kocayusufpaşaoğlu, s. 281; Koller, s. 160; Oğuzman/öz, s. 155; Reisoğlu, s. 89. 
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İmzanın iki işlevi vardır. İlk olarak imza işlem iradesini açıklayan kimsenin 
teşhis edilmesine yarar. İkinci olarak da, iradesini açıklayan kimsenin, metni im-
zaladıktan sonra bu iradesini inkâr etmesine engel olur35. 

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde metnin her iki tarafça imzalaması ge-
rekmekle birlikte, iki tarafında metni aynı anda imzalaması şart değildir36. Böyle 
bir durumda öğretide çoğunlukla kabul edildiği üzere tarafların ayrı ayrı imza-
ladıkları metni birbirlerine vermelerinin de yeterli olduğu kabul edilmektedir37. 

Metnin birden çok sayfadan oluşması halinde her sayfanın imzalanması zo-
runlu değildir, son sayfanın imzalanmış olması yeterlidir38. Her sayfanın imzalan-
ması konusunda bir zorunluluk olmamakla birlikte, bu yöntem ispat bakımından 
yararlıdır39. 

İmzaya ilişkin genel kural imzanın borç altına giren tarafça el yazısı ile yapıl-
mış olmasıdır40. Türk Borçlar Kanunu’nun 14. maddesinin ikinci fıkrası gereğin-
ce, “Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce 
imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim 
araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı 
şekil yerine geçer”. Anılan madde hükmüyle imzalı mektup ile asılları borç altına 
girenlerce imzalanmış telgrafında el yazısı ile imzalanmış metinle eşdeğer olduğu 
ifade edilmiştir. Varılan sonuç isabetlidir. Ancak maddenin devamında ifade edil-
diği gibi faks ve buna benzer iletişim araçlarının el yazısı ile imzalanmış metin-
le aynı hukuki değerde olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Faks metninin 
altı borç altına giren tarafça imzalanmış olsa bile bu metnin aslı telgrafta olduğu 
gibi resmi bir makamın elinde değil, borçlunun elinde kalır ve bu durumda faksla 
gönderilen imza sadece fotokopiden ibaret olur. İmzanın fotokopisinin ise el ile 
imzalanmış metinle aynı kuvvette olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Faks 
için yapılan bu değerlendirme teleks içinde geçerlidir41. 

Kural metnin altının borç altına girenlerce elle imzalanması şeklinde ifade 
edilmişse de, elektronik imzaya ilişkin düzenlemelerle Türk Borçlar Kanunu’nun 

35 Altaş, s. 74; Eren, s. 246; Kocayusufpaşaoğlu, s. 280. 
36 Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 93; Koller, s. 157; Oğuzman/öz, s. 153. 
37 Eren, s. 247; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 92; Kocayusufpaşaoğlu, s. 280; Oğuzman/öz, s. 153; karş. Teki-

nay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 117. 
38 Altaş, s. 76; Eren, s. 37; Koller, s. 160; Oğuzman/öz, s. 152; Reisoğlu, s. 89; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/

Altop, s. 1 52-153. 
39 Altaş, s. 76; Oğuzman/öz, s. 152; Reisoğlu, s. 89. 
40 Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 94; Kılıçoğlu, s. 120; Koller, s. 161; Kocayusufpaşaoğlu, s. 280
41 Modern hayatın bir gereği olarak Kanunda yapılan bu değişikliğin imzalı yazılı şekil kavramı ile bağdaş-

madığı görüşü hakkında bkz. Altaş, s. 64; Gauch/Schleup/Schimd/Rey, s. 94; Kocayusufpaşaoğlu, s. 282; 
Oğuzman/öz, s. 154, 
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15. ve 16. maddeleriyle söz konusu kurala istisnalar getirilmiştir42. Bu nedenle 
imzaya ilişkin genel açıklamaların ardından istisna niteliğindeki hükümlerinin 
ayrıca değerlendirilmesi gerekir. 

1/ab) Elektronik İmza

Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinin birinci cümlesinde imzaya ilişkin 
genel kural hüküm altına alınmakla birlikte, maddenin devamında, “… güvenli 
elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçların doğurur. ” 
ifadesine yer verilmiştir. Elektronik imza, ülkemizde 23. 07. 2004 tarihinde yürür-
lüğe giren Elektronik İmza Kanunu ile düzenlemiştir. Anılan Kanun’un 3. madde-
sinde elektronik imza, “başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 
mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik 
veri” şeklinde tanımlanmıştır. Elektronik imza, birbirinden farklı türleri kapsayan 
bir üst kavramdır43. Elektronik imza deyimi farklı anlamlarda kullanılsa da, Ka-
nun’un bu terimlerden çeşitli sayısal verilere dayanan dijital imzayı esas aldığı ka-
bul edilmektedir44. öğretide dijital imzaya ilişkin çeşitli tanımlara rastlanmakta-
dır45. Bu tanımlardan hareketle dijital imzayı şu şekilde tanımlamak mümkündür. 
Dijital imza matematiksel bir algoritmaya dayanan şifreleme programıdır. Dijital 
imza da el yazısı ile atılan imza gibi imzayı atananın kimliğini belirleme ve metnin 
imzalandığına delil teşkil etme olmak üzere iki işlevi yerine getirir46. 

Dijital imza bakımından bugün en yaygın kullanılan, çifte veya açık anahtar 
şeklinde adlandırılan sistemidir47. Bu sistemde, anahtar, mesajın şifrelenmesi veya 
şifrelenmiş mesajın deşifre edilmesine yarar ve matematiksel bir dönüştürme esa-
sına dayanır48. çifte anahtarları oluşturan anahtarlardan ilki gizli anahtardır. Giz-
li anahtar, imza oluşturmak amacıyla kullanılır ve sadece imza sahibi tarafından 

42 Kılıçoğlu, s. 120; Kocayusufpaşaoğlu, s. 290; Oğuzman/öz, s. 154. 
43 Elektronik imza kavramı, kişinin ses, göz retinası taraması veya parmak izi gibi biyometik özelliklerine da-

yanan biyometrik yöntemi, PIN ile kodlamayı, elektronik imzanın tarayıcıdan geçirilerek elektronik ortama 
aktarılmış halini, bu amaçla yapılmış bir kalemle bilgisayar ekranına atılmış bir imzayı ve dijital imzayı 
kapsayan bir üst kavramdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mine Erturgut, Medeni Usul Hukukunda Elektronik 
İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi, Ankara: Yetkin Yayınevi, 2004, s. 54; Mustafa Göksu, 
Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil, Ankara: Adalet Yayınevi, 2011, s. 51 Zarife Şenocak, “Dijital İmza 
ve Dijital İmzanın Borçlar Kanunu Hükümleri ve Borçlar Kanunu Hükümleri Açısından Ele Alınması”, AÜ-
HFD, C. 50, S. 2, 2001, (97-135), s. 98 Hakan Pekcanıtez, “Elektronik Ticaretin Türk İspat Hukukuna Getir-
diği Sorunlar ve çözüm önerileri”, Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, İzmir 2002, s. 395. 

44 Erturgut, s. 54; Göksu, s. 52
45 Dijital imzaya ilişkin olarak yapılan farklı tanımlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erturgut, s. 67-69. 
46 Göksu, s. 52; Pekcanıtez, s. 395; Reisoğlu, s. 89; Şenocak, s. 98 
47 Erturgut, s. 71; Kocayusufpaşaoğlu, s. 292; Şenocak, s. 99. 
48 Erturgut, s. 72; Kocayusufpaşaoğlu, s. 293. 
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bilinir. Açık anahtar ise, gönderilen mesajın deşifre edilmesinde ve imzanın de-
netlenmesinde kullanılır, gizli anahtarın aksine herkes tarafından kolayca bilinip 
öğrenilir49. 

Elektronik İmza Kanunu’nda her tür imza değil, güvenli elektronik imzanın 
yukarıda sözü edilen hukuki sonuçları doğuracağından söz edilmiştir. Elektronik 
İmza Kanunu’nun 4. maddesinde güvenli elektronik imza şu şekilde tanımlan-
mıştır. “Güvenli elektronik imza, münhasıran imza sahibine bağlı olan; sadece imza 
sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluştu-
rulan; nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini 
sağlayan; imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp ya-
pılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır”. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinde güvenli elektronik imzanın el yazısı 
ile atılmış imza ile aynı kuvvette olduğu hüküm altına alınmış olmakla birlikte, 
Elektronik İmza Kanunu’nun 5. Maddesiyle bu hususa iki istisna getirilmiştir. Bu 
istisnalardan ilki, kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hu-
kuki işlemlere ilişkindir. İkinci istisna ise teminat sözleşmelerine ilişkindir. öğre-
tide Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesinde her ne kadar kanun tarafından 
resmi şekle tabi tutulmuş sözleşmelerden söz edilse de taraflarca geçerlilik şekli 
olarak resmi şekle tabi tutulmuş sözleşmelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi 
gerektiği görüşü ileri sürülmüştür50. Kanımızca bu görüşe katılmak gerekir. Resmi 
şeklin niteliği ile elektronik imzanın birbiri ile bağdaşması mümkün değildir. 

2/ab) İmzanın Bir Araçla Atılması 

Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasıyla, imzanın her ne 
kadar borç altına giren tarafça el ile atılması gerektiği hüküm altına alınmış olsa 
da Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinin ikinci fıkrasında, imzanın, el yazısı 
dışında bir araçla atılmasına imkân tanınmıştır. Anılan hükme göre, “örf-adetçe 
kabul edilen durumlarda ve özellikle çok sayıda kıymetli evrakın imzalanmasında 
imzanın bir araçla atılması yeterli sayılır”. Söz konusu hüküm iş hayatının çabuk-
laştırılması amacına hizmet eder ve bu bakımdan da oldukça isabetlidir. İmzanın 
bir araçla atılmasına imkân tanınan bu gibi durumlarda imza yerine bir mühür 
kullanılmasına izin verilmiş değildir. Burada yapılmasına izin verilen kişinin elle 
atılan imzasının bir mühre kazınması ve daha sonra ihtiyaç duyulan belgelerde 
kullanılmasıdır. örneğin kâğıt para veya hazine bonoları üzerindeki imzalar bu 
şekilde bir araçla atılmıştır. 
49 Erturgut, s. 71; Kocayusufpaşaoğlu, s. 293; Şenocak, s. 99. 
50 Kocayusufpaşaoğlu, s. 295; Kılıçoğlu, s. 122. 
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3/ab) Görme Engellerin Durumu

İmza bakımından görme engellilerin durumu özellik arz eder, ancak bu özel-
likli durum görme engellilerin imza atmaları bakımından fiziksel engelleri bu-
lunmasından değil, sadece imzaladıkları metnin içeriğini bilememelerinden 
kaynaklanır. Bu bakımdan Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinin üçüncü fık-
rasında okuma yazma bilen görme özürlülerin imzaları hüküm altına alınmıştır. 
Okuma daha doğrusu yazma bilmeyen görme engellilerin imzası Türk Borçlar 
Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenmiştir. Görme engellilerin imzalarını dü-
zenleyen hüküm Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alır. Anılan fıkra hükmü 13. 02. 2011 tarihinde değişikliğe uğramıştır. Değişik-
likten önce 15. maddenin üçüncü fıkrasında “usulüne göre onaylanmadıkça veya 
imza ettikleri sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edilmedikçe körlerin imzaları 
onları bağlamaz” hükmüne yer verilmişti. Sözü geçen onaylamanın Noterlik Ka-
nunu’nun 73. 90. ve 91. maddeleri gereğince noterler tarafından yapılacağı kabul 
edilmekteydi51. 13. 02. 2011 tarihinde Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinin 
üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle “görme engellilerin talepleri halinde imzala-
rında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları 
yeterlidir” hükmüne yer verilmiştir. 

Görme engellilerin imzalarının ne şekilde olması gerektiği önceki tarihli Borç-
lar Kanunu zamanında da tartışmalara neden olmuştur. önceki tarihli Borçlar 
Kanunu’nun 14. maddesinin üçüncü fıkrasının 2005 yılında yürürlükten kaldı-
rılmasından önce, sözü geçen fıkrayla, görme özürlülerin imzalarının hukuken 
geçerli sayılabilmesi, bunun onaylanmış olmasına veya görme özürlünün imza 
ettiği sırada imza ettiği metnin kapsamını bilmiş olduğunun ispatlanmış olma-
sına bağlanmıştı. öğretide, Söz konusu hükmün yürürlükte olduğu dönemde, 
imzanın noterlerce onaylanması halinde bile görme özürlülerin yaptıkları işlem 
dolayısıyla zarar görmelerinin önüne geçilemeyeceği; çünkü onaylamanın sadece 
imzanın görme özürlüye ait olduğunun bir şerhle belgelenmesinden ibaret olduğu 
belirtilmişti52. öğretide bu nedenle görme özürlülerin işlemlerinin noter önünde 
düzenleme şeklinde yapılması gerektiği ifade edilmekteydi. Şimdi ise Türk Borçlar 
Kanunu’nun 15. maddesinin üçüncü fıkrası ile önceki tarihli Borçlar Kanunu’nda 
yer alan düzenlemeden bile daha elverişsiz bir durum yaratılmıştır. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinin üçüncü fıkrası bu haliyle görme en-
gellilerin içeriğini bilmedikleri sözleşmeler nedeniyle zarar uğramalarına neden 
51 Borçlar Kanunu’nun 14. maddesinin üçüncü 01. 07. 2005 tarih ve 5378 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıl-

mıştır. 
52 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kocayusufpaşaoğlu, s. 283 vd. 
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olabilecektir. Değişiklikten önceki şekliyle görme engelliler için öngörülen ve on-
ların imzalarının kendilerini bağlaması için kararlaştırılan onaylama şartı veya 
metnin içeriğini bildiklerinin ispatlanması zorunluluğu iddia edildiği gibi özel 
hukuk işlemlerine hâkim olan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez. Eşitlik ilkesi, 
hak ve fiil ehliyetine sahip olan herkesin, hukuk düzenince tanınan hak ve yetki-
lerden eşit biçimde yararlanmasını ifade eder. Sözleşme serbestisinden yararlan-
ma bakımından herkes eşit olduğu gibi, hukuki işlem güvenliği de herkes için aynı 
oranda temin edilmiş olmalıdır. Sözleşme serbestisi ile hukuki işlem güvenliğinin 
birini diğerine tercih etmek mümkün değildir. Bu açıdan bakılınca, görme engel-
lilerin imzalarının geçerliliğinin bir takım ek koşullara tabi tutulması eşitlik ilke-
sinin ihlali olarak değerlendirilmemeli olsa olsa hukuk düzeninin kişilerin hukuki 
işlem güvenliği sağlamasının bir aracı olarak kabul edilmelidir. 

4/ab) İmza Atamayanların Durumu

İmza atamayanların durumu Türk Borçlar Kanunu’nun 16. maddesinde düzen-
lenmiştir. Kişinin imza atamaması onun yazma bilmemesinden kaynaklanabilece-
ği gibi, bedeni sakatlık vb. nedenlerden de kaynaklanmış olabilir. Yukarıda sayılan 
nedenlerle imza atma iktidarından yoksun olan kimseler, “usulüne göre onaylan-
mış olması koşuluyla, parmak izi, el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kullanabi-
lirler”. Burada sözü edilen onaylama Noterlik Kanunu’nun 75. ve 90. maddeleri 
gereğince noterler tarafından yapılacaktır. Noterlik Kanunu’nun 75. maddesine 
göre, “ilgililerle tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen 
bir el işareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol elinin baş parmağı, bu 
da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır”. 

“(Değişik fıkra: 01/07/2005-5378 S. K. /24. mad) Bir noterlik işleminde imza atıl-
mış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi ister veya adı-
na işlem yapılan ve imza atabilen görme özürlüler hariç olmak üzere noter, işlemin 
niteliği, imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından 
gerekli görürse, yukarıdaki fıkradaki usûl dairesinde ilgili, tanık, tercüman veya bi-
lirkişinin parmağı da bastırılır. mühür kullanılması hâlinde parmağın da bastırıl-
ması zorunludur”. 

Noterlik Kanunu’nun 93. maddesinde ise, “Bu bölümdeki hükümler mühür, ta-
rih parmak izi veya imza yerine geçen el işaretinin noter tarafından onaylanmasında 
da kıyasen uygulanır. ” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlerin birlikte değerlen-
dirilmesi sonucunda, imza atma iktidarından yoksun olan kimselerin imza yeri-
ne, önceden onaylanmış olmak şartıyla parmak izi, el ile yapılmış bir işaret ya da 
mühür kullanabilecekleri söz konusu onaylamanın noterler tarafından yapılacağı 
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ve noterlerin bu işlemi onaylama şeklinde yapacakları kabul edilir. Türk Borçlar 
Kanunu ve Noterlik Kanunu hükümleri ile durum bu şekilde açıklığa kavuşturul-
muş olmakla birlikte, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 206. maddesi göz önüne 
alınıp bir değerlendirme yapıldığında bir takım farklı sonuçlar ortaya çıkabile-
cektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 206. maddesinin birinci fıkrasında şu 
hükme yer verilmiştir. “İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi 
kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini 
taşıyabilmesi, noterler tarafından düzenleme biçiminde oluşturulmasına bağlıdır”. 
Söz konusu madde ile imza atma iktidarından yoksun olan kimselerin imza yerine 
mühür bir alet veya parmak izi kullanmasına imkân tanınmıştır. Bu bakımdan 
söz konusunu hükümle Türk Borçlar Kanunu’nun 16. maddesi uyumludur. Ancak, 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 206. maddesinin birinci fıkrasının devamında 
imza atamayan kimselerce yukarıdaki araçlardan biri ile tamamlanan metinlerin 
senet niteliği taşıyabilmesi için noter tarafından düzenleme biçiminde hazırlan-
ması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Oysa Türk Borçlar Kanunu ve Noterlik Ka-
nunu hükümlerinin birlikte yorumlanması sonucunda söz konusu işaretlerin no-
terlerce onaylama suretiyle tasdik edilmiş olması yeterli sayılmıştır. Bu durumda 
iki farklı kanunda yer alan hükmün ne şekilde anlaşılması gerektiği konusunda şu 
şekilde bir değerlendirme yapılabilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenle-
nen şeklin amacı göz önünde bulundurularak şu sonuca varılabilir. Hukuk Muha-
kemeleri Kanunu’nda yer alan hüküm söz konusu belgelerin senet niteliğinin be-
lirlenmesinde esas alınacak bir hükümdür. Anılan hüküm ispat şekline ilişkindir. 
Söz konusu hükmün maddi hukuka etkili olduğu düşünülemez. Ancak bu yorum 
tarzının esas alınması ispat şeklinin geçerlilik şekline nazaran daha çok korun-
ması gereği karşısında açıklamasız kalacaktır. Kanımızca Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nda olduğu gibi Türk Borçlar Kanunu’nun 16. maddesine bir hüküm ekle-
nerek imza yerine kullanılacak işaretlerin onaylanmasında noterlerce düzenleme 
şeklinde işlem yapılır şeklinde bir hükme yer verilmesi, ispat şekline tabi senetlerle 
geçerlilik şekline tabi senetler arasında düzenleme bakımından bir farklılık bulun-
masını engelleyeceği için isabetli olacaktır. Aksi takdirde mevcut durum geçerlilik 
şeklini gerçekleştirmiş ama ispat şeklini gerçekleştirmeyen senetlerin varlığına yol 
açacaktır. Oysa geçerlilik şeklinin bir amacı da senetlerin ispatını gerçekleştirmek-
tir. Bu sorunun aşılması için ve ileride ispat zorluğu ile karşılaşmak istemeyen ta-
raflar, taraflardan biri imza atma iktidarından yoksun olduğunda senedin noter 
önünde düzenleme şeklinde yapılması yoluna başvuracaktır. Böylelikle ispat şekli-
nin zımni bir şekilde geçerlilik şeklini değiştirdiği sonucuna varılabilir. 

b) Nitelikli Yazılı Şekil

Nitelikli yazılı şekilde yazılı şeklin bir türü olduğu için her şeyden önce yazılı 
şekli oluşturan unsurları bünyesinde barındırır. Bu bakımdan nitelikli yazılı şekil-
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de adi yazılı şekil gibi metin ve imza olmak üzere iki temel unsurdan oluşur. Nite-
likli yazılı şekli adi yazılı şekilden ayıran ve onu karakterize eden özellik ise metin 
ve imzanın yanı sıra, sözleşmenin içeriğinde yer alması gereken bir takım husus-
ların da kanun tarafından belirlenmiş olmasıdır53. Nitelikli yazılı şekle genellikle 
sözleşmenin taraflarından birinin diğeri karşısında güçsüz olduğu durumlarla, ta-
raflardan yalnızca birinin borç altına girdiği eksik iki tarafa borç yükleyen sözleş-
melerde rastlanılır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un taksit-
le satışları düzenleyen 6. maddesinde, taksitle satım sözleşmesinin kapsamında yer 
alması gereken hususlara yer verilmiştir. Yine Türk Borçlar Kanunu’nun 583. mad-
desinde kefalet sözleşmesinde yer alması gereken hususlar tek tek sayılmıştır54. 

c) Resmi Şekil

Hukuki işlemin resmi bir makam veya görevli önünde kanunda öngörülen ku-
rallara uyularak yapılması halinde resmi şekilden söz edilir55. Resmi şekle uyula-
rak düzenlenmiş belgeye resmi senet denir. 

Noterlik Kanunu’nun 60. maddesi gereğince, ülkemizde kanunla başkaca mer-
ciye yetki verilmemişse56 resmi şekli verecek olan makamın noterler olduğu kabul 
edilir. 

53 Altaş, s. 77; Eren, s. 253; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 96; Kılıçoğlu, s. 107; Oğuzman/öz, s. 150
54 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinde taksitle satım sözleşmelerinin yazılı şekilde ya-

pılması gerektiği hüküm altına alındıktan başka, sözleşmede, mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı, vadeye 
göre faizle birlikte ödenecek toplam satış fiyatı, faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi 
oranı, ön ödeme tutarı, ödeme planının da yer alması gerektiği düzenlenmiştir. Yine Kefalet sözleşmesinin 
düzenlendiği 583. madde de kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasının yanı sıra, kefilin sorumlu ola-
cağı azami miktarın, kefalet tarihinin ve varsa kefaletin müteselsil olduğunun el yazısı ile yazılması gerektiği 
hüküm altına alınmıştır. 

55 Altaş, s. 78; Eren, s. 254; Gauch/Schleup/Schmid/Rey, s. 97; Hatemi/Gökyayla, s. 49; Kılıçoğlu, s. 107; Koca-
yusufpaşaoğlu, s. 301; Koller, s. 162; Oğuzman/öz, s. 158; Reisoğlu, s. 93 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
s. 126; Tuğ, s. 90. örneğin Medeni Kanun’un 706. maddesi ile taşınmazların devrinin geçerliliği resmi ya-
zılı şekilde yapılmış olmaları koşuluna bağlanmıştır. Medeni Kanun’un 706. maddesine yapılan atıfla, Türk 
Borçlar Kanunu’nun 237. maddesiyle satımla, Türk Borçlar Kanunu’nun 283. maddesiyle satıma yapılan 
atıfla trampayla, Borçlar Kanunu’nun 288. maddesinin ikinci fıkrasıyla bağışlama taahhüdüyle öngörülen 
taşınmazların devrinin resmi şekle uyularak yapılması gerektiğini hükme bağlamıştır. 634 sayılı Kat Mül-
kiyeti Kanununun 22. maddesi, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 60. maddesiyle taşınmaz satış vaadlerinin 
noter tarafından düzenleme şeklinde hazırlanan senetle devredilmesi gerektiği düzenlenmiştir. 

56 Tapu Kanunu’nun 26. maddesi gereğince taşınmaz satımı sözleşmelerinin yapılması konusunda tapu müdür 
veya memurları yetkili kılınmıştır. Noterlik Kanunu’nun 44. maddesinde taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri 
de noterler tarafından yapılacak işlemler arasında sayılmıştır. Medeni Kanun’un 532. maddesi ile resmi va-
siyetnamenin düzenlemesi konusunda noterlerin yanı sıra Sulh hakimlerinin de yetkili olduğu kabul edil-
miştir. Türk konsolosları yabancı ülkede noterlik görevini yerine getirir. Bu nedenle, konsoloslukta görevli 
memurlarının düzenlediği veya onayladığı senetlerde noter senedi hükmündedir. Karayolları Trafik Kanu-
nu’nun 20/d maddesi gereğince tescil edilmiş araçların her türlü satış ve devirleri trafik şube veya büroların-
daki ilgili memur tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılır. 
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Noterler düzenleme veya onaylama şeklinde işlem yaparlar. Noterlik Kanu-
nu’nun 84 ila 86 maddeleri arasında hukuki işlemlerin düzenleme şeklinde yapıl-
masına ilişkin prosedüre yer verilmiştir. Noterlik Kanunu’nun ilgili maddelerine 
göre, düzenleme biçimde hazırlanan resmi senetlerde, metnin içeriği noter tara-
fından yazılır, hazırlanan metin daha sonra ilgiliye okutulur. İlgili metni okuduk-
tan sonra yazılanların isteğine uygun olması halinde metnin altını imzalar. Son-
rasında metin noter tarafından imzalanır ve belgenin aslı mühürlenerek noterde 
saklanır. 

Hukuki işlemlerin onaylanmasına ilişkin prosedür ise Noterlik Kanunu’nun 90 
ila 93 maddeleri arasında düzenlemiştir. Hukuki işlemlerin onaylanabilmesi için 
metnin içeriği taraflar veya üçüncü kişi tarafından yazı ile tespit edilir. Hazırlanan 
belge notere sadece imza onayı için verilir. Belge ilgili tarafından imzalandıktan 
sonra, noter, imzanın kendi önünde atıldığını açıklayarak senedi imzalanır. 

Hukuki işlemin düzenleme şeklinde yapılması onaylama şekline nazaran söz 
konusu işlemin geçerliliğinin resmi şekle bağlanması ile ulaşılmak istenen amacı 
gerçekleştirmeye daha elverişlidir. Ancak bu durumda metnin içeriğinin noter 
tarafından hazırlanması hukuki işlem iradesinin aleniyet kazanmasına yol açtı-
ğından bu şeklin zayıf noktasını teşkil eder. 

IV. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Şekle bağlı sözleşmelerde değişiklik yapılması Türk Borçlar Kanunu’nun 13. 
maddesinde düzenlemiştir. Anılan madde hükmü şu şekildedir. “Kanunda yazılı 
şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyul-
ması zorunludur. Ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler 
bu kuralın dışındadır. Bu kural, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da 
uygulanır”. 

Madde, yalnızca kanuni şekle bağlı sözleşmelerde yapılacak değişiklikleri kap-
samaktadır. Tarafların iradeleri ile şekle bağladıkları bir sözleşmede değişiklik ya-
pılabilmesi için kararlaştırılan şekle uyulmasına gerek yoktur. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası gereğince, yazılı şekle 
bağlı bir sözleşmedeki değişikliğin aynı şekle uyularak gerçekleştirilmesi gerekir. 
Sonradan sözleşmeye eklenen tamamlayıcı yan noktalar bu kuralın dışındadır. 
Söz konusu hüküm 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 12. maddesini karşılamakta-
dır. Maddenin ikinci fıkrasında “bu kural, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri 
hakkında da uygulanır”, ifadesine yer verilmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci 
fıkrasında yer alan hükmün bir benzerine 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer ve-
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rilmemiştir. Türk Borçlar Kanunu’nun 13. maddesinin ikinci fıkrasıyla maddenin 
birinci fıkrasına atıf yapılmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm, bu 
haliyle uygulamada bazı sorunların yaşanmasına neden olabilecektir. Şöyle ki; 
Türk Borçlar Kanunu’nun birinci ve ikinci fıkralarının birlikte değerlendirilme-
siyle resmi geçerlilik şekline tabi sözleşmelerde sonradan yapılacak değişikliklerin 
de yazılı şekle uyularak yapılabileceği şeklinde bir sonuca varmak mümkündür. 
Ancak söz konusu sonucun kanun koyucunun asıl amacıyla bağdaştığını kabul 
etmek güçtür. Türk Borçlar Kanunu ile 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda olduğu gibi 
şeklin sağladığı yararlar göz önünde bulundurularak bir takım sözleşmelerin ge-
çerliliği resmi şekle uyulmasına bağlanmıştır. Borçlar Kanunu’nda yer alan resmi 
şekli düzenleyen hükümlerin varlığına rağmen kanun koyucunun iradesinin res-
mi geçerlilik şekline tabi sözleşmelerdeki değişikliklerin yazılı şekilde yapılabi-
leceği yönünde olduğunu söylemek güçtür. Bir sözleşmenin esaslı noktalarında 
sonradan yapılacak değişikliklerin o sözleşmenin şekline uyularak yapılması ge-
rektiğinde şüphe yoktur. Bu nedenle, kanımızca kanun koyucunun amaçladığın-
dan çok farklı sonuçlara yol açabilecek olan bu fıkra hükmünde değişiklik yapıl-
ması isabetli olacaktır. 

Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken bir başka husus, Türk Borçlar Ka-
nunu’nun 13. maddesinin, ibrayı düzenleyen 132. madde karşısında, içeriği bir 
tek borçtan oluşan hukuki işlemlerde yapılacak değişikliklerde ne şekilde uygu-
lanacağıdır. Borcu sona erdiren sebepler arasında yer alan ibra 818 sayılı Borçlar 
Kanunu’nda farklı olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 132. maddesiyle hüküm al-
tına alınmıştır. Anılan maddeye göre, “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraf-
larca belli bir şekle bağlı tutulmamış olsa bile, borç tarafların şekle bağlı olmaksızın 
yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir”. O 
halde taraflar arasındaki hukuki ilişkiden tek bir borç doğduğu durumlarda, söz 
konusun borcun tamamen veya kısmen ortadan kaldırılması hususunda taraflar 
arasında yapılacak anlaşma herhangi bir geçerlilik şekline tabi olmayacaktır. Türk 
Borçlar Kanunu’nun iki hükmü arasındaki uyumsuzluk uygulama sırasında bir 
takım sıkıntıların yaşanmasına neden olabilecektir. Gerçi Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun senetle ispat zorunluluğunu düzenleyen 200. maddesinde yer alan 
hüküm nedeniyle taraflar, en azından miktarı 2500 Türk Lirasını geçen uyuşmaz-
lıklarda ispat sorunu ile karşılaşmamak için ibra sözleşmesini çoğunlukla yazılı 
şekilde yapmayı tercih edeceklerdir. Ancak yine de Kanun’unda belirtilen mikta-
rın altında kalan uyuşmazlıklar ve tarafların senetle ispat zorunluluğunu dikkate 
almadan yaptıkları sözleşmeler bakımından iki hüküm arasındaki uyumsuzluğun 
giderilmesi önem taşımaktadır. 
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V. ŞEKLE AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUCU

Şekle aykırılığın hukuki sonucu Türk Borçlar Kanunu’nun 12. maddesinin 
ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde hükme bağlanmıştır. Anılan madde de “öngö-
rülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz. ” ifadesine yer 
verilmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bu ifade ile şekle aykırılığın yaptı-
rımı konusundaki tartışmalara son verilmiştir. Şekle aykırılığın hukuki sonucuna 
ilişkin benzer düzenlemeye 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 11. maddesinin ikinci 
fıkrasında yer verilmiştir. Sözü edilen hükümle, “kanunun emrettiği şeklin şümul 
ve tesiri derecesi hakkında başkaca bir hüküm tayin olunmamış ise akit, bu şek-
le riayet olunmadıkça sahih olmaz. ” ifadesine yer verilmiştir. 818 sayılı Borçlar 
Kanunu’nun 11. maddesinin ikinci fıkrası öğretide, farklı görüşlerin ortaya çık-
masına neden olmuştur. Madde de sözü edilen geçersizlikten ne anlaşılması ge-
rektiği konusundaki tartışmalar, öğretideki farklı görüşlere kaynaklık etmiştir. Bu 
konuda öğretide, yokluk, iptal edilebilirlik, kesin hükümsüzlük, kendisine özgü 
hükümsüzlük görüşlerine yer verilmiştir57. öğretideki baskın görüşü temsil eden 
kesin hükümsüzlük sonucuna Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 
1944 tarihli kararında da yer verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türk Borçlar 
Kanunu’nun 12. maddesinde yer alan düzenleme, 818 sayılı Borçlar Kanunu za-
manında şekle aykırılığın hukuki sonucu hakkında öğretide ve Yargıtay tarafın-
dan benimsenen çoğunluk görüşünün kanuni ifadesi şeklinde değerlendirilebilir. 

VI. ŞEKLE AYKIRILIĞI İLERİ SÜRMENİN HAKKIN KÖTÜYE 
KULLANILMASI YASAĞI ile SINIRLANMASI

 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 11. maddesinin ikinci fıkrasıyla şekle uyul-
maksızın yapılan hukuki işlemlerin geçersiz olacağı hükme bağlanmış olmakla 
birlikte, öğretide ve uygulamada şekle aykırılığı ileri sürmenin hakkın kötüye kul-
lanılması sayıldığı durumlarda şekle aykırılık iddiasının dinlenmeyeceği kabul 
edilmekteydi. Aynı hukuki sonucun Türk Borçlar Kanunu zamanında da geçerli 
olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Hakkın kötüye kullanılması yasağı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinin 
ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Anılan hükümde, “bir hakkın açıkça kötüye 
kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. ” ifadesine yer verilmiştir. Hakkın kötüye 
kullanılmış sayılması kişinin davranışının dürüstlük kuralına aykırı olarak değer-
lendirilmesinin bir sonucudur. Dürüstlük kuralı başlığını taşıyan Türk Medeni 
Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasında “herkes, haklarını kullanırken ve 
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. ” ifadesine 

57 Eren, s. 260-265 ; Kılıçoğlu, s. 141-144; Kocayusufpaşaoğlu, s. 307-311. 
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yer verilmiştir. Anılan madde ile kişilere, haklarını ve borçlarını yerine getirir-
ken dürüst davranma yükümlülüğü getirilmiş olmakla birlikte, kişilerin hangi tür 
davranışlarının dürüstlük kuralına aykırı, dolayısıyla hakkın kötüye kullanılması 
sayılacağı konusunda sınırlı bir sayıma yer verilmemiştir. Esasen böyle bir sınır-
lama kanunların soyut ve genel nitelikte düzenlemeler olması gerekliliği ile ve hu-
kuk kuralının toplumsal yaşamla uyumlu bir esnekliğe sahip olması zorunluluğu 
ile bağdaşmaz. 

Şekle uyulmadan yapılan hukuki işlemin dürüstlük kuralına dayanılarak kesin 
hükümsüzlük yaptırımından kurtarmanın hangi durumlarda mümkün olduğunu 
sınırlayıcı bir biçimde saymak mümkün değildir. Kişinin davranışının dürüstlük 
kuralına aykırı olup olmadığı somut olayın özellikleri dikkate alınarak belirlene-
cektir58. Ancak öğretide bu değerlendirmenin sadece somut olayın özellikleri dik-
kate alınarak yapılmasının mahkemelerce keyfi kararlar verilmesine yol açacağını 
savunan yazarlarca59, şekle aykırılığı ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması 
sayılacağı olguların genel olarak bir kaç başlık altında toplanmasının mümkün 
olduğu ileri sürülmektedir. öğretide hakkın kötüye kullanılmasına örnek olarak 
gösterilen olguları şu şekilde sıralamak mümkündür. a) Şekle aykırı bir sözleşme-
den doğan asıl edimlerin ifa edilmiş olması, b) şekle aykırılığı ileri süren tarafın; 
şeklin gerçekleşmesine kendi menfaati için ve yanıltıcı hareketlerle engel olması, 
c) borçlunun şekle uyulmadan yapılan sözleşmeden doğan borcunu ifa edeceği 
konusunda karşı tarafta haklı bir güven yaratması ancak borcunun tümünü ya da 
önemli bir kısmını ifa etmemiş olması, d) şekle aykırılığı ileri sürmenin şeklin ko-
ruyucu amacı ile hiç bağdaşmayan bir nedenle örneğin borçlunun kendi edimini 
ifadan kaçınmak amacıyla ileri sürülmesi60. 

VII. TAHVİL (ÇEVİRME)

Bazı durumlarda şartların gerçekleşmesi ile şekle aykırı bir hukuki işlemi 
dürüstlük kuralına dayanarak ayakta tutmak mümkün olduğu gibi, şekle aykırı 
yapılan işlemi başka bir hukuki işleme tahvil ederek de tarafların iradelerine ge-
çerlilik tanımak mümkündür. Tahvil, şekle aykırılık nedeniyle geçersiz bir hukuki 
işlemin, benzer bir amaç ve sonuca yönelmiş başka bir işlem olarak geçerli kabul 
edilmesidir. Tahvilin yapılabilmesi için şekle aykırılık nedeniyle kesin hükümsüz 
sayılan işlemin tahvil edilmek istenen diğer hukuki işlemin şekil koşullarını taşı-
yor olması gerekir. 
58 Kılıçoğlu, s. 145; Kocayusufpaşaoğlu, s. 307-311; Koller, s. 180; Reisoğlu, s. 80. 
59 Kocayusufpaşaoğlu, s. 314. 
60 Kılıçoğlu, s. 151-158; Kocayusufpaşaoğlu, s. 315-326; Koller, s. 183-187; Reisoğlu, s. 81-86; Tekinay/Akman/

Burcuoğlu/Altop, s. 103-110. 
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Türk Borçlar Kanunu’nda, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda olduğu gibi tahvile 
ilişkin açık bir hükme yer verilmemiştir. Ancak şekle aykırılık nedeniyle hüküm-
süz sayılan bir işlemin koşullarını taşıdığı başka bir işleme çevrilmesinde çoğu 
zaman tarafların korunmaya değer menfaati bulunmaktadır. özellikle tarafların 
iradelerinin uyuştuğu ancak sırf şekle aykırılık nedeniyle işlemin geçersiz olduğu 
durumlarda tahvile imkân tanımak, bir takım hukuki işlemlerin şekle bağlı tutul-
masından doğan sakıncaları gidermeye yardımcı olacaktır. 



§ 5 TEMSİL

Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU1

I. TEMSİL KAVRAMI

1. Genel Bakış

Hukukumuzda bir hukuki işlemin mutlaka o işleme taraf olacak kimseler tara-
fından kurulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin bir temsilci 
aracılığı ile yapılması da mümkündür. Temsil, bir hukuki işlemi temsilci olarak 
nitelendirilen kimsenin, temsil olunan denilen bir başka kimse adına ve hesabı-
na yapması ve işlemin hukuki sonuçlarının temsil olunanın üzerinde doğmasının 
sağlanmasıdır. Temsilci bir gerçek kişi olabileceği gibi bir tüzel kişi de olabilir2. 

Temsil konusunda çeşitli ayrımlar yapılmaktadır. Bunlar arasında en bilineni 
yasal temsil - iradi temsil ayırımdır3. Bu ayrım esas olarak temsil yetkisinin kay-
nağına dayanmaktadır. Yasal temsilde temsil olunanın iradesine bakılmamakta, 
temsil yetkisi bir kanun hükmü gereğince mevcut olmaktadır4. Buna karşılık kay-
nağını temsil olunanın tek taraflı bir hukuki işleminden alan temsil yetkisine iradi 
temsil denilmektedir. İradi temsil ile yasal temsil arasındaki temel farklılık, iradi 
temsilde temsil olunanın işlemi bizzat yapma iktidarını kaybetmemesine karşın, 
yasal temsilde durumun kural olarak tam tersi oluşudur5. 

İradi temsilde temsilcinin, temsil olunan hesabına bir işlem yapmak için iki 
1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
2 Eren, Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2010, s. 386. 
3 Türk Hukuku’nda hakim görüş tüzel kişilerin organlarını ne yasal ne de iradi bir temsilci olarak kabul etme-

mektedir. Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, cilt 1, 9. Bası, İstanbul 
2011 s. 224 dipnot 594; Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla, Te-
kinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993, s. 169; Eren, s. 388. İsviçre doktrininde bu 
görüşte Bucher, Eugen, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Auflage, 
Zürich 1988, s. 627; Gauch, Peter/Schluep, Walter R./Schmid, Jörg/Rey, Heinz, Schweizerisches Obligati-
onenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 8. Auflage, Zürich 2003, N. 1324; Violand, s. 33, 34. 

4 Bu temsil türünde korunmaya ve özene muhtaç kişilerin korunması düşüncesi hakimdir. Feyzioğlu, Feyzi 
Necmeddin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, 2. Bası, İstanbul 1976, s. 387. 

5 Becker, Hermann, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band IV: Obligationenrecht, I. Abteilung: 
Allgemeine Bestimmungen (Art. 1-183), 2. Auflage, Bern 1941, Vorbem. zu Art. 32-40, N. 2; İnceoğlu, M. 
Murat, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, İstanbul 2009, s. 42; Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Borçlar 
Hukuku Genel Bölüm (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı), Birinci Cilt: Borçlar Hukukuna Giriş, 
Hukuki İşlem, Sözleşme, 4. Bası, İstanbul 2008 (Borçlar Hukuku), § 45, N. 12. 
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yoldan birine başvurması mümkündür. Bunlar doğrudan ve dolaylı temsildir. 
Temsilcinin, hukuki işlemi temsil olunan adına yaptığını bildirmeksizin, üçüncü 
kişi ile sözleşmeyi kendi adına yaptıktan sonra, bu işlemden doğan hak ve borç-
ları temsil olunana nakletmesine dolaylı temsil denilmektedir. Diğer bir ifade ile 
dolaylı temsilci işlemi kendi adına fakat başkası hesabına yapmaktadır. Dolaylı 
temsil Türk Borçlar Kanunu’nun 509. maddesinde açıkça öngörülmüş durum-
dadır. Dolaylı temsilde, temsilci işlemi kendi adına yaptığı için işlemin hukuki 
sonuçları temsilcinin üzerinde doğmaktadır. Buna karşılık bu temsil türünde 
temsil olunan ile üçüncü kişi arasında hiçbir hukuki sonuç doğmamaktadır. Bu 
kuruma özellikle temsil olunanın arka planda kalmayı tercih ettiği hallerde baş-
vurulduğu görülmektedir6. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 40. vd. maddelerinde ise sadece doğrudan temsil 
düzenlenmiştir. Doğrudan temsilde, temsilci işlemi temsil olunan adına ve he-
sabına yapmakta ve işlemin hukuki sonuçları da temsil olunanın üzerinden doğ-
maktadır. Diğer bir ifade ile bu hukuki işlemden doğan hak ve borçlar doğrudan 
doğruya temsil olunana ait olmaktadır. 

Hukukumuzda tüm işlemlerin bir temsilci aracılığı ile yapılması mümkün 
değildir. özellikle kişiye sıkı surette bağlı hakların kullanılması nitelikleri gereği 
temsil kabul etmemektedir. Aile hukuku alanında nişanlama, evlenme, tanıma, 
miras hukuku alanında vasiyetname düzenleme buna örnek teşkil eder ve temsilci 
aracılığı ile kullanılmaları mümkün değildir7. 

2. Temsil Yetkisinin Soyutluğu

Temsil yetkisi, temsil edilenle temsilci arasında bir sözleşme ilişkisi kurma-
makta ise de, bu yetki çoğu zaman temsilci ile temsil olunan arasındaki bir söz-
leşmeye dayanılarak verilmektedir. Temsil yetkisi bir vekalet sözleşmesi uyarın-
ca verilebileceği gibi, bir hizmet ya da şirket akdi nedeniyle de verilmiş olabilir8. 
Temsil ilişkisinden, temsilcinin lehine ya da aleyhine hiçbir borç doğmamaktadır. 

6 Oser, Hugo/Schönenberger, Wilhelm, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V: Obliga-
tionenrecht, I. Halbband: Allgemeine Bestimmungen (Art. 1-183), 2. Auflage, Zürich 1929, Vorbem. zu Art. 
32-40, N. 5; von Büren, Bruno, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1964, s. 167; 
Watter, Rolf/Schneller, Yves, Basler Kommentar (Hrsg. Honsell/Vogt/Wiegand), Obligationenrecht, Art. 
1-529 OR, 4. Auflage, Basel 2007, Art. 32, N. 29. 

7 Ancak bu konudaki özellik, temsilcinin bu yetkisizliğe rağmen yaptığı işlemin askıda hükümsüz değil, kesin 
olarak geçersiz olmasıdır. Diğer bir ifade ile işlemin temsil olunanın icazeti ile geçerli hale gelmesi mümkün 
olmadığı gibi, yetkisiz temsilcinin üçüncü kişiye karşı Türk Borçlar Kanunu’nun 48. maddesi anlamında bir 
sorumluluğu da söz konusu olmayacaktır. 

8 Taraflar arasındaki bu sözleşmeye iç ilişki ya da temel ilişki, temsilciye verilen temsil yetkisi nedeniyle taraf-
lar arasında doğan ilişkiye ise temsil ilişkisi denilmektedir. Eren, s.397, 398; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar 
Hukuku, § 45, N. 10; Oğuzman/Öz, s. 232. 
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Temsilci ile temsil olunan arasındaki karşılıklı borçlar kaynağını temsil yetkisinde 
değil, mevcut olması halinde temel ilişkide bulmaktadır. 

Ancak temsil yetkisinin mutlaka böyle bir temel sözleşmeye dayanılarak ve-
rilmesi de zorunlu değildir. Temsil olunanla temsilci arasında hiçbir sözleşme 
ilişkisi bulunmasa dahi, bu yetkinin verilmesi mümkündür. Bu bakımdan temsil 
yetkisinin iç ilişkiden soyut olduğu kabul edilmektedir9. 

Ancak bu konuda fazla ileriye gidilmemeli ve zaman zaman doktrinde yapıl-
dığı gibi bu ikisinin birbirleri üzerinde hiçbir etkileri yokmuş gibi de farz edil-
memelidir. Temel sözleşme ile temsil ilişkisi arasında yakın bir bağ vardır ve bu 
bağın önemli etkileri bulunmaktadır. özellikle bir kişinin otelin müdürü olarak 
atanması örneğinde olduğu gibi, temsil yetkisinin vekalet ya da hizmet sözleş-
mesinin gereği gibi yerine getirilebilmesi için verildiği durumlarda bu ikisinin 
birbirinden tamamen bağımsız olduğunu kabul etmek isabetli olmayan sonuç-
lara götürebilmektedir. Temsil yetkisi ile temel sözleşme arasındaki bu yakın bağ 
nedeniyle belirli hallerde temel sözleşmenin geçersiz olması ya da sona ermesi, 
temsil ilişkisinin de geçersiz olmasına ya da sona ermesine yol açabileceği gibi, 
tam tersine temsil ilişkisinin sona ermesi de temel sözleşmenin sona ermesine 
neden olabilir10. 

II. DOĞRUDAN TEMSİLİN ŞARTLARI

1. Genel Olarak

Doğrudan temsilin üç şartı bulunmaktadır. Bunlar temsilcinin temsil yetkisine 
sahip olması, temsilcinin başkası adına hareket etmesi ve bu durumun üçüncü 
kişiye bildirilmesidir. Bu şartlardan temsilcinin başkası adına hareket etmesi veya 
bu durumun üçüncü kişiye bildirilmesinin unsurlarından birinin gerçekleşme-
mesi halinde sözleşme, üçüncü kişi ile temsil olunan arasında kurulmuş olacak-
tır11. Buna karşılık temsil yetkisinin noksanlığı Kanunumuzda özel olarak düzen-
lenmiş olup, bunun yaptırımı yetkisiz temsildir. Temsil yetkisi ve buna aykırılığın 
yaptırımı olan yetkisi temsil konuları önemi nedeniyle aşağıda ayrı başlıklar al-
tında incelenecektir. 
9 Oser/Schönenberger, Art. 32, N. 26 vd. ; von Tuhr, Andreas/Peter, Hans, Allgemeiner Teil des Schweize-

rischen Obligationenrechts, Erster Band, 3. Auflage, Zürich 1974, s. 359; Bucher, s. 615; Watter/Schneller, 
Art. 32, N. 12; /Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s. 174; Oğuzman/Öz, s. 233; Eren, s. 398; Ak-
yol, Şener, Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul 2009, s. 36, 37. 

10 İnceoğlu, s. 38, 39. 
11 Bu durumda sözleşmeyi kendi adına kurmayı istememiş olan temsilci iç ilişki uyarınca bu hakları devral-

masını ve borçları yüklenmesini temsil olunandan isteyebilir. Ancak bu gerçekleşirse, artık doğrudan temsil 
değil, dolaylı temsil ilişkisinden söz etmek gerekecektir. Oğuzman/Öz, s. 229; Esener, Turhan, Mukayeseli 
Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Salahiyete Müstenit Temsil, Ankara 1961 
(Temsil), s. 118; Feyzioğlu, s. 395; Akyol, s. 198. 
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2. Temsilcinin Başkası Adına Hareket Etmesi

Temsilcinin ancak temsil olunan adına hareket ettiği hallerde doğrudan tem-
silden söz edilebilir12. Temsilci kendi adına hareket etmişse bu durumda işlemin 
hukuki sonuçları da kendisinin üzerinde doğacaktır. Bir kimsenin temsilci olması 
hatta söz konusu işlemi temsilen yapmak konusunda temsil olunana karşı bir yü-
kümlülük altında olması bu işlemi kendi adına yapmasına bir engel teşkil etme-
mektedir13. 

3. Başkası Adına Hareket Edildiğinin Üçüncü Kişiye Bildirilmesi

a) Genel Olarak

Bir kimse bir hukuki işlem yaptığı zaman, bu nokta açıkça belirtilmese bile, 
onun işlemi kendi adına yaptığı varsayılır. Bu nedenle aşağıda ele alınacak olan 
istisnalar hariç, başkası adına hareket edildiğinin işlemin yapılmasından önce 
üçüncü kişiye bildirilmiş olması gerekir. Kural olarak temsilcinin sadece başkası 
adına hareket ettiğini bildirmesi de başlı yeterli değildir, aynı zamanda temsil olu-
nanın kim olduğu da üçüncü kişiye bildirilmelidir14. Zira bir kimsenin işlemi kim 
ile kurduğunu bilmeye hakkı vardır15. 

b) İstisnalar

Türk Borçlar Kanunu’nun 40. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinde açıklama 
ilkesine ilişkin olarak iki istisnaya yer verilmiş durumdadır. Söz konusu hükme 
göre, “Ancak, karşı taraf bir temsil ilişkisinin varlığını durumdan çıkarıyor veya 
çıkarması gerekiyor ya da hukukî işlemi temsilci veya temsil olunandan biri ile 
yapması farksız ise, hukukî işlemin sonuçları doğrudan doğruya temsil olunana ait 
olur”. 

Bu istisnalardan ilki, üçüncü kişi açısından kiminle sözleşme yaptığının bir 
öneminin bulunmaması halidir. Bu durumun tipik örneği olarak bir kimsenin 
peşin para ile bir mal satın almasıdır. Bu konuda verilen diğer bir örnek taksinin 
şoför tarafından kendi adına mı yoksa başka bir başkası adına mı işletildiğinin 
müşteri bakımından bir öneminin bulunmamasıdır16. 
12 Yarg. 3. HD 3. 4. 2001 E. 2371, K. 2948 (www. kazanci. com). 
13 İnceoğlu, s. 47. 
14 Temsilcinin başkası adına hareket ettiği yönünde yapacağı bildirim bir şekle tabi değildir, zımni olarak ya-

pılması da mümkündür. Zäch, Roger/Künzle, Hans Rainer, Berner Kommentar, Kommentar zum schwei-
zerischen Privatrecht, Band VI: Obligationenrecht, 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, 2. Teilband, 2. 
Unterteilband: Stellvertretung, Kommentar zu Art. 32-40 OR, Bern 1990, Art. 32, N. 42; Oğuzman/Öz, s. 
227. Yarg. 3. HD 3. 4. 2001 E. 2371, K. 2948 (www. kazanci. com). Bu konuda faturanın kimin adına düzen-
lenmiş olduğu gibi hususlar şüphesiz önem kazanacaktır. Akyol, s. 186. 

15 İnceoğlu, s. 51, dipnot 191. 
16 Bucher, s. 620. 
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İkinci istisna ise üçüncü kişinin sözleşme yaptığı kişinin başkası adına hareket 
ettiğini hal ve şartlardan anlamasının gerekmesidir. Bunun tipik örneği, işletme 
sahibi adına hareket ettiğini açıklamasa dahi, bir mağazaya girip tezgahtardan 
eşya satın alan kimsenin durumudur. Bir banka gişesinde oturan kimse açısından 
da aynı şey geçerlidir17. Burada güven teorisine göre hareket edilecek ve üçüncü 
kişinin kendisince bilinen bütün hal ve şartlar altında temsilcinin davranışların-
dan ne anlaması gerektiğine bakılacaktır18. Ancak resmi şekle bağlı işlemlerde 
temsil edilenin isminin de resmi sözleşmede yer alması zorunludur. Bu nedenle 
üçüncü kişi hal ve şartlardan bu kimsenin başkası adına hareket ettiğini anlaması 
gerekse bile, resmi şekle bağlı işlemler bakımından bu yeterli olmayacaktır19. 

Bunun yanı sıra doktrinde temsilcinin, temsil ettiği kişinin adını açıklamaksı-
zın “ilgili şahıs adına” işlem yapmasının ve temsil olunanın adının sonradan açık-
lamasının da mümkün olduğu kabul edilmektedir20. Ancak “ilgili için açık işlem” 
de denilen bu istisnaya Türk Borçlar Kanunu’nda açıkça yer verilmiş değildir. 

III. TEMSİL YETKİSİ

1. Temsil Yetkisinin Verilmesi

a) Genel Olarak

Hukukumuzda temsil yetkisi, temsil olunanın tek taraflı irade beyanı ile verilir. 
Bu beyan temsilciye varması ile birlikte hüküm doğuracaktır21. Bugün için hakim 
görüş temsil yetkisinin verilmesinin tek taraflı bir hukuki işlem olduğu yönün-

17 Watter/Schneller, Art. 32, N. 17; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 47, N. 6; Eren, s. 391; Kılıçoğlu, 
Ahmet M. , Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 16. Bası, Ankara 2012, s. 231. Bunun yanı sıra bir işletmeye 
ait antetli kağıtların ya da mührün kullanılması veya sözleşme konusu malların, gümrük belgelerinin ve 
faturaların belli bir işletmeye ait adrese gönderilecek olması da bu durumun diğer örneklerini teşkil etmek-
tedir. Zäch/Künzle, Art. 32, N. 47. Yargıtay’ın 1980 tarihli bir kararı bu açıdan ilginçtir. Söz konusu karar 
göre, “Bozkır gibi küçük bir ilçe merkezinde mevcut dükkanın malikinin kim olduğunun yine o ilçeden olan 
bir kimse tarafından bilinmesi olasılığının hasıl olması gerekir. Ve Genellikle Anadolunun küçük kasaba ve 
şehirlerinde kadınların taşınmaz mallarının idaresinin kocaları tarafından yürütüldüğü de bir gerçektir”. Yarg. 
1. HD 13. 5. 1980, E. 6192, K. 6561 (www. kazanci. com). 

18 İnceoğlu, s. 66. 
19 Gauch/Schluep/Schmid/Rey, N. 1336; Zäch/Künzle, Art. 32, N. 52; Eren, s. 392. 
20 von Tuhr/Peter, s. 387; Oser/Schönenberger, Art. 32, N. 9; Zäch/Künzle, Art. 32, N. 32 vd. ; Becker, Art. 

32, N. 10; İnceoğlu, s. 56; Akünal, Teoman, Türk - İsviçre Borçlar Kanununda İlgili İçin İşlem Teorisi, 
İstanbul 1975, s. 12 vd. ; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 47, N. 11; Eren, s. 391; Oğuzman/Öz, s. 
227-228; Esener, Temsil, s. 109. 

21 von Tuhr/Peter, s. 355; Zäch/Künzle, Art. 33, N. 28; Schwenzer, Ingeborg, Schweizerisches Obligationen-
recht Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Bern 2006, N. 42. 02; İnceoğlu, s. 101; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hu-
kuku, § 46, N. 1; Esener, Temsil, s. 25; Eren, s. 393; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 172; Feyzioğlu, s. 
385. 
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dedir22. Temsil yetkisinin geciktirici ve bozucu bir şarta bağlı olarak verilmesi de 
mümkündür. 

Temsil olunanın yetki verme beyanını kural olarak temsilciye yöneltmesi ge-
rekir. Buna karşılık üçüncü kişinin de korunması ihtiyacı mevcuttur. Bu nedenle 
Kanunumuz üçüncü kişilere yapılan bildirimlere de sonuç bağlamış durumdadır. 
Temsil yetkisinin temsilciye açıklanmasına iç temsil, kendisiyle işlem yapılacak 
olan üçüncü kişiye bildirilmesine ise dış temsil denilmesi mümkündür. 

b) Dış Temsil Yetkisi

aa) Genel Olarak

Dış temsil yetkisinin verilmesi, yetkilendirme işleminin temsil olunan tarafın-
dan üçüncü kişiye bildirmesi anlamına gelir. Türk Borçlar Kanunu’nun 41. mad-
desinin 2. fıkrasına göre de, “Temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse, yetkinin 
varlığının ve kapsamının belirlenmesinde bildirim esas alınır”. Görüldüğü üzere, 
üçüncü kişinin kendisine yapılan beyana olan güvenini korunmuş durumdadır. 

Temsil olunanın üçüncü kişiye temsil yetkisini bildirmesi öncelikle açık bir 
irade beyanı ile gerçekleşebilir. Üçüncü kişiye bir yazı gönderilmesi veya gazete-
lere ilan verilmesi halinde durum budur. Ticari mümessillerde olduğu gibi tem-
silcinin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi de bu niteliktedir23. Bir diğer ihtimal 
temsil olunan tarafından temsilciye verilmiş olan yetki belgesinin üçüncü kişiye 
gösterilmesidir. 

Doktrinde dış temsil yetkisinin açık bir irade beyanı ile verilmediği durum-
larda dahi, temsil olunanın üçüncü kişide bir hukuki görünüş yaratan fiili davra-
nışlarının dış temsil yetkisinin verilmesine yol açabileceği kabul edilmektedir24. 
Bunun için temsil olunanın fiili davranışlarının güven teorisi uyarınca temsil yet-
kisinin verildiği şeklinde yorumlanabilmesi gerekmektedir. Temsil olunanın pasif 
davranışları ile üçüncü kişide bir güven oluşturmasına ilişkin olarak iki husus 
üzerinde özellikle durulmaktadır. Bunlar “katlanma temsili” ve “görünüş temsili” 
konularıdır. 

bb) Katlanma Temsili

Temsil olunanın, bir kimsenin kendi temsilcisiymiş gibi davrandığını ve üçün-
cü kişilerin de buna dayanarak bir temsil yetkisinin bulunduğu sonucunu çıka-

22 von Tuhr/Peter, s. 354; Oser/Schönenberger, Art. 32, N. 19; Zäch/Künzle, Art. 33, N. 28; Bucher, s. 601 
dipnot 17; Esener, Temsil, s. 19 vd. ; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 6; Akyol, s. 165. 

23 Esener, Temsil, s. 46. 
24 Zikos, s. 35 vd. ; İnceoğlu, s. 117 vd. ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 173; Esener, Temsil, s. 49 vd. 
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rabileceklerini bilmesine rağmen, bu duruma itiraz etmeyip, olayların akışına 
katlandığı durumlarda bir katlanma temsilinden söz edilmektedir25. Katlanma 
temsiline genellikle ticari temsil alanında rastlanılmaktadır26. 

Ancak temsil olunan tarafından yaratılmış bazı hal ve şartların temsil yetkisi-
nin varlığı konusunda ortaya çıkan görünüşü desteklemesi de zorunludur27. Bu 
duruma, temsil olunana ait damgaların veya antetli kağıtların sözde temsilciye 
temsil olunanın kendisi tarafından verilmiş olması örnek olarak gösterilmekte-
dir28. Diğer bir ifade ile temsil olunana isnat edilebilecek olan bir husus mevcut 
olmalıdır

cc) Görünüş Temsili

Temsil olunanın, bir kimsenin kendi temsilcisiymiş gibi davrandığını bilme-
mekle beraber, gerekli özeni gösterseydi bu durumu bilebilecek ve önleyebilecek 
olduğu hallerde, ihmal suretiyle yarattığı bu hukuki görünüşün sonuçlarına kat-
lanmak zorunda olduğu kabul edilmektedir29. Böylece üçüncü şahsın, dürüstlük 
kuralına göre temsil olunanın bu ihmali davranışından temsil yetkisinin verildi-
ğini anlamakta haklı olduğu hallerde, temsil olunanın bu davranışları “görünüş 
temsili” olarak nitelendirilir30. Hiç şüphesiz temsil olunanın sorumlu tutulabilme-
si için temsilciyi önleme imkanına sahip olması burada da şarttır. 

Görüldüğü üzere katlanma temsili ile görünüş temsili arasında başlıca fark, 
birincisinde temsil olunanın, bir kimsenin kendisini temsilen hareket ettiğini bi-
liyor olması, diğerinde ise bu durumu bilmemekle birlikte, gerekli özeni göster-

25 Watter/Schneller, Art. 33, N. 16; von Tuhr/Peter, s. 357 dipnot 17; Zikos, s. 36; İnceoğlu, s. 118, 119; Koca-
yusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 15; Antalya, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, cilt I, 
İstanbul 2012, s. 373. 

26 Yargıtay’ın 1994 tarihli bir kararına göre, “adı geçen Genel müdür bu yetkisine dayanarak tek başına şirketi 
temsilen 18. 2. 1987 tarihli sözleşmeyi imzalamıştır. Bu sözleşmeden sonra bütün işlemleri aynı kişi kendi im-
zası ile yürütmüş ve bu yöne hiç bir itiraz vaki olmamıştır. Bütün bu eylemli durum karşısında davacı şirketin, 
adı geçen Genel müdürün tek başına temsile yetkili olduğu konusunda sözleşmenin diğer tarafı olan İdarede 
kanaat uyandırdıktan sonra bu eylemli duruma aykırı olarak daha sonra aynı kişinin birden çok dilekçe ile 
vaki feragatinin Şirketi bağlamayacağı yolundaki savunması çelişkili davranış olup m. K. nun 2. maddesindeki 
dürüstlük ve ticari işlerdeki güven ve istikrar kuralı ile bağdaşmaz”. Yarg. 15. HD 5. 4. 1994, E. 409, K. 2051 
(www. kazanci. com). 

27 Watter/Schneller, Art. 33, N. 31. 
28 Zikos, s. 37. Yargıtay da 1999 tarihli bir kararında bu hususu açıkça kabul etmiştir. Söz konusu karar göre, 

“Tayfun’un davalıya ait işyerinde yine davalıya ait matbu evrak ve kaşeyi kullanarak iş yaptığı, bu nedenle iyini-
yetli üçüncü şahıslar nezdinde temsilci olarak kabul edilmesinin gerekliliği de ortadadır. Kaldı ki davalı şirket de 
şirket kaşesinin iradesi dışında elinden çıkarak adı geçen kişi tarafından kullanıldığını savunup ispat etmemiştir. 
O halde sözleşme davalıyı bağlar”. Yarg. 13. HD 13. 12. 1999, E. 9126, K. 9465 (www. kazanci. com). 

29 Watter/Schneller, Art. 33, N. 16; Zikos, s. 36; İnceoğlu, s. 123; Esener, Temsil, s. 51; Eren, s. 395. 
30 İnceoğlu, s. 123; Akyol, s. 235; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 16. 
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seydi bilebilecek durumda olmasıdır. Hakim görüş, kanaatimce de haklı olarak 
katlanma temsili ve görünüş temsili arasında bir fark görmemekte ve her iki du-
rumda da temsil olunanın üçüncü kişiye karşı söz konusu hukuki işlem ile bağlı 
olması gerektiğini savunmaktadır31. 

c) Temsil Yetkisinin Verilmesinin Şekli

Temsilcinin temsil yetkisine sahip olabilmesi için yetki verme işleminin de 
geçerli olması gerekir. Yetki verme işleminin geçersiz olması durumunda, kural 
olarak yetkisiz temsil hükümleri devreye girecektir. Temsil yetkisinin verilmesi 
bir hukuki işlem olduğu için hukuki işlemlerin geçerlilik koşullarına tabidir32. 
Üzerinde özel olarak durulması gereken konu ise temsil yetkisinin şeklidir. 

Kanunumuzda temsil beyanının şekline ilişkin özel bir hüküm mevcut değildir. 
Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun 11. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kural olarak 
temsil yetkisi bir şekle tabi olmaksızın, hatta zımni olarak dahi verilebilir. Sorun 
asıl işlemin şekle bağlı durumlarda ortaya çıkmaktadır. İsviçre ve Türk doktrinle-
rinde hakim görüş, temsilcinin temsil olunan adına yaptığı hukuki işlemin şekle 
bağlı olduğu durumlarda dahi, temsil yetkisinin herhangi bir şekil şartına tabi 
olmaksızın verilebileceğini kabul etmektedir33. İsviçre Federal Mahkemesi’nin34 
ve Yargıtay’ın35 kararları da bu yöndedir. Bu görüşe göre, öngörülmüş olan şekil 
kurallarına asıl işlemi yaparken temsilcinin uyması gerekli ve yeterlidir. 

Buna karşılık gittikçe daha çok taraftar toplayan diğer bir görüş, temsil yetki-
sinin bu gibi hallerde şekle bağlı olmamasının kanun koyucunun şekil şartı ön-
görmesindeki amacı ile bağdaşmayacağını ifade etmekte ve asıl işlemin şekle bağlı 
olduğu durumlarda temsil yetkisinin de aynı şekilde verilmesi gerektiğini savun-

31 Köhler, Helmut, BGB Allgemeiner Teil, 30. Auflage, München 2006, § 11, N. 44; Gauch/Schluep/Schmid/
Rey, N. 1412; Waldeyer, Hans – Wolfgang, Vetrauenshaftung kraft Anscheinsvollmacht bei anfechtbarer 
und nichtiger Bevollmächtigung, Dissertation, Müster 1969, s. 162 İnceoğlu, s. 124; Kocayusufpaşaoğlu, 
Borçlar Hukuku, § 46, N. 16 ve 17; Akyol, s. 237; Antalya, s. 374. Buna karşılık aksi görüş, burada temsil 
olunanın sorumluluğunun culpa in contrahendo esasına dayanan bir tazminat sorumluluğu olması gerek-
tiği yönündedir. Medicus, Dieter, Allgemeiner Teil des BGB, 9. Auflage, Heidelberg 2006, N. 971; Keller, 
Max/Schöbi, Christian, Das Schweizerische Schuldrecht, Band I, Allgemeine Lehren des Vertragsrecht, 3. 
Auflage, Basel und Frankfurt am Main 1988, s. 74, 75. 

32 Ancak temsilcinin tam ehliyetli olmasını aramamakta, sadece ayırtım gücüne sahip olmasını yeterli görül-
mektedir. Becker, Art. 32, N. 4; Oser/Schönenberger, Art. 32, N. 29; Schwenzer, N. 41. 02; Eren, s. 396; 
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 34; Oğuzman/Öz, s. 253, Kılıçoğlu, s. 228; Feyzioğlu, s. 405. 

33 von Tuhr/Peter, s. 355; Schwenzer, N. 42. 03; Oser/Schönenberger, Art. 32, N. 25; Becker, Art. 32, N. 5; 
Bucher, s. 602; Eren, s. 396; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 173, 174; Feyzioğlu, s. 389; Akyol, s. 181. 

34 BGE 99 II 159; BGE 81 II 227. Buna karşılık İsviçre Federal Mahkemesi kefalete ilişkin olarak verdiği eski 
bir kararında tam tersine bir sonuca ulaşmış gözükmektedir. BGE 65 II 237. 

35 Yarg. 4. HD 22. 12. 1967, E. 8206, K. 10484 (Karahasan, Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hü-
kümler, Üçüncü Cilt, İstanbul 2004 (Genel Hükümler), s. 684). 
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maktadırlar36. Kanaatimce şekil kurallarının tarafları düşünmeye sevk etmek için 
kabul edilmiş olduğu işlemler bakımından yetkilendirme işleminin de aynı şekle 
tabi olması gerektiğini savunmak en isabetli olan çözüm olarak gözükmektedir37. 
Bununla birlikte söz konusu endişenin ortaya çıktığı en tipik durum olan kefalet 
sözleşmesi açısından sorun Türk Borçlar Kanunu ile çözülmüş durumdadır. Söz 
konusu Kanun’un 583. maddesinin 2. fıkrasına göre, “Kendi adına kefil olma ko-
nusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaa-
dinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır”. 

2. Temsil Yetkisinin Kapsamı

Türk Borçlar Kanunu’nun 41. maddesinde, temsil yetkisinin bir hukuki işlem-
den kaynaklandığı hallerde temsil yetkisinin kapsamının temsil yetkisini veren 
hukuki işleme göre belirleneceği ifade edilmiştir. Bilindiği üzere temsil yetkisi 
verilmesi tek taraflı bir hukuki işlemdir. Böylece temsil olunan, temsil yetkisinin 
kapsamını belirlemek konusunda kural olarak serbesttir38. Ancak söz konusu be-
yanın yorumlanmasında güven teorisinin uygulanması gerekecek ve temsilcinin 
kendisince bilinen hal ve şartlar altında bu beyana vermesi gereken anlam esas 
alınacaktır39. Ayrıca temsil yetkisinin kapsamının belirlenmesine ilişkin olarak 
Türk Borçlar Kanunu’nun 41. maddesinin 1. fıkrasının getirmiş olduğu ana kurala 
ikinci fıkrada bir sınırlama getirilmiş ve temsil yetkisinin kapsamı üçüncü kişilere 
bildirilmiş ise, yetkinin kapsamının bu beyana göre belirleneceği ifade edilmiştir. 
Doktrinde hakim görüş bu konuda da güven teorisinin uygulanması gerektiğini 
kabul etmektedir40. 

3. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması

a) Genel Olarak

Yukarıda da ifade edilmiş olduğu gibi temsil olunan kural olarak temsil yetki-
sinin kapsamını belirlemek konusunda serbesttir. Bu bağlamda temsil yetkisini 

36 Zäch/Künzle, Art. 33, N. 57; Oğuzman/Öz, s. 237. 818 sayılı Kanun döneminde kefalet sözleşmesi açı-
sından bu görüşte Tandoğan, Haluk, Borçlar Hukuku, özel Borç İlişkileri, cilt II, 4. Bası, İstanbul 1989, s. 
760; Elçin Grassinger, Gülçin, Borçlar Kanunu’na Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma 
İmkanları, İstanbul 1996, s. 118, 119. 

37 İnceoğlu, s. 144. 
38 Kanun istisnai olarak bazı hallerde temsil yetkisinin kapsamını kendi belirlemek yoluna gitmiştir. Bağlı 

tüccar yardımcılarının durumu böyledir. 
39 Bucher, s. 606; von Tuhr/Peter, s. 361 dipnot 39; Schwenzer, N. 42. 12; s. 55; Zäch/Künzle, Art. 33, N. 114; 

İnceoğlu, s. 159; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 35; Eren, s. 399; Esener, Temsil, s. 80. İsviçre 
Federal Mahkemesi de bu görüştedir. BGE 94 II 118. 

40 von Tuhr/Peter, s. 362; Bucher, s. 606; Koller, Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 
3. Auflage, Bern 2009 (AT), § 18, N. 7; İnceoğlu, s. 164; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 35; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 181; Eren, s. 396. 
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baştan ya da sonradan dilediği gibi sınırlayabilir. Bir sınırlamanın mevcut olması-
nın önemi, sınırın aşılmasında kendini gösterir. Sınırın aşılması durumunda yet-
kisiz temsil hükümleri devreye girecektir. 

Bu sınırlamalar da genellikle dört açıdan karşımıza çıkmaktadır. Bunlar konu, 
kişi, yer41 ve zaman42 bakımından olabilir. Ancak bu sayılanlar sınırlı sayıda de-
ğildir. örneğin temsilcinin tüm ya da belirli bazı işlemleri yazılı şekilde yapması 
zorunluluğunun kabul edilmesine bir engel bulunmamaktadır. 

b) Konu Bakımından Sınırlama

Temsil yetkisinin, temsilciye her türlü hukuki işlemin veya belirli bir kate-
goriye giren işlemlerin yapılabilmesi yetkisini verdiği durumlarda “genel temsil 
yetkisinden”, buna karşılık belirli bir hukuki işlemi yapabilme yetkisini içermesi 
durumunda “özel temsil yetkisinden” söz edilmektedir. Ayrıca özel ve genel tem-
sil yetkisinin dışında, belirli bir türe dahil tüm işlemlerin yapılması için veri-
len yetki “tür yetkisi” adı altında üçüncü bir kategori olarak sayılmaktadır43. Bu 
duruma örnek olarak, temsilcinin borsada alım satım işlemlerini gerçekleştirmek 
üzere genel olarak yetkilendirilmesi veya kasiyerin alım satım işlemlerinde para 
tahsil etme yetkisi gösterilebilir. 

Ancak bir kimsenin “her türlü hukuki işlemin yapılması için” yetki vermesi 
durumunda dahi, temsilcinin ancak alışılagelmiş işlemleri yapma imkanının bu-
lunduğu, bunun dışında dürüstlük kuralı uyarınca belirlenecek olağanüstü nite-
lik taşıyan işlemleri yapmaktan temsilcinin kaçınması gerekir44. Buna göre genel 
temsil yetkisinin kapsamının belirlenmesinde, yetki verenin amacı, kişisel duru-
mu gibi hususlar dikkate alınmalıdır45. Doktrindeki bu görüş Yargıtay tarafından 
da benimsenmiştir46. 

Genel temsil yetkisi, temsil yetkisinin kapsamına giren tüm işlemleri yap-
mak konusunda bir yetki verse de, bazı hukuki işlemlerin yapılması açısından 
41 Örneğin bir temsilcinin Ankara şubesinin tüm işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmesi halinde yer 

bakımından bir sınırlamanın mevcut olduğu kabul edilmektedir. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, 
§ 46, N. 47; Eren, s. 401. Yer bakımından sınırlama ticari mümessiller açısından Borçlar Kanunu’nun 451. 
maddesinin 1. fıkrasında açıkça öngörülmüş durumdadır. 

42 Zaman bakımından sınırlama temsil yetkisinin sona ermesine yol açacaktır. Bu nedenle sona erme bahsinde 
ele alınacaktır. 

43 Bu kategoriye, “çeşit temsili” ya da “grup temsili” denildiği de görülmektedir. 
44 von Büren, s. 156, 157; İnceoğlu, s. 202; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 37; Yıldız, Şükrü, 

Doğrudan Doğruya İradi Temsilde özel Temsil Yetkisi Gerektiren Haller, İstanbul Barosu Dergisi 1991, cilt 
65, S. 1-2-3, s. 23. Vekalet sözleşmesi açısından aynı görüşte Tandoğan, s. 395, 396. 

45 Akyol, s. 317. 
46 Yarg. 3. HD 4. 2. 2002, E. 414, K. 1200 (YKD 2002, S. 8, s. 1161 vd. ). 
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özel yetkinin bulunması şart kılınmıştır. Borçlar Kanunu’nun 504. maddesinin 
3. fıkrasında özel temsil yetkisi gerektiren hukuki işlemler sayılmıştır. Buna göre; 
temsilci, “özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme baş-
vuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhü-
dünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir 
hak ile sınırlandıramaz”. 47

Bu madde kapsamda tartışılması gereken husus, Türk Borçlar Kanunu’nun 
504. maddesinin 3. fıkrasında sayılan hallerin sınırlı sayıda olup olmadığıdır. 
Türk doktrininde hakim görüş, belirli bazı kriterlere uymak kaydıyla özel yetkinin 
aranacağı başka durumların da söz konusu olabileceğini kabul etmektedir48. An-
cak kriterlerin ne olması gerektiği konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. 
Yargıtay’a göre önemli olan işlemin olağandışı bir nitelik taşıyıp taşımadığıdır49. 
Bu açıdan 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde esas tartışmalı olan husus kefalet 
sözleşmesinin durumu idi. Yargıtay kefalet sözleşmesinin özel yetki gerektirmedi-
ğini kabul etmekteydi50. Ancak Türk Borçlar Kanunu 504. maddesi kefalet için de 
özel yetkinin aranacağını açıkça ifade etmek suretiyle bu açıdan tartışmayı son-
landırmıştır. 

c) Kişi Bakımından Sınırlama

aa) Genel Olarak

Temsilcinin işlem yapılacak olan üçüncü şahıs bakımından hiçbir sınırlama 
yapmaksızın temsil yetkisi vermesi mümkün olduğu gibi, ancak belirli kimse ya 
da kimseler ile işlem yapılması ya da tam tersine belirli kimse ya da kimselerle iş-
lem yapılmaması kaydıyla bir yetki vermesi de geçerlidir51. Temsil olunanın, tem-
silci açısından bazı sınırlamalar öngörmesi de mümkündür. Bu da genellikle bir-
den fazla kimsenin temsilci tayin edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak 
birlikte temsil konusuna geçmeden önce temsilcinin kendisi ile işlem yapması, 

47 Esasen Borçlar Kanunu’nun 504. maddesi vekalet sözleşmeleri için öngörülmüş ise de, bu hükmün temsil 
yetkisinin taraflar arasında bir vekalet sözleşmesi olmaksızın verildiği hallerde de kıyasen uygulanacağı ka-
bul edilmektedir. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 179; Oğuzman/Öz, s. 239, dipnot 649. 

48 İnceoğlu, s. 143 vd. ; Tandoğan, s. 397, 398; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 42; Tanrıver, 
Süha, Noterlik Açısından Vekalet (Temsil), 2. Bası, Ankara 2001, s. 40; Yıldız, s. 41 vd. 

49 Yarg. 3. HD 4. 2. 2002, E. 414, K. 1200 (YKD 2002, S. 8, s. 1161 vd. ). Söz konusu karara göre, “vekaletname-
sinde tahliye taahhüdüne ilişkin özel bir yetki bulunmayan, olağan ve normal işler için verilen vekaletnameye 
dayanarak, müvekkili tehlikeye sokan ve tekrar düzeltilmesi mümkün olmayan bir sakınca yaratacak şekilde 
vekil tarafından kiralayana verilen tahliye taahhüdünün geçerliliğinden söz edilemez”. 

50 Yarg. 11. HD 1. 10. 1985, E. 4637, K. 4942 (Karahasan, Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku, özel Borç 
İlişkileri, İkinci Cilt, İstanbul 2002, s. 990); Yarg. TD. 31. 3. 1971, E. 840, K. 2594 (Karahasan, özel Borç 
İlişkileri, s. 989, 990). 

51 von Tuhr/Peter, s. 361; Esener, Temsil, s. 73; Oğuzman/Öz, s. 239. 
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çifte temsil ve temsilcinin kendi menfaatine işlem yapması konularının üzerinde 
durulmasında fayda bulunmaktadır

bb) Temsilcinin Kendisi ile İşlem Yapması ve Çifte Temsil
Temsilcinin kendisi ile işlem yapması, temsilcinin üçüncü kişi ile bir işlem 

yapmak yerine söz konusu işlemi kendisi ile yapması anlamına gelmektedir. Böy-
lece temsilci bir yandan temsil olunanın temsilcisi olarak hareket edecek ve onun 
adına bir irade beyanında bulunacak, diğer yandan da işlemin karşı tarafını teşkil 
edecek ve kendi adına irade beyanında bulunacaktır. Bu durumda hukuki işlem 
sadece temsilcinin irade beyanları ile kurulmuş olmaktadır. Ancak temsilcinin 
kendisi ile işlem yapmasında temsil olunan açından açık bir tehlikenin mevcut ol-
duğu ortadadır. İşlemi yapan temsilcinin temsil olunanın değil, kendi menfaatini 
düşünerek hareket etmesi olasıdır. 

Türk ve İsviçre Borçlar Kanunlarında konuyu genel olarak düzenleyen bir hü-
küm bulunmamaktadır. Ancak İsviçre Federal Mahkemesi’nin yerleşmiş içtihadı52 
genel olarak Türk doktrinde de benimsenmektedir53. Buna göre temsilcinin ken-
disi ile işlem yapabilmesi kural olarak mümkün değildir. Bununla birlikte buna iki 
durumda izin verilmektedir; ya temsil olunan bu duruma onay vermiş olacak ya 
da temsilcinin kendisi ile işlem yapmasında temsil olunan bakımından bir tehlike 
mevcut olmayacaktır. Yargıtay’ın da aynı kriterleri benimsediği görülmektedir54. 
Yukarıdaki iki istisnadan biri gerçekleşmediği sürece, temsilcinin kendisi ile işlem 
yapması durumunda bir yetkisiz temsil hali ortaya çıkacak ve işlemin geçerliliği 
temsil olunanın vereceği icazete tabi olacaktır. 

Çifte temsil durumunda ise, temsilci sözleşmenin her iki tarafının da tem-
silcisi olarak hareket etmektedir. örneğin bir sözleşmede temsilcinin hem satı-
cının, hem de alıcının temsilcisi sıfatıyla alım satım sözleşmesini kendi kendine 
kurması halinde çifte temsil söz konusu olacaktır. çifte temsil halinde durum 
temsilcinin kendisi ile işlem yapmasına çok benzemektedir. Gerçi burada tem-
silcinin kendi menfaatine hareket etmesi tehlikesi mevcut değildir, ama temsil-
cinin temsil ettiği kişilerden birinin menfaatini diğerine tercih etmesi söz konu-
su olabilir. Bu nedenle doktrinde hakim görüş, çifte temsilin sadece temsilcinin 
kendisi ile işlem yapmasına ilişkin istisnalardan birinin varlığı halinde geçerli 
olacağını savunmaktadır55. 

52 İsviçre Federal Mahkemesi bu hususu ilk olarak benimsediği karar için bkz. BGE 39 II 561 vd. İsviçre Fede-
ral Mahkemesi’nin konuya ilişkin son dönemdeki kararlarına önek olarak bkz. BGE 127 III 333; BGE 126 
III 361; BGE 95 II 621; BGE 89 II 326. 

53 Oğuzman/Öz, s. 244; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 179, 180; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Huku-
ku, § 46, N. 63; Eren, s. 404 vd. ; Feyzioğlu, s. 419. 

54 Yarg. 11. HD 19. 10. 1981, E. 4359, K. 4309 (Karahasan, Genel Hükümler, s. 701, 702). 
55 Becker, Art. 33, N. 12; von Tuhr/Peter, s. 365; Zäch/Künzle, Art. 33, N. 90; Esener, Temsil, s. 172; Oğuz-

man/Öz, s. 242; Feyzioğlu, s. 419. 
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cc) Temsilcinin Kendi Menfaatine İşlem Yapması

Temsilcinin üçüncü kişi ile bir işlem yaparken kendi menfaatine hareket et-
mesi de mümkündür. Temsilcinin bir bankadan kendi adına kredi alabilmek için 
banka ile temsil olunan adına bir kefalet sözleşmesi yapması halinde durum böy-
ledir. Bu durumda banka ile temsil olunan arasında kurulan kefalet sözleşmesinin 
temsilcinin kendi menfaatine yapılmış olduğu açıktır56. 

İsviçre doktrininde hakim görüş, bu gibi hallerde de temsil olunan ve tem-
silci arasındaki çıkar çatışması nedeniyle temsilcinin kendisi ile işlem yapması 
yasağının kıyasen uygulanması gerektiğini savunmaktadır57. Buna karşılık ka-
naatimce bu gibi hallerin temsil yetkisinin kötüye kullanılması olarak değerlen-
dirilmesi gerekir58. 

dd) Birlikte Temsil

Temsil olunanın, temsil yetkisini kendisi ile işlem yapılacak olan üçüncü kişi 
bakımından sınırlaması mümkün olduğu gibi, temsilci açısından da bazı sınırla-
malar öngörebilir. Bu genellikle birden fazla kimsenin temsilci tayin edilmesi şek-
linde gerçekleşmektedir. Birden fazla kimsenin temsilci tayin edilmesi ya birden 
çok temsilcinin hukuki işlemi ancak birlikte yapmak zorunda oldukları bir şekilde 
ya da temsilcilerin her birinin hukuki işlemi tek başına yapmaya yetkili oldukları 
şekilde gerçekleşebilir. Birincisi birlikte temsil, ikincisi müteselsil temsil olarak 
adlandırılmaktadır. Gerçek anlamda bir sınırlamadan ancak birlikte temsil halin-
de söz etmek mümkündür. Zira müteselsil temsil yetkisinin verilmesi durumunda 
temsilciler açısından bir sınırlama bulunmamakta, tam tersine işlemi yapabilecek 
olan temsilci sayısının çoğalması söz konusu olmaktadır59. 

Birden fazla temsilcinin tayin edilmiş olduğu hallerde, birlikte temsil yetki-
sinin mi, yoksa müteselsil temsil yetkisinin mi verilmiş olduğu tereddüt yarata-
bilir. Sorun hiç şüphesiz bir yorum meselesidir. Müteselsil temsil ya da birlikte 
temsilden biri lehine genel bir karinenin varlığından söz etmenin mümkün olup 
olmadığı tartışmalıdır. Kanaatimce tereddüt halinde müteselsil temsil yetkisinin 

56 Bu konuda verilen diğer bir örnek, temsilcinin hesabına ödenmek üzere temsil olunan adına bankaya bir 
havale talimatı verilmesidir. Zäch/Künzle, Art. 33, N. 78. Bu örnekte temsilci işlemi bir banka ile yapmakta 
olduğu için kendisi ile işlem yapma yasağı kapsamına giren bir durum söz konusu değildir. Ancak temsilci, 
temsil yetkisine dayanarak temsil olunanın hesabından kendi hesabına para aktarmış olmaktadır. 

57 Schwenzer, N. 42. 21; Watter/Schneller, Art. 33, N. 19; Zäch/Künzle, Art. 33, N. 78; Fellmann, Walter, 
Berner Kommentar, Band VI: Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 4. Teil-
band: Der einfache Auftrag (Art. 394-406 OR), Bern 1992, Art. 398, N. 129 ve 130; Becker, Art. 33, N. 10. 

58 İnceoğlu, s. 224, 225. Aynı doğrultuda Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 46, N. 65. 
59 İnceoğlu, s. 225. 
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verilmiş olduğu yönünde genel bir karinenin kabul edilmesi daha isabetli gözük-
mektedir. 

4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi

a) Genel Olarak

Türk Borçlar Kanunu’nun 42. maddesinde temsil yetkisinin temsil olunan 
tarafından sınırlandırılması ve geri alınması, yani temsil yetkisinin iradi olarak 
sona erdirilmesi, Borçlar Kanunu’nun 43. maddesinde ise temsil yetkisinin ölüm, 
gaiplik, ehliyetin kısıtlanması ve iflas gibi sebeplerle kendiliğinden sona ermesi 
durumu düzenlenmiştir. Ancak temsil yetkisinin sona erme nedenleri hiç kuş-
kusuz bunlarla sınırlı değildir. Kanunda sayılmamış olmakla birlikte işin niteli-
ğinden ve borçlar hukukunun genel ilkelerinden anlaşılabilen başka sona erme 
nedenleri de mevcuttur. 

b) Temsil Yetkisinin İradi Sona Erme Nedenleri

aa) İstifa

İstifa kurumuna Türk Borçlar Kanunu’nun temsile ilişkin hükümlerinde yer 
verilmiş değildir. Ancak doktrinde hakim görüş, temsilcinin, temsil olunana yö-
nelteceği tek taraflı ve varması gereken bir irade beyanı ile temsilcilik sıfatına son 
verebileceği yönündedir60. Buna karşılık azınlıkta kalan bir görüş61, temsil yet-
kisinin verilmesinin temsilcinin kabulüne bağlı olmadığına dikkat çekmekte ve 
bu nedenle istifanın temsil yetkisini sona erdireceğini kabul etmenin çok tutarlı 
olmadığını savunmaktadır. Söz konusu yazarlara göre, istifa sadece temsil olu-
nan ile temsilci arasındaki temel ilişki açısından önem taşır ve vekalet sözleşmesi 
açısından zaten Türk Borçlar Kanunu’nun 512. maddesinde açıkça öngörülmüş 
durumdadır. 

bb) Temsil Yetkisinin Geri Alınması (Azil)

aaa) Genel Olarak

Türk Borçlar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca temsil olunan hukuki işlem 
ile vermiş olduğu temsil yetkisini her zaman için geri alabilme hakkına sahip-
tir. Temsilcinin geri almanın uygun zamanda yapılmadığı yönünde bir itirazda 

60 von Tuhr/Peter, s. 366; Zäch/Künzle, Vorbem. zu Art. 34-35, N. 4; Schwenzer, N. 42. 24; Eren, s. 407; 
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, N. 3; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 194; Akyol, s. 426, 
427; Esener, s. 198; Feyzioğlu, s. 430. 

61 Oğuzman/Öz, s. 246; Sarı, Suat, Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul 2004, 
s. 214. 
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bulunması mümkün değildir. Temsil olunanın haklı bir nedene dayanmasına da 
gerek bulunmamaktadır62. Temsil olunan geri alma hakkını her zaman için kul-
lanabilecekse de, temsil olunanla temsilci arasında bir temel ilişkinin bulunduğu 
durumlarda geri almanın temel ilişkinin bir ihlalini teşkil etmesi mümkündür. 
Böyle durumlarda temsilci temel ilişkiye dayanarak temsil olunandan bir tazmi-
nat isteyebilecektir. Bu husus Türk Borçlar Kanunu’nun 42. maddesinin 1. fıkrası-
nın 2. cümlesinde açıkça ifade edilmiş durumdadır. 

Yetkinin kaldırılması tek taraflı ve temsilciye yöneltilecek bir irade beyanı ile 
yapılır ve hakim görüşe göre temsilciye ulaşması ile birlikte hüküm ifade eder63. 
Ancak temsil olunanın geri alma bildiriminde, bildirimin temsilciye ulaştığı anda 
değil, daha sonraki bir tarihte yürürlüğe gireceğini öngörmesi mümkündür64. Yet-
kinin geri alınması veya sınırlanması bir şekle tabi değildir. 

bbb) Geri Alma Hakkından Feragat

Temsil ilişkisinin temelinde temsil olunanın temsilciye karşı duyduğu güven 
duygusu yer alır. Dolayısıyla taraflar arasında özel bir güven ilişkisi mevcuttur. Bu 
nedenle de bu güvenin azaldığı ya da ortadan kalktığı durumlarda, temsilcinin her 
zaman için azledilebilmesi gerekir65. Nitekim Türk Borçlar Kanunu’nun 42. mad-
desinin 2. fıkrasına göre, temsil olunanın temsil yetkisini kısmen veya tamamen 
geri almaktan önceden66 feragat etmesi mümkün değildir. Böyle bir feragatte bu-
62 İnceoğlu, s. 271; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 192; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, 

N. 42. Temsil olunan temsil yetkisini tamamen geri alabileceği gibi, bu yetkiyi kısmen geri alması, diğer bir 
ifade ile sınırlaması da mümkündür. Borçlar Kanunumuz yetkinin tamamen kaldırılması ile sınırlanması 
arasında bu anlamda bir fark gözetmemiştir. 

63 von Tuhr/Peter, s. 366, 367; Oser/Schönenberger, Art. 34, N. 7; Zäch/Künzle, Art. 34, N. 1; Tekinay/Ak-
man/Burcuoğlu/Altop, s. 192; Oğuzman/Öz, s. 246; Eren, s. 406; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 
48, N. 43; Feyzioğlu, s. 427; Esener, Temsil, s. 188; Akyol, s. 430. 

64 Gauch/Schluep/Schmid/Rey, N. 1364; İnceoğlu, s. 272, 273. 
65 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, N. 42; Eren, s. 406; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 191. 

Ayrıca temsil yetkisinin geri alınmasından feragat etmenin, temsil olunanın fiil ehliyetinden tamamen veya 
kısmen feragat etmesi anlamına geleceği ve bunun da Türk Medeni Kanunu’nun 23. maddesinde yasaklan-
mış olduğu ifade edilmektedir. von Büren, s. 159; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Band I, N. 1366; Esener, 
Temsil, s. 193; Eren, s. 405. Zäch/Künzle ise, 34. maddenin 2. fıkrasının özel bir düzenleme olduğunu, bu 
nedenle Türk Medeni Kanunu’nun 23. maddesinden önce uygulanması gerektiği görüşündedir. Aradaki 
fark ise, geri alma hakkından feragatin 23. maddeye aykırı olmadığı hallerde dahi geçersiz olmasıdır. Zäch/
Künzle, Art. 34, N. 20. Kanaatimce başta Alman Hukuku olmak üzere, geri alınamaz temsil yetkisinin var-
lığını kabul eden hukuk sistemlerinin mevcut olduğu da göz önüne alındığı zaman temsil yetkisinin geri 
alınmasından feragatin Türk Medeni Kanunu’nun 23. maddesine aykırı olacağını savunmak güç gözükmek-
tedir. 

66 Maddede geçen önceden ifadesi doktrinde eleştirilmektedir. Buna göre, geri alma hakkından sadece temsil 
yetkisinin verilmesinden önce değil, bu yetkinin verilmesinden sonra vazgeçilmesi de geçersizdir. Bu ne-
denle de hükümde yer alan önceden ifadesi gereksizdir. von Tuhr/Peter, s. 367 dipnot 71; Zäch/Künzle, Art. 
34, N. 25; Berger, Bernhard, Allgemeines Schuldrecht, Bern 2008, N. 866; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, 
Band I, N. 1366; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, N. 46. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 42. 
maddesinin 2. fıkrasında da önceden ifadesine yer verilmiş olması bu açıdan isabetli olmamıştır. 
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lunmuş olsa dahi, temsil olunan her zaman için bu hakkını kullanabilir67. Temsil 
yetkisinin temsilcinin yararına verilmiş olması da bu sonucu değiştirmeyecektir. 

Temsil olunanın geri alma hakkından feragat etmiş olduğu hallerde dahi bu 
feragatin geçersiz olduğu ve bu feragate rağmen temsil yetkisinin geri alınabilece-
ğini kabul edilmektedir. Ancak, bu konuda akla gelebilecek olan asıl soru temsil 
yetkisini geri almayacağını taahhüt etmiş olan temsil olunanın söz konusu ta-
ahhüdüne aykırı davranmış olması nedeniyle bir sorumluluk altına girmesinin 
mümkün olup olmadığıdır. Hakim görüş böyle bir cezai şartın veya tazminatın 
kararlaştırılmasının temsil yetkisinin serbestçe geri alınmasına engel olacağı, bu 
nedenle de 42. maddenin 2. fıkrasına aykırılık teşkil edeceğini savunmaktadır68. 
İsviçre Federal Mahkemesi’nin de bu yönde kararları bulunmaktadır69. Bu ko-
nudaki aksi görüş ise, Borçlar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasında sadece 
temsil yetkisinin geri alınmasından feragatin yasaklanmış olduğu, bu nedenle de 
bu gibi durumlar için bir cezai şartın kararlaştırılabileceği yönündedir70. Kanaa-
timce de bir yandan azil halinde temsil olunanın temel ilişkiden kaynaklanan bir 
tazminat sorumluluğunun doğabileceğini kabul etmek, ama diğer yandan da geri 
alma hali için bir tazminat veya cezai şart kararlaştırılmasının temsil yetkisinin 
serbestçe kullanılmasına engel olduğunu ileri sürmek çelişkili bir tutumdur71. Ni-
tekim Türk Borçlar Kanunu’nun 42. maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesinde, 
temsilcinin temel ilişkiye dayanarak dava açma hakkının saklı olduğunun açıkça 
ifade edilmiştir72. 

67 Temsil ilişkisindekine benzer bir şekilde vekalet sözleşmesinde de taraflar arasında özel bir güven ilişkisinin 
bulunduğu ve bu güvenin sarsıldığı durumlarda, ilgili tarafın vekalet sözleşmesine son verebilmesinin bir 
zorunluluk olduğu kabul edilmektedir. Gautschi, Georg, Berner Kommentar, Kommentar zum schweize-
rischen Privatrecht, Band VI: Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die Einzelnen Vertragsverhältnisse, 4. Teil-
band: Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 3. Auflage, Bern 1971, Art. 404, N. 10b; Tandoğan, s. 613; 
Sarı, s. 69. Nitekim Borçlar Kanunu’nun 396. maddesinin 1. fıkrasında “vekaletten azil ve ondan istifa her 
zaman caizdir” hükmüne yer verilmiştir. 

68 Becker, Art. 34, N. 1; Oser/Schönenberger, Art. 34, N. 7; Zäch/Künzle, Art. 34, Fellmann, Art. 396, N. 104; 
Watter/Schneller, Art. 34, N. 8; N. 26; Esener, s. 194; Eren, s. 406; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 
48, N. 47. 

69 BGE 98 II 309, 310; BGE 104 II 116. 
70 von Tuhr/Peter, s. 368; Oğuzman/Öz, s. 248. Meğerki somut olayda söz konusu taahhüt temsil olunanın 

geri alma hakkını kullanmasını engelleyecek ve kişilik hakkına aykırılık teşkil edecek oranda yüksek olsun. 
71 İnceoğlu, s. 282, 283. 
72 Türk Borçlar Kanunu’nun 512. maddesi uyarınca, “uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, 

diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür”. Bu hüküm karşısında sadece “uygun olmayan 
zamanda” fesih nedeniyle bir tazminat istenmesinin mümkün olduğu, bunun dışında bir tazminat talep 
edilmesine imkan bulunmadığı akla gelebilirse de, kanaatimce bu hüküm tazminat talebini sınırlayıcı bir 
nitelik taşımamaktadır. Kaldı ki temel ilişkinin de her zaman bir vekalet sözleşmesine dayanması zorunlu 
değildir. Temel ilişkinin vekalet sözleşmesi dışında bir sözleşme olduğu durumlarda tazminat istemine engel 
olabilecek bir hukuki dayanak mevcut değildir. 
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c) Temsil Yetkisinin Kendiliğinden Sona Ermesi Nedenleri

aa) Genel Olarak

Türk Borçlar Kanunu’nun 43. maddesinin ilk fıkrasına göre, “Hukukî işlemden 
doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden an-
laşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil 
ehliyetini kaybetmesi veya iflâs etmesi durumlarında sona erer”. Hükmün 2. fıkra-
sına göre ise, “Bu hüküm, bir tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda da uygulanır”. 

öncelikle ifade etmek gerekir ki, temsil yetkisinin kendiliğinden sona erme 
halleri bunlar ile sınırlı değildir. Kanunda ifade edilmiş olmamasına rağmen, sü-
reli temsil yetkisinde sürenin geçmesi ile birlikte temsil yetkisi de sona erecektir. 
Bunun gibi belirli bir işlem için verilen temsil yetkisinde söz konusu hukuki iş-
lemin temsilci tarafından yapılması veya işlemin yapılmasının imkansız hale gel-
mesi ile birlikte temsil yetkisinin sona ermesi işin niteliği icabıdır73. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 43. maddesinde sayılmış olan haller kural olarak 
emredici nitelikte değildir ve bu hallerden birinin gerçekleşmesine rağmen tem-
sil yetkisinin sona ermemesi mümkündür. Nitekim bu husus birinci fıkrada aksi 
kararlaştırılmış olmadıkça74 veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça75 şeklinde ifade 
edilmiş durumdadır. 

bb) Ölüm

aaa) Genel Olarak 

Yukarıda da ifade edilmiş olduğu üzere, 43. maddenin 1. fıkrasında ölüm ile 
birlikte temsil yetkisinin de kendiliğinden sona ereceği kabul edilmiş durumdadır. 
Kanun temsil yetkisinin sona ermesi açısından temsilcinin veya temsil olunanın 
ölümü arasında bir fark gözetmemiştir. Gerek temsilcinin ölümü, gerekse de tem-
sil olunanın ölümü temsil yetkisinin sona ermesine yol açacaktır. Ancak bu kural 
emredici nitelikte değildir. Bu kuralın gerek işin niteliğinden, gerekse de temsil 

73 Doktrinde ayrıca temsil yetkisinin bozucu şarta bağlı olarak verilebileceği ve böyle bir ihtimalde bozucu 
şartın gerçekleşmesi ile birlikte temsil yetkisinin de kendiliğinden sona ermiş olacağı ifade edilmektedir. 
Oser/Schönenberger, Art. 35, N. 1; von Tuhr/Peter, s. 365; Zäch/Künzle, Vorbem. zu Art. 34-35, N. 11; 
Schwenzer, N. 42. 22; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, N. 4; Akyol, s. 426; Esener, s. 174; ; Eren, 
s. 405; Oğuzman/Öz, s. 246. 

74 Temsil olunanın bu hususu açıkça öngörmesi mümkün olduğu gibi, bu hususun temsil olunanın davranış-
larından zımni olarak anlaşılması da olasıdır. Watter/Schneller, Art. 35, N. 2; Zäch/Künzle, Art. 35, N. 42; 
Yarg. HGK 7. 4. 1964, E. 547, K. 158 (www. kazanci. com). 

75 Temsil yetkisinin sona ermemesinin işin niteliğinden kaynaklanmasının tipik örneği olarak, temsil olu-
nanın iflas etmesine rağmen temsilci tarafından yapılacak olan işlemin iflas masasına girmeyen bir işlem 
olması gösterilebilir. 
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olunanın iradesinden kaynaklanan istisnaları mevcuttur. Temsil olunanın irade-
sinden kaynaklanan istisnaların üzerinde özel olarak durulmasında yarar vardır. 

bbb) Ölümden Sonrası İçin Temsil Yetkisi

ölüm ile temsil yetkisinin sona ermeyeceğinin temsil olunan tarafından açık-
lanması ile temsil olunan uzun sürecek tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını bek-
lemeden ölümünden sonra dahi söz konusu işin görülmesini sağlayabilecektir76. 
Bu husus iki türlü gerçekleşebilir. Bunlardan ilki, mandatum post mortem olarak 
adlandırılan temsil olunanın ölümünden sonra etkili olmak üzere temsil yetki-
si vermesi halidir. İkinci bir durum ise temsil olunanın sağlığında geçerli olmak 
üzere verdiği temsil yetkisinin ölümünden sonra da devam edeceğini açıklama-
sıdır. Borçlar Kanunumuzda esasen sadece transmortal temsil olarak adlandırılan 
bu ikinci ihtimal öngörülmüş durumdadır77. ölümden sonra devam edecek tarz-
da temsil yetkisi verilmesi halinde artık temsilcinin ölen kimseyi temsil ettiğini 
söylemek mümkün olmayacaktır78. Bu durumda temsil yetkisi veren kimsenin 
mirasçılarının temsilinden ya da bir vasiyeti tenfiz memurunun atanmış oldu-
ğundan söz etmek gerekir79. 

ölümden sonrası için etkili bir temsil yetkisi verilmesi doktrinde genel olarak 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte bu yetkilendirme işleminin bir ölüme bağlı 
tasarruf sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Bu konuda yapılacak olan tercih, her 
şeyden önce işlemin şekli ve temsil yetkisinin ölümden sonra mirasçılar tarafın-
dan serbestçe geri alınmasının mümkün olup olmadığı konularında önem kazan-
maktadır. Konu doktrinde oldukça tartışmalıdır. Bir kısım yazarlar, temsil yetki-
sinin ölümden sonrası için verildiği durumlarda dahi, bir sağlararası işlem olarak 
kabul edilmesi gerektiği görüşündedirler. Buna göre mandatum post mortem vasi-
yetnameye ilişkin şekle tabi değildir ve temsil olunanın ölümünden önce kendisi, 
ölümünden sonra ise mirasçılardan biri veya vasiyeti tenfiz memuru tarafından 
geri alınması her zaman için mümkündür80. Yargıtay da yeni tarihli bir kararın-

76 Zäch/Künzle, Art. 35, N. 55. 
77 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, N. 7. 
78 Müller, Emil, Vererbliche Vollmacht, Schweizerische Juristen-Zeitung (SJZ) 1947, Band 43, s. 318; İnceoğlu, 

s. 305. 
79 Oğuzman/Öz, s. 241-242. Ancak temsilcinin mirasçıları temsil ettiğinin kabul edildiği hallerde dahi, mi-

rasçıların temsilcinin yaptığı işlemlerden kendi malvarlıkları ile değil, sadece kendilerine düşen tereke payı 
ile sorumlu olacakları ifade edilmektedir. Larenz, Karl/Wolf, Manfred, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts, 9. Auflage, München 2004, § 47, N. 57. 

80 von Tuhr/Peter, s. 369 dipnot 73; Esener, Temsil, s. 179; Serozan, Rona, Sağlararası İşlem Yoluyla ölüme 
Bağlı Kazandırma, İstanbul 1979, s. 174; Gürsoy, Kemal Tahir, Vekalet Akdinin ölüm Nedeniyle Sona 
Ermesi ve Sonuçları, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar, Sempozyum, İstanbul 1977, s. 31, 32; Akyol, s. 418 
vd. 



165Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu

da ölümden sonrası için etkili olacak tarzda temsil yetkisi verilmesini sağlararası 
bir işlem olarak değerlendirmiştir81. Ancak bu görüşteki yazarlardan bir kısmı bir 
istisna tanınması gerektiğini ve ölümden sonrası için temsil yetkisi verilmesinin 
ölüme bağlı bir tasarruf işleminin temsil kılıfı içinde gerçekleşmesini sağladığı 
durumlarda, yetkilendirmenin ölüme bağlı tasarrufun şekline tabi olması gerek-
tiğini savunmaktadırlar82. 

Buna karşılık özellikle İsviçre doktrininde hakim olan görüş, söz konusu tem-
silcinin aslında miras bırakanın terekesi üzerinde tasarruf etmek için tayin edilmiş 
olduğunu, bu nedenle söz konusu işlemin bir vasiyeti tenfiz memuru atanması 
anlamına geleceğini ve ancak ölüme bağlı tasarruflar yolu ile gerçekleşebileceği-
ni savunmaktadır83. Bu konuda son bir görüş ise, bir yandan post mortem temsil 
yetkisi verilmesini ölüme bağlı bir tasarruf niteliğinde olduğunu ve ölüme bağlı 
tasarrufların şekline tabi olduğunu kabul etmekte ancak diğer yandan da miras-
çıların söz konusu temsilciyi her zaman için azledebileceklerini savunmaktadır84. 

Kanaatimce ölümden sonrası için temsil yetkisini bir sağlararası işlem olarak 
kabul eden, ancak ölümden sonrası için temsil yetkisi verilmesinin ölüme bağlı 
bir tasarruf işleminin temsil kılıfı içinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ya-
pıldığı durumlarda yetkilendirmenin istisnaen ölüme bağlı tasarrufun şekline 
tabi olması gerektiğini savunan görüş daha isabetlidir85. 

81 Yargıtay’a göre, “Uyuşmazlık konusu sözleşmede davalıya karşı gerçekleştirilen kazandırma, vasiyet benzeri 
kendine özgü bir kazandırmadır; yoksa davalının kabulünü gerektiren bir bağışlama değildir. O nedenledir 
ki işlem şekle bağlı tutulmamıştır. Bu böyle olmakla birlikte, davacının (murisin) alacaklılarının ve saklı paylı 
mirasçılarının bu ivazsız ve şekilsiz kazandırmanın risklerine karşı maddi açıdan korunmaları gerekmektedir”. 
Böylece Yargıtay bir yandan bu işlemlere geçerlilik tanıyabilmek adına sağlararası bir işlem olarak kabul 
etmiş ve ölüme bağlı tasarruf şeklinde yapılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşmış, ancak diğer yandan da 
mirasçıların korunması için bu tasarrufların tenkise tabi olması gerektiği sonucuna varmıştır. Yarg. 3. HD , 
6. 12. 2004, E. 12296, K. 13423 (www. hukukturk. com). 

82 Fellmann, Art. 405, N. 75; Zikos, s. 117. Bu duruma verilen örnek miras bırakanın, kendisinin ölümünden 
sonra bankadan para çekip üçüncü bir kişiye karşılıksız olarak vermesi için bir kimseye ölümden sonra 
etkili bir temsil yetkisi vermesidir. Böylece miras bırakan söz konusu paranın üçüncü kişiye vasiyet edilmesi 
amacına temsil yoluyla ulaşmış olmaktadır. 

83 Müller-Freienfels, Wolfram, Die Vertretung beim Rechtsgeschäft, Tübingen 1955, s. 322; Zäch/Künz-
le, Art. 35, N. 70; Watter/Schneller, Art. 35, N. 7; Weimar, Peter, Berner Kommentar, Kommentar zum 
schweizerischen Privatrecht, Band III: Das Erbrecht, 1. Abteilung: Die Erben, 1. Teilband: Die gesetzlichen 
Erben, Die Verfügungfähigkeit, Die Verfügungfreiheit, Art. 456-480 OR, Bern 2000, Einleitung vor Art. 
467, N. 104; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, N. 11; öğüz, Tufan, ölüme Bağlı Bağışlama ve Bu 
Bağışlamalara Uygulanacak Hükümler, Prof. Dr. Halit Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul 1996, s. 401 vd. 

84 Eren, s. 408; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 194 dipnot 43c. 
85 İnceoğlu, s. 305. 
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5. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması

Temsilcinin sahip olduğu temsil yetkisini temsil olunanın çıkarlarına aykırı 
olmayacak bir şekilde kullanması gerekmektedir. Dürüstlük kuralından kaynak-
lanan bu yükümlülüğün bir sonucu olarak da, temsilcinin, temsil yetkisinin sınır-
ları içinde kalmakla beraber, temsil olunanın çıkarlarına açıkça aykırı davrandığı 
durumlarda temsil yetkisinin kötüye kullanılmış olacaktır86. 

Kötüye kullanmanın en tipik örneğini temsilci ile üçüncü kişi arasında yapılan 
hileli anlaşmalar teşkil etmektedir. Bu gibi anlaşmaların varlığı halinde bir kötüye 
kullanmanın mevcut olduğu gerek doktrinde gerekse de mahkeme kararlarında 
kesin olarak kabul edilen bir husustur. Bu ihtimalde temsilci ile üçüncü kişi, tem-
sil olunan aleyhine bir işlem yapmak konusunda anlaşmaktadırlar. Bu durumun 
uygulamada en çok rastlanılan örneğini de, kendisine taşınmazı dilediği bedelden 
satma yetkisi verilen temsilcinin taşınmazı gerçek değerinin çok altında bir fiyat-
tan satması teşkil etmektedir87. 

Hileli anlaşmaların temsil yetkisinin kötüye kullanılması teşkil ettiği konusun-
da bir tereddüt yok ise de bu anlaşmalara uygulanacak olan yaptırım tartışmalı bir 
konudur. Hakim görüş, yapılan bu gibi anlaşmaların ahlaka aykırılık nedeniyle 
geçersiz olduğu yönündedir88. Kanaatimce hileli bir anlaşmanın neticesinde yapı-
lan bir işlemin ahlaka aykırı olduğu için butlan yaptırımına tabi tutulmasındansa 
burada yetkisiz temsil hükümlerinin uygulanması gerektiğini kabul etmek Türk 
Borçlar Kanunumuzun temsile ilişkin genel sistemi ile daha uyumlu olacaktır. 
Böylece hileli anlaşmanın mevcut olduğu hallerde işlemin geçerli olması temsil 
olunan tarafından icazet verilmesine bağlı olacaktır89. 

86 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 50, N. 1. Temsil yetkisinin kötüye kullanılmasının olmazsa olmaz 
koşulu temsil olunanın menfaatine aykırı davranılmış olmasıdır. Ancak bu husus kötüye kullanmanın var-
lığı için başlı başına yeterli değildir. Doktrinde ileri sürülen, temsilcinin kasten hareket etmesi, üçüncü 
kişinin kötüniyetli olması veya temsil olunanın menfaatine aykırı davranıldığının açık olması gibi diğer un-
surlardan birinin veya birkaçının varlığı bir kötüye kullanmanın mevcudiyetini ortaya koyabilecek olan yan 
unsurlardır. Kötüye kullanmanın mevcut olup olmadığının tüm bu kıstaslar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle her somut olayda özel olarak değerlendirilmesi gerekir. 

87 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na göre, “malik tarafından vekilin bir taşınmazın satışında, dilediği bedelle 
dilediği kimseye satış yapabileceği şeklinde yetkili kılınması, satacağı kimseyi dahi belirtmesi, ona dürüstlük 
kuralını, sadakat ve özen borcunu göz ardı etmek suretiyle, makul sayılacak ölçüler dışına çıkarak satış yapma 
hakkını vermez”. Yarg. HGK 25. 4. 2001, E. 1-306, K. 404 (özkaya, Eraslan, Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye 
Kullanılması, 2. Bası, Ankara 2005, s. 684). Aynı doğrultuda, Yarg. HGK 17. 6. 1992 E. 1-27, K. 391 (özkaya, 
s. 690). 

88 von Tuhr/Peter, s. 363 dipnot 45; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 50, N. 2; Kutlu Sungurbey, Ay-
fer, Yetkisiz Temsil, İstanbul 1988, s. 18, 19; Akyol, s. 383. 

89 İnceoğlu, s. 337. 
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IV. YETKİSİZ TEMSİL

1. Yetkisiz Temsil Halleri

Yetkisiz temsil, temsilcinin yetkisi olmadığı halde temsil olunan adına işlem 
yapmasıdır. Yetkisiz temsilin sonuçları Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş 
ise de, Kanunumuzda hangi hallerin yetkisiz temsil teşkil edeceğine ilişkin açık 
bir hüküm mevcut değildir. Yetkisiz temsilin söz konusu olabilmesi için üç şartın 
gerçekleşmesi gerektiği ifade edilmektedir. Buna göre temsilci üçüncü kişi ile bir 
işlem yapmış olmalı, bu işlemi temsil olunan adına yapmış olduğunu açıklamalı 
ve son olarak temsil yetkisi mevcut olmamalıdır90. 

Bu konuda açık bir düzenleme bulunmasa da, Borçlar Kanunumuzun temsile 
ilişkin hükümleri incelendiğinde yetkisizlik hallerinin tespit edilmesi mümkün-
dür. Buna göre yetkisizlik, temsil yetkisinin baştan hiç mevcut olmamasından91, 
temsil yetkisinin sona ermiş olmasından veya temsilcinin temsil yetkisinin sınırı-
nı aşmasından kaynaklanabilir. Ancak yetkisiz temsil denildiği zaman akla gelen 
bu üç tipik halin yanına temsil yetkisinin kötüye kullanılmasını da eklemek ge-
rekmektedir. 

İfade etmek gerekir ki, bir yetkisiz temsil halinin mevcut olup olmadığı işlemin 
yapıldığı ana göre tespit edilmelidir92. İşlemin yapıldığı sırada temsil yetkisi olan 
bir temsilcinin yetkisini sonradan kaybetmesinin işlemin geçerliliğine bir etkisi 
olmayacağı gibi, işlemi yapan bir yetkisiz temsilciye de sonradan temsil yetkisi 
verilmesi de işlemi kendiliğinden geçerli hale getirmeyecektir93. 

2. Yetkisiz Temsilin Sonuçları

a) Askıda Hükümsüzlük

Yetkisiz temsilin ilk sonucu söz konusu hukuki işlemin geçerliliğinin askıda 
oluşudur. İcazetin verilmesi halinde işlem baştan itibaren kesin olarak geçerli hale 
gelecek, icazetin verilmeyeceği anlaşılırsa işlem kesin olarak geçersiz olacaktır. 
Ancak bundan önceki dönemde işlem askıda hükümsüzdür94. Diğer bir ifade ile 

90 Eren, s. 411; Esener, Turhan, Yetkisiz Temsil, II inci Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, (10-18 Mayıs 1961), 
Ankara 1962, (Yetkisiz Temsil), s. 115 vd. Aynı doğrultuda Zäch/Künzle, Art. 38, N. 1; Gauch/Schluep/
Schmid/Rey, N. 1373; Koller (Guhl/Koller/Schnyder/Druey), § 21, N. 1; Watter/Schneller, Art. 38, N. 2

91 Temsil yetkisinin baştan hiç mevcut olmaması denilince de bir yandan temsil yetkisinin hiç verilmemiş 
olması, diğer yandan da verilen temsil yetkisinin geçersiz olması halleri akla gelmektedir. 

92 Violand, Georges, Die Stellvertretung ohne Ermächtigung (OR Art. 38 und 39), Bern – Stuttgart 1988, s. 52; 
Zäch/Künzle, Art. 38, N. 4; İnceoğlu, s. 357. 

93 Meğerki temsil olunanın temsilciye yetki vermekteki amacının bu kimsenin daha önce yaptığı işlemlere 
zımnen icazet vermek olduğu anlaşılabilsin. 

94 Askıda hükümsüzlük durumu noksanlık olarak da nitelendirilebilir. Zira kurucu unsurları tamam olan söz-
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işlem kurulmuş, ancak kurulmuş olan bu işlemin geçerli olup olmayacağı henüz 
belirsizdir. Askıda hükümsüzlük süresince temsil olunanın ve üçüncü kişinin bu 
sözleşmeden kaynaklanan haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir. 

Askıda hükümsüzlüğün en önemli sonuçlarından biri, bu durum devam ettiği 
sürece, üçüncü kişinin sözleşme ile bağlı kalmaya devam etmesidir95. Buna karşı-
lık temsil olunan söz konusu işlem ile bağlı değildir. İşlemi icazet vererek geçerli 
kılmak ya da icazet vermekten kaçınmak suretiyle kesin olarak geçersiz olmasını 
sağlamak tamamen temsil olunanın takdirindedir. 

Ancak askıda hükümsüzlük durumunun üçüncü kişi açısından bir belirsizlik 
yarattığı ve bu belirsizliğin uzun sürmesi halinde üçüncü kişi üzerinde olumsuz 
sonuçlara yol açabileceği açıktır. Bu düşünceden yola çıkan kanun koyucu Türk 
Borçlar Kanunu’nun 46. maddesinin 2. cümlesinde üçüncü kişinin uygun bir süre 
tayin edebileceğini ve temsil olunandan bu süre içerisinde sözleşmeye icazet verip 
vermeyeceğini bildirmesini isteyebileceğini kabul etmiştir. 

b) İcazet Verilmesinin Sonuçları

İcazet kurucu yenilik doğuran bir işlem niteliğindedir. Bunun getirdiği en 
önemli sonuçlar, icazetin karşı tarafa varıp sonuçlarını doğurmasından sonra geri 
alınamaması96 ve şarta bağlı olarak verilememesidir97. Kural olarak kısmı icaze-
tin de caiz sayılmaması gerekir98. İcazetin verilmesi ile birlikte işlem kesin olarak 
geçerli hale gelir ve işlemin hükümleri yürürlüğe girer. İcazetin verilmesi geriye 
etkili sonuç doğurur99. Diğer bir ifade ile söz konusu hukuki işlem sanki daha baş-

leşmenin hüküm ifade edebilmesi için bir unsurla (icazet) tamamlanması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile 
söz konusu hukuki işlemin hüküm ifade edebilmesi için gereken temsil olunanın onayı unsuru “noksandır”. 

95 von Tuhr/Peter, s. 402 Oser/Schönenberger, Art. 38, N. 8; Becker, Art. 38, N. 1; Zäch/Künzle, Art. 38, N. 
33; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, N. 1383; Watter/Schneller, Art. 38, N. 4; Keller/Schöbi, s. 88; İnceoğlu, 
s. 360, 361. 

96 Oser/Schönenberger, Art. 38, N. 6; von Tuhr/Peter, s. 401; Zäch/Künzle, Art. 38, N. 50; İnceoğlu, s. 376; 
Yetkisiz Temsil, s. 129; Kutlu Sungurbey, s. 51; Oğuzman/Öz, s. 256; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, 
§ 49, N. 14; Akyol, s. 489; Eren, s. 413; Feyzioğlu, s. 434. 

97 Koller, AT, § 19, N. 25; İnceoğlu, s. 378; Oğuzman/Öz, s. 256; Akyol, s. 489; Eren, s. 413; Feyzioğlu, s. 434; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 202, 203. 

98 Oser/Schönenberger, Art. 38, N. 14; Watter/Schneller, Art. 38, N. 6. üçüncü kişinin işlemde kararlaştı-
rılmış olan miktarı temsil yetkisinin kapsamına indirmeye razı olduğunu açıkladığı durumlarda bir kısmi 
icazet verilmesi imkanının ötesinde Borçlar Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasına kıyasen kısmi icazet 
verme yükümlülüğünün bulunduğunu savunmak dahi mümkündür. İnceoğlu, s. 380. 

99 Becker, Art. 38, N. 6; Oser/Schönenberger, Art. 38, N. 9; von Tuhr/Peter, s. 401; İnceoğlu, 419; Oğuzman/
Öz, s. 256; Kutlu Sungurbey, s. 73 vd. ; Esener, Yetkisiz Temsil, s. 129; Eren, s. 412; Reisoğlu, Borçlar Hu-
kuku, s. 137; Feyzioğlu, s. 433. Yargıtay’ın da bu yönde pek çok kararı mevcuttur. Yarg. 13. HD 25. 11. 1980, 
E. 5580, K. 6208 (Karahasan, Genel Hükümler, s. 757); Yarg. 15. HD 27. 4. 1979, E. 624, K. 995 (Karahasan, 
Genel Hükümler, s. 760, 761); Yarg. HGK 7. 4. 1965, E. 26/D-1, K. 149 (Karahasan, Genel Hükümler, s. 766); 
Yarg. HGK 3. 16. 1964, E. 182/D-6, K. 392 (Karahasan, Genel Hükümler, s. 767); Yarg. HGK 11. 12. 1963, E. 
65/D-1, K. 100 (Karahasan, Genel Hükümler, s. 767). 
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tan temsil yetkisi varmış gibi kurulduğu andan itibaren hükümlerini ifade etmeye 
başlar. Sözleşmeye icazet verilmesinin bir diğer sonucu da yetkisiz temsilcinin 47. 
madde anlamında bir tazminat sorumluluğundan kurtulmasıdır100. 

c) İcazet Verilmemesinin Sonuçları

İcazetin verilmemesi temsil olunanın açıkça veya zımni olarak icazet vermeyi 
reddetmesi ile gerçekleşir. İcazetin reddi beyanı şekle tabi değildir101. Temsil olu-
nanın karşı tarafın edimini reddetmesi veya kendi edimini yerine getirmeyeceğini 
açıklaması zımni red olarak anlaşılabilecek davranışlara örnektir. Üçüncü kişi ta-
rafından verilen sürenin susularak geçirilmesi de icazet verilmesinin reddi olarak 
kabul edilmiştir. 

İcazetin verilmesinin reddedilmesi ile askıda hükümsüzlük hali sona erer ve 
sözleşme geriye etkili olarak kurulduğu andan itibaren geçersiz hale gelir102. Söz-
leşmeye icazet verilmemesinin, sözleşmenin geçersiz hale gelmesi dışındaki en 
önemli sonucu yetkisiz temsilcinin tazminat sorumluluğunun doğmasıdır. Türk 
Borçlar Kanunu’nun 47. maddesinin 1. fıkrası uyarınca üçüncü kişi, sözleşmenin 
geçersiz olması yüzünden uğradığı menfi zararının tazminini yetkisiz temsilciden 
isteyebilecektir. Bu bir kusursuz sorumluluk halidir. Aynı fıkranın son cümlesin-
de ise temsilcinin kusurlu olması ve hakkaniyetin gerektirmesi durumunda haki-
min menfi zarardan fazla bir tazminata da hükmedebileceği öngörülmüştür. An-
cak Türk Borçlar Kanunu’nun 47. maddesinden kaynaklanan bu sorumluluğun 
doğabilmesi için üçüncü kişinin iyiniyetli olması şarttır. Üçüncü kişinin iyiniyetli 
olmaması durumunda, yani yetkisizliği bilmesi veya bilmesi gerekmesi halinde 
yetkisiz temsilcinin tazminat sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 

3. Yetkisiz Temsilin İstisnaları

a) Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermiş Olduğunu Bilmemesi

Temsil yetkisinin sona ermesine rağmen, temsilcinin yaptığı hukuki işlemin 
temsil olunanı bağladığı ilk istisnai düzenleme Borçlar Kanunu’nun 45. madde-
sinde yer almaktadır. Söz konusu hükme göre, “Temsilci, yetkisinin sona ermiş ol-
duğunu bilmediği sürece, temsil olunan veya halefleri, temsilcinin yapmış olduğu 
hukukî işlemlerin sonuçlarıyla bağlıdırlar. Bu kural, üçüncü kişilerin yetkinin sona 
ermiş olduğunu bildikleri durumlarda uygulanmaz”. 

100 Ancak üçüncü kişinin, sözleşmenin geçerli hale gelmesine rağmen ortaya çıkan gecikme nedeniyle bazı 
zararları bulunabilir. İşte üçüncü kişinin uğradığı bu zararların tazminini culpa in contrahendo esasına göre 
temsilciden istemesi mümkün olabilmelidir. 

101 Asıl sözleşmenin ve hatta temsil yetkisinin verilmesinin bir şekle tabi olması da bu sonucu değiştirmeyecektir. 
102 Bucher, s. 641, 642; von Büren, s. 163; Violand, s. 143, 144; Zäch/Künzle, Art. 39, N. 14; Berger, N. 893; 

İnceoğlu, s. 434; Oğuzman/Öz, s. 257. 
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Hükümde sona erme sebepleri arasında bir ayrım yapılmamıştır. Böylece söz 
konusu hüküm hem temsil yetkisinin kendiliğinden sona erdiği hallerde, hem de 
yetkinin temsil olunan tarafından tek taraflı olarak geri alındığı veya sınırlandı-
ğı hallerde uygulama alanı bulacaktır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 
2003 tarihinde aynı doğrultuda karar vermiştir103. Ayrıca söz konusu hükmün 
uygulanabilmesi için hem temsilcinin, hem de üçüncü kişinin iyiniyetli olması 
aranmıştır. 

b) Temsil Yetkisinin Üçüncü Kişilere Bildirilmiş Olması

Temsil yetkisinin verilmiş olduğunun temsil olunan tarafından üçüncü kişiye 
bildirilmiş olduğu hallerde, üçüncü kişide temsil yetkisinin varlığı konusunda özel 
bir güven yaratılmış olmaktadır. İşte Türk Borçlar Kanunu’nun 42. maddesinin 3. 
fıkrasında bu nedenle temsil yetkisinin varlığını üçüncü kişilere bildirmiş olan 
temsil olunana, yetkinin geri alındığını da bildirmek yükümlülüğünü getirilmiş-
tir. Bu bildirimin yapılmaması durumunda temsil olunan, yetkinin kaldırıldığını 
bu husus bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen üçüncü kişilere karşı ileri süremeyecek 
ve işlem ile bağlı olacaktır. Böylece iyiniyetli üçüncü kişinin güveni de tam olarak 
korunmuş olmaktadır. 

Türk Borçlar Kanunumuzun 42. maddesinin 3. fıkrasının uygulanabilmesi için 
aranan şartlar, temsil yetkisinin üçüncü kişiye bildirilmiş olması, temsil yetkisinin 
bu bildirimin yapılmasından sonra geri alınması, temsil yetkisinin geri alınmış 
olduğunun üçüncü kişiye bildirilmemesi ve üçüncü kişinin iyiniyetli olmasıdır. 

c) Temsilciye Temsil Yetkisi Belgesi (Vekaletname) Verilmiş Olması

Türk Borçlar Kanunu’nun 44. maddesi yetkinin sona ermesi halinde yetki bel-
gesinin geri verilmesi zorunluluğunu düzenlemektedir. Zira bu belgeler üçüncü 
kişide yanlış bir izlenim yaratmaya son derece elverişlidirler. Söz konusu hüküm 
ile yetkinin sona ermesi üzerine bunun geri alınmasında ihmal gösteren temsil 
olunanın veya haleflerinin iyiniyetli üçüncü şahıslara karşı sorumlu olacağı kabul 
edilmiştir. 

Sorumluluğun doğumu için gereken bir diğer şart temsil yetkisinin sona er-
mesine rağmen temsil olunan veya haleflerinin temsil yetkisini gösteren belgeyi104 
103 Söz konusu karara göre, “Borçlar Yasasının 37. maddesi bakımından temsil yetkisi ister Borçlar Yasasının 34. 

maddesi gereğince, ister 35. maddede sayılan sebeplerle son bulması arasında herhangi bir ayrım öngörülme-
miştir. Gerçekten 37. maddenin iyi niyetli temsilciyi korumaya yönelik amacı, geri alma beyanı kendi iktidar 
alanına ulaştığı halde, herhangi bir sebeple bunu önermemiş olan temsilcinin de bu maddenin öngördüğü 
korumadan yararlanması gerekir”. Yarg. HGK 25. 6. 2003, E. 14-402, K. 435 (www. kazanci. com). 

104 Temsil yetkisi belgesi ya da uygulamadaki ismi ile vekaletnamenin yazılı olması ve temsil olunanın ıslak 
imzasını içermesi zorunludur. Schilken, Eberhard, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Ge-
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geri almak veya mahkemeye tevdi edilmesini sağlamak konusunda gerekli öze-
ni göstermemiş olmalarıdır. Ancak temsil olunanın veya haleflerinin bu sorum-
luluktan kurtulabilmek için mutlaka temsil yetkisini gösteren belgeyi fiilen geri 
almaları veya mahkemeye tevdi edilmesini sağlamaları şart değildir105. önemli 
olan geri almak konusunda gerekli özenin gösterilmiş olmasıdır. Temsil olunan ve 
halefleri temsil yetkisinin sona erdiğini öğrenmelerinden itibaren derhal harekete 
geçmek yükümlülüğü altındadırlar106. Üçüncü kişinin temsil olunandan veya ha-
leflerinden bir tazminat isteyebilmesi iyiniyetli olmasına bağlıdır. 

Bu sorumluluk, temsil yetkisini gösteren bir belgenin varlığına güvenilerek 
yapılan sözleşmenin geçersiz hale gelmesi yüzünden üçüncü kişilerin uğramış 
oldukları zararların tazminine ilişkindir. Diğer bir ifade ile tazmin edilecek olan 
zarar üçüncü kişinin menfi zararıdır. Buna karşılık doktrinde hakkaniyetin gerek-
tirdiği hallerde, menfi zararı aşan müspet zararların tazmin edilmesi gerektiği de 
savunulmaktadır107. 

setzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch I, Allgemeiner Teil, Band 5, §§ 164-240, Berlin 
2004, § 172, N. 1; Oser/Schönenberger, Art. 36, N. 1. Hiç şüphesiz noterde düzenlenen belgeler de bu 
madde anlamında yetki belgesi olarak kabul edileceklerdir. 

105 Becker, Art. 36, N. 7; Oser/Schönenberger, Art. 36, N. 3; von Tuhr/Peter, s. 373 dipnot 97a; Zäch/Künzle, 
Art. 36, N. 43; İnceoğlu, s. 498; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, N. 37. 

106 Zäch/Künzle, Art. 36, N. 44; İnceoğlu, s. 498; Ergüne, Mehmet Serkan, Olumsuz Zarar, İstanbul 2008, s. 
183. Yetki belgesinin geri alınması konusunda geç harekete geçilmişse, bu aradaki süre içerisinde üçüncü 
kişiler ile sözleşme yapılması halinde, üçüncü kişinin uğradığı zararlardan sorumluluk söz konusu olacaktır. 

107 Becker, Art. 36, N. 8; Koller, Alfred, Der gute und der böse Glaube im allgemeinen Schuldrecht, 2. Auflage, 
Freiburg 1985, N. 344; Zäch/Künzle, Art. 36, N. 59; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 48, N. 38; 
Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Bir Yetki Belgesi İle Kanıtlanan Temsil Yetkisinin Geri Alınmasında Üçüncü 
Kişilerin İyiniyetinin Korunması Açısından BK m. 33/II, 34/III ve 37 Karşısında BK m. 36/II’nin Uygulama 
Alanının Belirlenmesi, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan (1925 – 188), Ankara 1990, s. 215. 
Böylece hakimin Borçlar Kanunu’nun 51. maddesinden yararlanmak suretiyle aynen ifa biçiminde bir taz-
minata hükmetmesi de mümkün olacaktır. Kocayusufpaşaoğlu, Temsil, s. 215, 216. 



§ 6 GENEL İŞLEM KOŞULLARI 

Doç. Dr. Ebru CEYLAN1

GİRİŞ 

Borçlar Hukukunun temelinde var olan sözleşme özgürlüğü prensibi birey-
sel özgürlüğün egemen olduğu bir toplum düzeninin varlığını farz etmektedir. 
Sözleşme özgürlüğü prensibi gereği herkes bir sözleşmeyi kurmada, içeriğini 
belirlemede, tipini seçmede, şeklini belirlemede, değişiklik yapmada ve ortadan 
kaldırmada özgürdür. Ancak tarafların sahip olduğu bu özgürlük, her zaman her 
iki taraf için sözleşme adaletinin sağlanmasında yeterli olmamaktadır. Sözleşme 
adaletinin var olması için tarafların görüşme güçleri arasında eşitliğin bulunması 
gerekir. Ancak sözleşme tarafları bilgileri, görüşme yetenekleri, sosyo- ekonomik 
durumları bakımından eşit olmadıkları takdirde kurulacak sözleşme şartları adil 
olmamaktadır. Günümüzün şartlarında güçlü olan tarafın her türlü ihtimal düşü-
nülerek tek taraflı hazırladığı şartları içeren sözleşmeleri karşı tarafa dayatıldığı 
görülmektedir. Sosyal hukuk devletinin en önemli görevlerinden biri sözleşme 
adaletinin sağlanması için güçsüz olan sözleşme tarafının güçlü karşısında ko-
runmasıdır. Sosyal adalet düşüncesiyle zayıf tarafı koruma amacını taşıyan ge-
nel işlem koşulları, Yeni Borçlar Kanunu’muzda m. 20-25 hükümleri arasında altı 
maddede düzenlenmiştir. TBK‘da genel işlem koşullarının tanımı ve uygulama 
alanı m. 20 hükmünde, m. 21-22 hükümlerinde yürürlük denetimi, m. 24-25 hü-
kümlerinde ise geçerlilik denetimi düzenlenmiştir. Bu hükümler, nitelikleri bakı-
mından emredici hükümlerdir2. Bu konunun bir bütün olarak düzenlenmesinin 
yerinde olduğu, sadece sözleşmenin içeriği üst başlığı altında 26-29 maddelerden 
sonra düzenlenmesinin daha uygun olabileceği ileri sürülmüştür3. 

Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel işlem koşullarına ilişkin hükümler Alman 
Medeni Kanunu’nda 2002 yılında yürürlüğe giren 305-310 paragraflardaki deği-
şikliklerden önemli ölçüde yararlanılarak hazırlanmış olan ancak bazı hükümler 
bakımından ise özgün hazırlanmış olan hükümlerdir4. 

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı 
2 ANTALYA, Gökhan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 

İstanbul 2012, s. 288. 
3 ALTOP, Atilla, Genel İşlem Koşulları, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler-Tebliğler, İstanbul 

2012, s. 35. 
4 REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. bası İstanbul 2010, s. 71. 
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Avrupa Birliği Komisyonu’nun 5/4/1993 tarihli ve 93/13 sayılı “Tüketici Söz-
leşmelerindeki Kötüye Kullanılabilecek Şartlara İlişkin Direktif ’te ve Avrupa Ko-
misyonu’nun Avrupa Parlamentosuna sunduğu 2003/C63/01 sayılı Eylem planı-
nın 4. 2 maddesinde genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 
Hukukumuzda ise TBK m. 20-26 hükümleri yanında TKHK m. 6 ve TTK m. 54-
63 hükümleri de genel işlem koşullarını düzenleyen hükümlerdir. Ayrıca TBK m. 
301 hükmünde konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine genel işlem koşul-
ları yolu ile bu hükme aykırı düzenleme yapılamayacağı belirtilmiştir. 

Kanımızca, 6098 Sayılı TBK’nın getirdiği en önemli yeniliklerin başında genel iş-
lem koşulları ile ilgili düzenlemeler gelmektedir, çünkü bu hükümlerin kullanılması 
önemli sakıncalar doğurmaktadır5. 

I. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ TANIMI ve UYGULAMA ALANI 

Yeni TBK m. 20 hükmünde genel işlem koşullarının tanımı ve uygulama alanı 
düzenlenmiştir: 

 “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki 
benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı ta-
rafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde 
yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem taşımaz. 

Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleş-
melerin içerdiği hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez. 

Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu ko-
şulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onları 
genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. 

Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetki-
li makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırla-
dıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır” . 

Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayı-
daki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak 
karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri olarak bu maddenin birinci fıkrasında 
tanımlanmıştır. Bu tanımın yetersiz kaldığı doktrinde ileri sürülmüştür6. Ayrıca 

5 CEYLAN, Ebru, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği önemli Yenilikler ve Değişiklikler, Staj 
Eğitim Merkezi Güncel Eğitim Seminerleri, İstanbul Barosu yayını, İstanbul 2012, s. 25. 

6 SEROZAN, Rona, Yeni Borçlar Kanunu’nda Hukuki İşlemin (özellikle Sözleşmenin) Oluşmasıyla İlgili 
Kurallardaki Yenilikler, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011, s. 668. 
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Türk Borçlar Kanunu gibi temel bir yasada tanımın yapılmasının isabetli olmadı-
ğı belirtilmiştir 7. Bu tanımla ilgili genel işlem koşulları çoğu kez bizzat kullanan 
tarafından hazırlanmadığından bu durumda düzenleyen ifadesi yerine kanımız-
ca da8 haklı olarak “kullanan “ifadesinin daha yerinde bir ifade olduğu ileri sü-
rülmüştür9. Nitekim 13. 01. 2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun m. 
55/b. f ’de “genel işlem şartlarını kullananlar” ifadesi yer almaktadır. 

 Altop ise genel işlem koşullarını “çok sayıda benzer sözleşmede kullanılmak 
üzere önceden düzenlenmiş olan ve sözleşmenin taraflarından birinin (kullanan) 
diğer tarafa sözleşme yapılırken sunduğu sözleşme hükümleri “olarak tanımlama-
nın daha uygun olduğu düşüncesindedir10. 

Bu tanıma göre bir sözleşme hükmünün “genel işlem koşulu “sayılması için 
sözleşme kurulmadan önce hazırlanması, taraflardan biri tarafından tek başına 
hazırlanıp diğer tarafa sunulmuş olması ve gelecekte çok sayıda sözleşmede kul-
lanma amacıyla hazırlanmış olması gereklidir11. Böylece genel işlem koşulunu 
düzenleyenin tek başına12 sözleşmenin görüşmeleri aşamasında hazırlaması ge-
rekir. Bu koşullar, ileride çok sayıda sözleşme için kullanılan şartlardır13. Bu ko-
şulları sözleşmeyi hazırlayan taraf, diğer tarafa tartışma ve pazarlık yapma imka-
nı sunmadan dayatmaktadır14. Genel işlem koşulları sözleşmenin esaslı noktaları 
dışında kalan kanunun tamamlayıcı hükümleriyle yorum kurallarını esas alan 
koşullardır15. 

7 KUNTALP, Erden, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler, Galatasaray Üniversitesi ya-
yınları, İstanbul 2005, s. 26; BAŞPINAR, Veysel, Hukuk Tekniği Açısından Türk Borçlar Kanunu Tasarı-
sı’nın Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, s. 227-228. 

8 CEYLAN, Seminer, s. 25. 
9 HAVUTÇU, Ayşe, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Birinci Oturum, Söz-

leşmenin Kurulması, Haksız Fiil, Sebepsiz Zenginleşme, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Yıl: 3, S. 34, s. 3617; 
ALTOP, s. 36; ATAMER, Yeşim M. , Sözleşme özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu çerçevesinde Genel 
İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2. bası, İstanbul 2001, s. 66. 

10 ALTOP, s. 36. 
11 AKINTÜRK, Turgut/KARAMAN, Derya Ateş: Borçlar Hukuku, 18. baskı, İstanbul 2012, s. 49, 50; AN-

TALYA, s. 299. 
12 Bu ifadenin yanlış anlamaya müsait olduğunu, çünkü sözleşmenin taraflarından birinin sözleşmeden önce 

tek başına bazı hükümler hazırlayarak diğer tarafa sunacak gibi bir anlamın çıktığı ileri sürülmüştür. ARI-
KAN, Murat, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulları, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Arma-
ğan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 2011) 
İstanbul 2011, s. 70; Aynı kanaatte ATAMER, Yeşim M. , Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılım-
lar, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara 2004, s. 324. 

13 Bu hususta böyle bir unsura yer verilmesini KILIçOĞLU isabetli bulmamaktadır. Bir tek olaya özgü olarak 
da bir tarafın tek taraflı hazırladığı sözleşmenin de genel işlem koşulları içerebileceğini belirtmektedir. KI-
LIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. baskı, Ankara 2011, s. 113. 

14 KILIÇOĞLU, s. 113; OĞUZMAN, M. Kemal /ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 6098 
Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip Genişletilmiş 9 . Bası, İstanbul 2011, s. 170. 

15 EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. baskı, Ankara 2011, s. 199; ANTALYA, s. 290. 
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Genel işlem koşulunun, sözleşmenin metninde veya eklerinde yer alması, kap-
samı, yazı türü ve şekli nitelendirilmede önem taşımamaktadır (TBK m. 20 /I c. 
2)16. Böylece bir koşulun genel işlem koşulu olarak nitelendirilmesinde bulundu-
ğu yer, kapsamı ve şekli etkili olmayacaktır. 

Aynı amaçla düzenlenen sözleşme metinlerinin özdeş olmamasının, bu söz-
leşmelerin içerdiği hükümlerin genel işlem koşulu olmasını engellemeyeceği dü-
zenlenmiştir (TBK m. 20 /II) . Böylece sözleşme metinlerinde farklı yöntemler 
kullanarak farklılıklar yaratılması halinde dahi bunlar bireysel sözleşmeye dönü-
şemeyecektir17. Diğer bir deyişle bu düzenlemeyle sözleşme koşullarını dayatma 
konumunda olan taraf, çağımızın teknolojik imkanlarından yararlanarak farklı 
yöntemler kullanarak bunların tip sözleşme olmadığını ileri süremeyecektir 18. 
Bu fıkrada tip sözleşme19 kavramından yola çıkılmıştır. örneğin, yolcu taşıma-
cılığında20 kullanılmak üzere basılan biletlerin arkasındaki hükümlerde farklı 
ifadeler görülmektedir. Genel kredi sözleşmelerinde faiz oranının tek taraflı ar-
tırmaya, sorumluluktan kurtulmaya, yetkili mahkemeye, hak düşürücü sürelere, 
sözleşmenin sona ermesine yönelik konulan koşullar, genel işlem koşulu niteli-
ğinde sayılacaktır21. 

Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu 
koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtların varlığı halinde 
dahi bu koşullar, genel işlem koşulu olmaya devam edecektir (TBK m. 20/III). 
Böylece uygulamada karşılaşılan yasayı dolanma girişimlerini engelleyecek nite-
likte bir düzenleme getirilmiş olmaktadır. 

Türk Borçlar Kanunu’nun genel işlem koşulları düzenlemesinin uygulama ala-
nı içine genel standart sözleşmeler ve tüketici standart sözleşmeleri girmektedir. 
TBK’da getirilen hükümler, TKHK’da yer alan hükümlere göre genel hüküm nite-
liğindedir. Bu nedenle tüketici, TBK m. 60 hükmü gereği farklı hukuki sebepler-

16 Bu hüküm isabetli bulunmaktadır. ALTOP, s. 36. 
17 ANTALYA, s. 301. 
18 GÜLERCİ, Altan Fahri/KILINÇ, Ayşe, 6098 sayılı Yeni TBK ile Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, Ankara 2011, s. 101. 
19 Doktrinde standart sözleşme, formüler sözleşme, matbu sözleşme, iltihaki sözleşme, katılmalı sözleşme ifa-

delerinin de kullanıldığı görülmektedir. 
20 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun taşıma işleriyle ilgili genel işlem şartları hakkında şöyle bir düzenle-

mesi vardır: “Kanunun, taşıyıcıya taşıma işleri komisyoncusuna ve faaliyetleri Devlet iznine bağlı taşıma iş-
letmelerine yüklediği sorumlulukların, önceden hafifletilmesi veya kaldırılması sonucu doğuran tüm sözleşme 
hükümleri geçersizdir. Bu hükümlerin, işletme tüzüklerinde genel işlem şartlarında, biletlerde, tarifelerde veya 
benzer diğer belgelerde öngörülmüş olması halinde de hüküm aynıdır”. 

21 bkz. ayrıntılı bilgi için KOCAMAN, Arif M. , Bankaların Tacir ve Sanayiciler ile Yapmış Oldukları Genel 
Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve çözüm önerileri, 
Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul 2003, s. 1085 vd. 
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den yararlanabilir. TKHK’da, içerik denetimini getirmişken, TBK hem kapsam, 
hem içerik denetimini getirmiştir22. TKHK’da düzenlenen haksız şartlar düzen-
lemesi, TBK’daki genel işlem koşullarına nazaran daha dar bir düzenlemedir23. 

Genel işlem koşulları ile Kanunun emredici hükümlerini ortadan kaldırmak 
mümkün olmadığından bu koşullar, kanunun tamamlayıcı kurallarını, yorum ku-
rallarını ve sözleşmenin asli edim yükümü veya bunun karşılığı olan asli alacak 
hakkı dışındaki unsurlarda uygulanır24 . 

Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya 
yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların 
hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanması kabul 
edilmiştir (TBK m. 20 /IV). Böylece kamu tüzel kişisinin hazırladığı genel işlem 
koşulları için de niteliklerine bakılmaksızın bu hükümler uygulanacaktır25. 

Ticari sözleşmeler bakımından tacirler arasında kurulan sözleşmelerde, taraf-
lardan birinin genel işlem koşullarına göre korunma ihtiyacı olmadığı ileri sürül-
mektedir. TTK m. 55 /I b. f 26’de genel işlem koşullarına aykırılığı haksız rekabet 
olarak nitelendirmiştir. Ticari standart sözleşmelerde dürüstlük kuralına aykırı-
lık halinde haksız rekabet koruması yeterli bulunmaktadır. TTK’da genel işlem 
koşulunun içerik denetimine aykırı olması halinde yaptırımı geçersizlik değildir, 
özel hukuk davası yanında ceza yaptırımına da bağlanmıştır. Bu nedenle TBK’nın 
genel işlem koşulları düzenlemesi ticari standart sözleşmelere uygulanmaması ge-
rektiği belirtilmektedir. 27. 

Tüketici sözleşmelerinde de TBK m. 20-25 hükümleri uygulanır28. 

II. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ SÖZLEŞME KAPSAMINA GİRMESİ 

Yeni TBK m. 21 hükmünde genel işlem koşullarının kapsamı şu şekilde dü-
zenlenmiştir: 

22 ANTALYA, s. 293. 
23 ANTALYA, s. 293. 
24 ANTALYA, s. 290. 
25 GÜLERCİ/KILINÇ, s. 102. 
26 Bu hükme göre “Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak . Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf 

aleyhine; 1. Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan, veya 2. 
Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış genel işlem 
şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. “

27 ANTALYA, s. 295. 
28 NOMER, Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Yenilenmiş 

11. Bası, İstanbul 2012, s. 55. 
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“Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına 
girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların 
varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına 
ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde, genel işlem 
koşulları yazılmamış sayılır. 

Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da 
yazılmamış sayılır”. 

Bu hükümde genel işlem koşullarına ilişkin yürürlük denetimi bir başka de-
yişle genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına hangi şartlarda gireceği dü-
zenlenmiştir. Genel işlem koşullarının denetiminde yürürlük, yorum ve geçerlilik 
denetimi olarak üç aşamalı denetim olduğu görüşü29 yanında, ön kontrol aşama-
sından sonra dört aşamalı (ilişkilendirme ve yürürlük denetimini kapsayan kap-
sam denetimi, yorum denetimi ve içerik denetimi) denetimden geçtiği görüşü30 
de ileri sürülmektedir. Genel işlem koşullarına muhatap olan kişi kendisine kar-
şı dava açıldığında korunma yöntemlerini savunma sebebi olarak ileri sürebilir. 
Aynı zamanda genel işlem koşulları ile ilgili tespit davası açabilir31. Genel işlem 
koşullarından bir hükmün kullanılmasının engellenmesi amacı için grup davasını 
derneklerin ve diğer tüzel kişilerin açabileceği ileri sürülmüştür32. 

Genel işlem koşullarının yürürlük denetiminden geçebilmesi için düzenleye-
nin karşı tarafa sözleşmenin yapılması sırasında açıkça bilgi vermesi ve bunla-
rın içeriğini öğrenme imkanı sağlaması gerekir33. Açıkça bilgi vermeden anlaşıl-
ması gereken sadece karşı tarafın bu konuda uyarılması değildir, Kanun burada 
“açıkça” bilgilendirme şartını aramaktadır34. Böylece genel açıklamalar yapılması 
yeterli olmayacaktır, tereddüde yer vermeyecek şekilde bir bilgilendirme gerek-
lidir35. Düzenleyen, genel işlem koşullarının içeriğindeki şartları öğrenme imka-
nını karşı tarafa sağlamalıdır, aksi takdirde düzenleyenin metni vermemesi veya 
gizlemesi halinde öğrenme imkanı ortadan kalkar36. 
29 ALTOP, s. 35. 
30 ANTALYA, s. 299. 
31 DEYNEKLİ, Adnan, Türk Borçlar Kanunu’nda Yer önemli Usul Hükümleri, İnönü Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Haziran –Aralık 2011 Vol: 2 No: 2, s. 69. 
32 DEYNEKLİ, s. 69. 
33 DEMİR, Mehmet, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Borçlar Hukuku Alanında Getirdiği Yenilik ve 

Değişiklikler, Ankara 2012, s. 11. KUNTALP’e göre genel işlem koşulunu düzenleyen tarafın karşı tarafa bu 
koşullar hakkında açıkça bilgi vermesi, öğrenme, anlama imkanı sağlaması ve karşı tarafın bu koşullar al-
tında ilgili hükümleri kabul etmesinin “nitelikli bir kabul olduğunu ileri sürmüştür. KUNTALP, Erden, Yeni 
Borçlar Kanunu Sempozyumu, 23-24 Nisan 2011, Düzenleyenler: İstanbul Barosu-Kadir Has Üniversitesi 
(yayınlanmamıştır) 

34 YENİOCAK, Umut, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler, İstanbul 
2011, s. 33. 

35 KILIÇOĞLU, s. 115. 
36 ANTALYA, s. 305. 
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Diğer taraf genel işlem koşullarının içeriğini öğrenecek şekilde bilgilendiril-
mesine rağmen bunları kabul etmiş olmalıdır37. Karşı tarafın genel işlem koşul-
larını kabul etmesi, tam bilinçli kabul (açık veya örtülü irade açıklaması) veya 
global kabul etme şeklinde olabilir38. 

Türk Borçlar Kanununda m. 21 hükmü, sözleşme kapsamına girmeyen genel 
işlem koşullarının “yazılmamış “sayılacağını düzenlemiştir. Bu yaptırımın hukuki 
niteliği hakkında bir görüş, bu tür hükümlerin kendiliğinden geçersiz olacağı-
na benzeyen yokluk türünde bir yaptırım olduğunu 39, bir başka görüş ise esnek 
geçersizlik yaklaşımına uygun olarak kesin hükümsüzlükten daha ağır bir geçer-
sizlik türü40 olduğunu belirtmektedir. Türk Hukukunda mevcut olmayan bir yap-
tırım türü olan “yazılmamış sayılma “yerine başka ifadelerin daha isabetli olduğu 
hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür: “genel işlem koşulları sözleşmenin 
kapsamına dahil olmazlar “ifadesini daha isabetli bulan görüş 41, “karşı tarafı bağ-
lamaz “ifadesini daha isabetli bulan görüş 42, “kesin hükümsüzlük” ifadesini daha 
isabetli bulan görüşü 43 sayılabilir. Yokluk ve kesin geçersizlik kavramlarının farkı 
özellikle şu alanda görülmektedir. Bir hukuki işlemin kesin geçersiz olduğunun 
ileri sürülmesi hakkı kötüye kullanma sayılırken ve dinlenmezken, yokluk halin-
de ise hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı kurucu unsur eksik olduğundan 
tartışılmaz44. Bütün bu hukuki sonuçlardan “yazılmamış sayılma” nın hukuki ni-
teliği bakımdan “kendine özgü bir hükümsüzlük”olduğu45 görüşüne katılmanın 
daha isabetli olduğu kanımızca savunulabilir. Zira kesin geçersiz olduğu düşü-

37 ANTALYA, s. 306; KILIÇOĞLU, s. 115. 
38 ANTALYA, s. 306 vd. ; ERDEM, Hasan Cihan, Genel İşlem Şartlarında Bağlayıcılık Denetimi, İzmir Barosu 

Dergisi, Yıl : 77, Mayıs 2012, S. 2 s. 125 vd. 
39 KILIÇOĞLU, s. 114; ARPACI, Abdülkadir, Yeni Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler, İstanbul Ba-

rosu Staj Eğitim Merkezi, Cumartesi Forumları -4, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2012, s. 55; OĞUZ-
MAN/ÖZ, s. 173. ÖZ, hükümsüzlük yaptırımının “yazılmamış sayılma “olarak ifade edilmesinin Borçlar 
Hukuku terminolojisine yabancı olduğunu, bu ifadenin İsviçre Borçlar Kanunu’nun bazı maddelerinden 
alınmış olduğunu, kelime anlamı olarak aslında şekle bağlı bir sözleşmede bir hükmün yazılı şeklin kapsamı 
dışında bırakılması anlamına geleceğini belirtmektedir. TBK m. 21 ve m. 22 hükümlerindeki yazılmamış 
ifadesi ile yazılı şekil kapsamı dışında kalmanın sonuçlarına yollama yapılmadığını, kesin bir hükümsüz-
lüğün amaçlandığını ileri sürmüştür. Ayrıca TBK m. 22 hükmünün zıt anlamından kesin hükümsüzlüğün 
düzenlendiğinin anlamının çıktığını belirtmiştir. bkz. , s. 173. 

40 ANTALYA, s. 310. 
41 ALTOP, s. 40. 
42 HATEMİ . Hüseyin, Borçlar Hukuku’nun Genel İlkeleri Açısından Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Borç 

İlişkileri (Borç Kaynakları) Bölümünün Değerlendirilmesi, Prof. Dr. özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, 
s. 225. 

43 ÖZ, Turgut, Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, Gözden Geçirilmiş 2. 
Bası, İstanbul 2012, s. 8, 9. ; KUNTALP, Kadir Has Üniversitesi Sempozyumu (yayınlanmamıştır)

44 OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami, Medeni Hukuk (Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar), 17. bası 
İstanbul 2012, s. 205 vd, 

45 ANTALYA, s. 310; YENİOCAK, s. 36, 37. 
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nüldüğünde, yazılmamış sayılma talebinin hakkın kötüye kullanılması sayıldığı 
hallerde bu talebin dinlenmeyeceğini kabul etmek gerekir. Halbuki bu durum, 
TBK m. 21 ve devamındaki hükümlere bakıldığında bu hükümlerin amacına ay-
kırı olacaktır. 

Bu ifadeyi isabetli bulmayan bir başka görüşe göre 46 bu şartların mutlaka yazılı 
olması gerekmez, şekli önemli değildir ve sözleşmenin yazılı yapılması gerektiği 
izlenimi doğurmaktadır. Kanımızca da Kanun’da geçen, “yazılmamış sayılma “ifa-
desi tartışmalar yaratacak bir ifadedir, çünkü bu şartların mutlaka yazılı olması 
gerekmez, şekli önemli değildir ve sözleşmenin yazılı yapılması gerektiği izlenimi 
doğurmaktadır47. 

Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşullarının 
diğer taraf bilgilendirilmiş ve içeriğini öğrenme imkanı sağlanmış olsa dahi yazıl-
mamış sayılması kabul edilmiştir (TBK m. 21/II). Böylece hakim, bir sözleşmede 
yer alan hükümlerin şaşırtıcı olup olmadığını belirlerken “sözleşmenin niteliği ve 
işin özelliği” kriterlerine göre belirleme yapacaktır48. Sözleşmedeki hükmün şa-
şırtıcı olması halinde, hüküm yazılmamış sayılacaktır. Genel işlem koşullarını 
düzenleyen tarafın karşı tarafa açıkça bilgi vermiş olması ve koşulları öğrenme 
imkanı yaratmış olması durumunda dahi sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine 
aykırı hükümler yazılmamış sayılmaktan kurtulamayacaklardır49. Burada amaçla-
nan husus, genel işlem koşulu hazırlayanın bu imkandan yararlanarak sözleşme-
nin olağan amacıyla bağdaşmayan hükümleri de karşı tarafa kabul ettirip çıkar 
kazanmasını engellemektir50. Ancak şaşırtıcı şartların sözleşme kapsamına girme-
lerine imkân tanınmaması eleştirilmiştir51. 

III. YAZILMAMIŞ SAYILMANIN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ 

Türk Borçlar Kanunu m. 22 hükmünde genel işlem koşullarının yazılmamış 
sayılmasının sözleşmeye etkisi düzenlenmiştir. Bu hükme göre: “Sözleşmenin ya-
zılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu 
durumda düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle söz-
leşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez”. 

46 HAVUTÇU, s. 3618; ATAMER, Yeni Açılımlar, s. 325. 
47 CEYLAN, Seminer, s. 26. 
48 Şaşırtıcı şart, sözleşmenin diğer hükümleriyle anlamlı bir bütün oluşturmayan şart anlamına gelmektedir. 

HAVUTÇU, s. 3618. 
49 YENİOCAK, s. 38. 
50 OĞUZMAN /ÖZ, s. 174. 
51 KUNTALP, s. 28; ATAMER, Yeni Açılımlar, s. 325. 
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Bu hükme göre genel işlem koşullarını içeren bir sözleşmenin sadece bir kı-
sım hükümleri, bu nitelikte ise diğer hükümleriyle sözleşme geçerliliğini koruya-
caktır. Bu hüküm, TBK m. 27/II hükmünden ayrılmaktadır, çünkü TBK m. 27/II 
hükmünde sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olmasının 
diğerlerinin geçerliliğini etkilemeyeceği ancak bu hükümler olmaksızın sözleş-
menin yapılamayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hü-
kümsüz olacağı düzenlenmiştir. TBK m. 22 hükmünde ise böyle bir düzenleme 
yoktur. Bu nedenle sözleşmenin tarafları yazılmamış sayılan hükümler olmasaydı 
sözleşmeyi kuramayacakları iddiasında ve sözleşmenin tamamının yazılmamış 
sayılması iddiasında bulunamaz 52. Kanımızca buradaki düzenleme tüketici sözleş-
meler bakımından da yerinde bir düzenlemedir53. 

Sözleşmede karşı tarafa dürüstlük kuralına aykırı olarak zarar verici bir hü-
küm varsa, sözleşmeyi tamamen geçersiz saymak bu düzenlemenin amacı değil-
dir, çünkü geçersiz kabul edilmesi durumunda zayıf tarafın menfaatleri çok daha 
büyük zarar görebilir54. 

Kanımızca burada kısmi butlana benzer bir çözüm getirilmiş olması isabetli ol-
muştur, ancak ortaya çıkan boşluğun düzenleyici kurallarla doldurulması gerektiği 
belirtilmeliydi55. 

IV. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ YORUMLANMASI 

Türk Borçlar Kanunu m. 23 hükmünde genel işlem koşullarının yorumu dü-
zenlenmiştir. Genel işlem koşullarının müşterinin haklarını ve yükümlülüklerini 
kolaylıkla anlayabilmesine imkan verecek şekilde açık ve anlaşılır bir dille yazıl-
ması gerekir. Aksi takdirde müşterinin hakları ve yükümlülüklerini anlamada 
doğru bilgilendirilmesi engellenir. Bu hükme göre : “Genel işlem koşullarında yer 
alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenle-
yenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır”. 

Bu hükümde, sözleşmeyi tek taraflı hazırlayanın aleyhine, karşı tarafın lehi-
ne genel işlem koşullarının yorumlanacağı düzenlenmiştir. Eğer bir koşul açık ve 
anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa bu yorum kuralı uygulanacak-
tır56. Bu esaslar, 4721 sayılı TMK’nın m. 2’deki dürüstlük kuralının genel işlem 
koşullarının yorumlanması bakımından özel bir uygulama alanıdır57. Bu hükmün 
52 KILIÇOĞLU, s. 118. 
53 CEYLAN, Seminer, s. 27. 
54 ALTOP, s. 41. 
55 CEYLAN, Seminer, s. 27; Aynı kanaatte HAVUTÇU, s. 3621. 
56 KILIÇOĞLU, s. 115; YOKET, Yasemin, GÜLER, Selin, Genel İşlem Şartlarının Yorum Yoluyla Denetimi, 

İzmir Barosu Dergisi, Yıl : 77, Mayıs 2012, S. 2 s. 236. 
57 GÜLERCİ/KILINÇ, s. 104. 
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kanuna koyulmasının gereksiz olduğu, böylece Kanunun şiştiği ve madde numa-
ralarının değişmesine neden olduğu ileri sürülmüştür58. 

V. GENEL İŞLEM KOŞULLARINI DEĞİŞTİRME YASAĞI 

Türk Borçlar Kanunu m. 24 hükmünde genel işlem koşullarını değiştirme ya-
sağı düzenlenmiştir. Bu hükme göre: “Genel işlem koşullarının bulunduğu bir söz-
leşmede veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf 
aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni 
düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamış sayılır”. 

Bu hükme göre, genel işlem şartları içeren sözleşmenin bir hükmünün değiş-
tirilmesi veya sözleşmede yeni düzenleme yapılması ile ilgili kayıtlar düzenleyen 
tarafından tek yanlı düzenlenmişse ve karşı taraf aleyhine düzenlenmişse yazıl-
mamış sayılacaktır. Değiştirme yasağı, genel işlem koşullarını düzenleyen bakı-
mından diğer tarafın aleyhine olan değişiklikler yapmayı ve yeni düzenlemeler 
getirmeyi de kapsamaktadır59. Değiştirme yasağı getiren hüküm, genel işlem ko-
şullarının bulunduğu sözleşmede olabildiği gibi ayrı bir sözleşmede de yer alabi-
lir60. Kanımızca bu hüküm, karşı taraf aleyhine düzenlemeleri engelleme bakımın-
dan sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma yasağı getirdiğinden olumludur61. 

VI. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ İÇERİK DENETİMİ 

Bu yeni düzenlemeye kadar doktrinde istisnai münferit hükümler veya emre-
dici genel hükümler, kişilik hakları dürüstlük kuralı, ahlâka aykırılık, Anayasa’daki 
sosyal devlet ve eşitlik ilkesi ve gabin gibi kriterlere göre genel işlem koşullarının 
denetimi sağlanıyordu 62. Serozan63, içerik denetiminde Anayasa’nın demokrasi, 
sosyal devlet ve eşitlik ilkesine dayanırken, Tandoğan ise 64 tüketiciden tek taraflı 
genel işlem şartlarına karşı özel hukuk açısından korumanın sözleşme özgürlüğü-
nün sınırlandırılması ile olacağını, Sungurbey 65 ise ahlaka aykırılık yaptırımının 
uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Bu görüşlerin hepsinden hakimin yararlana-
bileceği de doktrinde ileri sürülmüştür66. 

58 ARPACI, s. 57. 
59 DEMİR, s. 13; YOKET/GÜLER, s. 245. 
60 KILIÇOĞLU, s. 115; OĞUZMAN/ÖZ, s. 175. 
61 CEYLAN, Seminer, s. 28. 
62 KOCAMAN, s. 1085 vd. 
63 SEROZAN, Rona, Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975, s. 212 vd. 
64 TANDOĞAN, Haluk, Tüketicinin Korunması ve Sözleşme özgürlüğünün Bu Açıdan Sınırlanması, Ankara 

1977, s. 11-12. AYBAY, Aydın, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, 13. bası, İstanbul 2011, s. 45. 
65 SUNGURBEY, İsmet, Türkiye’de Bankaların İçyüzü, çorlu 1984, s. 64. 
66 TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet /BURCUOĞLU, Haluk /ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku, 

Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993, s. 165. 
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Türk Borçlar Kanunu m. 25 hükmünde, genel işlem koşullarının “içerik de-
netimi” düzenlenmiştir. Bu alandaki en önemli hüküm budur, çünkü hakimin 
sözleşmeye müdahale etmesinin hukuki dayanağıdır. Bu şartların içerik deneti-
minde, MK, m. 2 dürüstlük kuralı esas alınmaktadır67. Bu hükme göre : 

“Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aley-
hine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz”. 

Bu maddenin 2005 Tasarısındaki metni daha farklı düzenlenmişti. Hükümde 
yer alan “karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hü-
kümler “ibaresi yerine 2005 Tasarısında “zarar verici veya karşı tarafın durumu-
nu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler “ifadesi vardı. Maddenin yeni düzenlemesinde 
“zarar verme” şartı kaldırıldı, çünkü genel işlem koşulunun dürüstlük kuralına 
aykırı düzenlendiği her halde değil, bu düzenlemenin karşı tarafa zarar vermesi 
halinde içerik denetiminden geçmeyeceği düzenlemesi maddenin anlamıyla çe-
lişki içindeydi. 

Genel işlem şartları taşıyan bir sözleşmede, karşı tarafın aleyhine veya onun 
durumunu ağırlaştırıcı nitelikte koşullar getiren hükümlerin varlığı halinde dü-
rüstlük kuralına aykırı olarak yapılıp yapılmadığına bakılır. Hakim, öncelikle bir 
kaydın dürüstlük kuralına aykırılığını, sonra ise dürüstlük kuralına aykırı olan 
zarar verici kayıtları veya karşı tarafın durumunu ağırlaştıran kayıtları değerlen-
dirmelidir. 

Böylece genel işlem koşulunun geçersiz kabul edilmesi için sadece karşı tarafın 
menfaatine aykırı olması yetmemektedir, ayrıca bu koşulların dürüstlük kuralına 
aykırı olarak karşı tarafın menfaatine aykırı olması da gerekir68. Eğer bu koşullar 
dürüstlük kuralına aykırı olarak konulmuşsa, bu hükümler kesin geçersizdir69. 

Bu hüküm ile m. 21 hükmü arasında terim kargaşası olduğu ileri sürülmüştür. 
Her iki hükmün de genel işlem koşullarından söz ederken, birinde yazılmamış 
sayılmanın esas alındığını, diğerinde ise geçersizliğin esas alındığı görülmektedir. 
İki hüküm arasında dürüstlük kuralına aykırı olmayan genel işlem koşulları yazıl-
mamış sayılacaktır, ancak aykırı olan genel işlem koşulları ise geçersiz sayılacaktır 
gibi bir anlam ortaya çıktığı ileri sürülmüştür70. 
67 KILIÇOĞLU, s. 117. HATEMİ/GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011, s. 63. 
68 OĞUZMAN/ÖZ, s. 174. 
69 TKHK m. 6 II hükmünde ise haksız şartlara ilişkin yaptırım bakımından şöyle bir düzenleme yapılmıştır: 

“Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı 
değildir “. Bu geçersizliğin niteliği hakkında ATAMER kesin hükümsüz olduğu görüşünü, (ATAMER, Yeni 
Açılımlar, s. 291; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI ise esnek hükümsüzlük görü-
şünü savunmuştur. (KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Genel 
Bölüm, Birinci Cilt, 5. tıpkı basım, İstanbul 2010, s. 251)

70 ARPACI, s. 56. 
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Burada dürüstlük kuralına aykırılığı gösterecek genel kriterler koymayı veya 
“Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik”’in ekinde olduğu 
gibi haksız şart olarak nitelenen genel işlem koşullarını örnek olarak sayma yo-
lunu seçmemiştir. Kanun koyucu, genel bir hüküm getirerek her somut olayda 
hakimin bütün koşulları değerlendirerek bu hükmü uygulamasını vurgulamıştır. 
Kanunda kullanılması yasaklan şartlara örnekseyici şekilde yer verilmemesi dokt-
rinde isabetli bulunmaktadır71. 

VII. TÜKETİCİ HUKUKUNDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI 

1. Genel Olarak 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanun’la 
getirilen m. 6 hükmünde ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan “Tüketici Sözleşme-
lerinde Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik”te sözleşmedeki haksız şartlar bir liste 
verilerek ayrıntılı düzenlenmiştir. Bu şartlar, tazminat sorumluluğunun sınırlan-
ması, ifa ile ilgili veya sözleşmenin sona erdirilmesi veya sözleşmenin tek taraflı 
değiştirilmesiyle ilgili veya tarafların yükümlülüklerini kısıtlayan kayıtlardır 72. 
Türk Hukukunda bu hükümle haksız şartlara karşı koruma sağlamak için büyük 
bir adım atılmıştır73. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 6 hükmünde düzenlenen haksız 
şartlar, tüketici ile diğer taraf satıcı veya sağlayıcı veya kredi veren gibi tüketici 
işleminin diğer tarafı arasındaki işlemlere uygulanacaktır 74. TKHK m. 6 hükmü 

71 HAVUTÇU, s. 3625. ALTOP, ise m. 25 hükmü kapsamında m. 24 hükmünün bu şekilde düzenlenmesi 
halinde hakime yol gösterecek genel kriterlerin konulmuş olacağını ve hem de uygulamada çok karşılaşılan 
ve geçersiz sayılması gereken tipik genel işlem koşullarının hakimlerin takdirine bırakılmamış olacağını 
ileri sürmüştür: “Karşı tarafı dürüstlük kuralına aykırı olarak ölçüsüz mağdur edici genel işlem koşulları kesin 
hükümsüzdür. Kendisinden sapılan yasal düzenlemenin temelinde yer alan asli düşünce ile bağdaştırılması 
mümkün olmayan veya sözleşmenin doğasından kaynaklanan temel hak ve borçları, sözleşmenin amacına 
ulaşmasını tehlikeye düşürecek ölçüde sınırlayan genel işlem koşullarının, karşı tarafı dürüstlük kuralına aykırı 
olarak ölçüsüz mağdur ettiği kabul edilir. Örnek olarak, sadece kullanana tek yanlı olarak, -karşı taraf aleyhine 
genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme, -yeni düzenleme getirme, -sözleşmeyi sebep 
göstermeksizin feshetme, -ifanın sözleşmeye uygun yapılıp yapılmadığını belirleme yetkisi veren genel işlem 
koşulları ile sözleşmeye aykırılık halinde sadece kullanan lehine cezai şart veya götürü tazminat öngören ve 
sadece karşı tarafa takas yasağı öngören genel işlem koşulları kesin hükümsüzdür . “

72 ASLAN, İ. Yılmaz, Tüketici Hukuku, Bursa 2006, s. 471. 
73 CEYLAN, Ebru, Türk, İsviçre ve Avrupa Birliği Hukukunda Kredi Kartını Kullanan Tüketicinin Hukuki 

Durumu, Doçentlik Tezi, İstanbul 2010, s. 95. 
74 Zira TKHK m. 2 hüküm gereği tüketicinin taraflarından birini oluşturduğu her türlü hukuki işlem için 

TKHK ’nun hükümleri uygulanır. TKHK m. 2 hükmünde tüketici işleminin konusu ve tarafları açıklanmış-
tır. Bir sözleşmenin tüketici sözleşmesi özelliğini taşıması için mal veya hizmet sunulmasını amaçlaması, 
sözleşmenin taraflarından birinin tüketici olması ve mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla 
edinmesi, kullanması veya yararlanması gerekir. CEYLAN, Ebru, 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdiği Yeni Düzenlemeler, Galatasaray Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2, s. 269. 
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gereği bir şartın “haksız şart” olması için TBK m. 20’den farklı olarak “ileride çok 
sayıda benzer sözleşmede kullanmak” amacıyla hazırlanması gerekmez . Böylece 
işlem koşulları ileride çok sayıda sözleşme için de uygulanmak için hazırlanmış-
sa TBK m. 20-25 hükümleri tüketici standart sözleşmelerine uygulanır. Ayrıca 
TKHK m. 6 hükmünde, TBK m. 20 hükmünden farklı olarak “önceden “hazırla-
ma unsurundan söz edilmemiştir75. TKHK m. 6 /I hükmüne göre, tüketici söz-
leşmelerindeki içerik denetiminde “tüketici aleyhine tarafların hak ve borçlarında 
dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde önemli bir dengesizliğe yol açması “aran-
maktadır. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 6 hükmünde “satıcı veya sağ-
layıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, 
tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini iyiniyet kuralına aykırı 
düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları 
“haksız şart” kabul edilmiştir. Böylece bir şartın haksız şart olması için öncelik-
le taraflardan birinin tek taraflı olarak karşı tarafla görüşmeden hazırladığı bir 
hükmün var olması ve bu hükmün tüketici aleyhine tarafların hak ve borçlarında 
dürüstlük kuralına aykırı düşecek ölçüde önemli bir dengesizliğe sebep olması 
gerekir. Böylece burada sözleşme şartı, tüketici aleyhine yaratılan önemli denge-
sizlik nedeniyle “haksız” kabul edilmektedir76. Taraflarından birisini tüketicinin 
oluşturduğu tüketici sözleşmelerinde, tüketici karşısındaki tarafın tek taraflı ha-
zırladığı ve dürüstlük kuralına aykırı konulan her türlü haksız şart bu kapsama 
girmektedir77. Üçüncü kişilerin hazırladığı sözleşmelere konulan şartların da 
kredi veren veya satıcı adına yapıldığı ve bir temsil ilişkisi bağlamında hukuki 
sonuçların bu kişilere ilişkin olarak belirmektedir78. 

Haksız şartlar ile genel işlem şartları aynı kavramlar değildir . 4822 sayılı Ka-
nun’la değiştirilen 4077 sayılı TKHK m. 6 hükmüne göre haksız şart kavramı ba-
kımından sözleşmeye konulan şartın genel işlem şartı niteliğini taşıyıp taşımama-
sı önemli değildir79. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 6 hükmünde, haksız şartların içe-
rik denetimi, Yönetmelikte ise içerik ve yorum denetimi düzenlenmiştir80. Taraf-

75 ANTALYA, s. 293. 
76 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 242 vd. ; CEYLAN, Kredi Kartı, s. 97. 
77 CEYLAN, Kredi Kartı, s. 95. 
78 ULUSAN, İlhan, Genel İşlem Şartlarında ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Haksız Şartlara İliş-

kin İçerik Denetimi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1-2 Aralık 2004, s. 27 vd. 
79 HAVUTÇU, s. 3615. 
80 ZEVKLİLER, Aydın/AYDOĞDU, Murat, Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2004. , s. 162; 

HAVUTÇU Ayşe, Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, İzmir 2003, s. 10 vd. 
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lardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar 
tüketici için bağlayıcı değildir (TKHK m. 6/II) . Eğer bir sözleşme şartı önceden 
hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeri-
ğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul 
edilir (TKHK m. 6/III). Haksız şartın denetiminde, sözleşme şartlarının tüketici-
nin anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır dille yazılmış olup olmadığı, sözleşme 
konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin yapılmasını sağlayan şartlar 
ve/veya onun bağlı olduğu sözleşmelerin tüm şartları dikkate alınır. Şartların hak-
sızlığının takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış olmak 
koşuluyla, gerek sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki, gerekse 
mal veya hizmetin gerçek değeri ile sözleşmede belirlenen fiyatı arasındaki denge-
ye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz81. Sözleşmede yer alan bir şartın ne anlama 
geldiği belirlenemiyorsa, tüketici lehine olan yorum tercih edilir (Haksız şartlarla 
ilgili Yön. m. 6). 

2. Özel Olarak Kredi Kartlarında Genel İşlem Koşulları

Kredi kartlarında genel işlem koşulları,  23. 02. 2006 tarihli 5464 sayılı Ban-
ka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun’un (BKKKK) Altıncı bölümünde 
“Sözleşmenin Şekli ve Genel İşlem Şartları “82 başlığı altında ve “Banka Kartları ve 
Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” 83 m. 17 hükmünde düzenlenmiştir. 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun m. 24 hükmüne göre “söz-
leşme şartları “şu şekilde düzenlenmiştir: “Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamil-
leri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki 
punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşme-
nin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. 

Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi 
verilmesi zorunludur. 

Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile akdedeceği sözleşmelerin şekil ve içe-
riğinde yer alması gereken asgarî hususlar Kurulca belirlenir. 

(Değişik fıkra: 24/06/2009-5915 S. K. /1. mad) Sözleşmede belirtilen asgari tutar, 
dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Kurul, Hazine müsteşarlığı ve 
Türkiye cumhuriyet merkez Bankasının olumlu görüşünü alarak bu oranı yüzde 
kırka kadar arttırmaya, arttırdığı oranı yüzde yirmiye kadar düşürmeye veya belir-
tilen sınırlar dahilinde söz konusu oranı kart hamili grupları itibarıyla farklılaştır-

81 CEYLAN, Kredi Kartı, s. 99 vd. 
82 RG. 1 Mart 2006 T. S. 26095. 
83 RG. 10 Mart 2007, S. 26458. 
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maya yetkilidir. Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son ödeme tarihinde 
ödenmediği takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecik-
me faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamaz. 

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komis-
yon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve 
kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını 
zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hüküm-
lere yer verilemez. 

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun 
oluşmayacağı sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu 
artırıcı nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin 
olarak kefilin ilave şartlara dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı ona-
yının alınması şarttır. Kredi kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanununda 
belirtilen adi kefalet hükümlerine tâbidir. Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili 
için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez”. 

Bu hüküm gereği kredi kartı sözleşmesi için bazı şekil şartları düzenlenmiştir 
ve sözleşme serbestisi bazı sınırlamalara tabi olmuştur. Bunun amacı kredi kartı 
sözleşmesinden doğacak sorunlara karşı tüketiciyi korumaktır. Kredi kartı söz-
leşmesinin en az on iki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleş-
meyle düzenlenmesi zorunludur84. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa 
kefile verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Böylece müteselsil kefalet veya garanti 
vermek hukuken geçersizdir85. Kredi kartı sözleşmesinin şekli ve içeriğinde yer 
alması gereken asgari hususların BDDK tarafından belirlenmesi düzenlenmiştir. 
BDDK’ya tanınan bu yetki sözleşmenin asgari kapsamını belirleme üzerinedir, 
bu nedenle taraflar sözleşme özgürlüğü gereği yetkisini Yönetmelikte sayılanlar 
dışında ve sayılanlarla uyumlu şekilde bazı hükümleri sözleşmeye ekleyebilirler86. 

Sözleşmenin içeriği ile ilgili sınırlamalar, m. 24 hükmünde şu şekilde düzen-
lenmiştir: a) Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde yirmi-
sinden aşağı olamayacağı düzenlenmiştir. Kurula Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının olumlu görüşünü alarak bu oranı yüzde kırka 

84 CEYLAN, Ebru, Banka Kredi Kartları, 9. Panel –Banka Kredileri ve Tüketiciler, Banka ve Finans Hukuku 
Panel ve Seminer Notları, İstanbul Barosu Yayını, Mart 2009, s. 933 vd. 

85 CEYLAN, Ebru, Tüketicinin Kredi Kartlarından Korunması, İstanbul Barosu Dergisi Tüketici Hakları ve 
Rekabet Hukuku özel Sayısı Kasım 2007, s. 32; CEYLAN, Ebru, Banka ve Kredi Kartları 20. 03. 2006 Günlü 
Sempozyumun Notları, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2006, s. 47. 

86 BAHTİYAR, Mehmet, Banka ve Kredi Kartları Kanunun Sözleşmenin Şekli ve Genel İşlem Şartlarına İlişkin 
24-26 Maddelerinin Değerlendirilmesi, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanununun 
Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, İstanbul 2009, s. 70 vd. 
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kadar arttırmaya, arttırdığı oranı yüzde yirmiye kadar düşürmeye veya belirtilen 
sınırlar dahilinde söz konusu oranı kart hamili grupları itibarıyla farklılaştırmaya 
yetki verilmiştir. 

b) Sözleşmeye hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son ödeme tarihin-
de ödenmediği takdirde, ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme 
faizi dışında kart hamiline bir yükümlülük getirilmemesi düzenlenmiştir. 

c) Yapılan işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya 
masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemeyeceği ve kart 
hamilinin hesabından kesinti yapılamayacağı belirtilmiştir. 

d) Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş le-
hine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemeyeceği düzenlen-
miştir. 

e) Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun 
oluşmayacağı sözleşmede gösterileceği, sözleşme hükümlerinde kefilin sorumlu-
luğunu artırıcı nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilme-
sine ilişkin olarak kefilin ek şartlara dair sorumluluğunun başlaması için kefilin 
yazılı onayının alınmasının gerektiği, kredi kartı kullanımlarındaki kefaletin adi 
kefalet hükümlerine tâbi olduğu düzenlenmiştir. 

SONUÇ

Günümüzün hızlı yaşamında sözleşmelerdeki genel işlem koşullarının piya-
sa şartları içinde bir ekonomik hizmet işlevine sahip olduğu, rasyonelleştirdiği, 
basitleştirdiği, ayrıntılaştırdığı ve standartlaştırdığı gerçektir . Ancak dürüstlük 
kuralına aykırı genel işlem koşullarının sözleşmelerde kullanılması, sözleşmenin 
zayıf tarafı bakımından büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bütün sözleşmeleri kap-
sayacak şekilde yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında genel işlem koşullarının 
düzenlenmiş olması, taraflar arasında bozulan sözleşme dengesinin yeniden ku-
rarak sosyal adaletin sağlanma bakımından çok önemli bir gelişmedir. Kanunun 
getirdiği koruma, TKHK’da tüketicinin korunması amacıyla getirilen korumadan 
daha güçlü bir sistemdir, çünkü bütün sözleşmeleri kapsayacak şekilde uygulama 
alanı vardır. TKHK’da, içerik denetimini getirmişken, TBK hem kapsam, hem içe-
rik denetimini getirmiştir. 

Yeni Borçlar Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, genel işlem 
koşulları düzenlemesidir. Bu hükümlerin uygulama alanı geniştir, çünkü niteliği-
ne uygun düştüğü ölçüde MK, m. 5 hükmü gereği bütün özel hukuk ilişkilerinde 
uygulanacaktır. Bu madde ile bu şartların gerek sözleşme içinde gerekse sözleş-
meden ayrı bir metin içinde denetim dışı kalması engellenmektedir. 
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Genel işlem koşullarının yürürlülük denetiminin sağlanması için düzenleye-
nin karşı tarafa sözleşmenin yapılması sırasında şartların varlığı hakkında açıkça 
bilgi vermesi ve içeriğini öğrenme imkanı sağlaması ve karşı tarafın bu şartları ka-
bul etmesi gerekir. Sözleşme kapsamına girmeyen genel işlem koşulları yazılma-
mış sayılacaktır. Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem 
koşullarının diğer taraf bilgilendirilmiş ve içeriğini öğrenme imkanı sağlanmış 
olsa dahi yazılmamış sayılması kabul edilmiştir . Genel işlem koşullarını içeren 
bir sözleşmenin yazılmamış sayılan hükümleri dışındaki hükümleri geçerliliği-
ni koruyacaktır. Sözleşmenin tarafları, yazılmamış sayılan hükümler olmasaydı 
sözleşmeyi kuramayacakları iddiasında ve sözleşmenin tamamının yazılmamış 
sayılması iddiasında bulunamaz. 

Genel işlem koşullarının müşterinin haklarını ve yükümlülüklerini kolaylıkla 
anlayabilmesine imkân verecek şekilde açık ve anlaşılır bir dille yazılması gerekir. 
Bu nedenle, TBK ’nda sözleşmeyi tek taraflı hazırlayanın aleyhine, karşı tarafın 
lehine genel işlem koşullarının yorumlanacağı düzenlenmiştir. Genel işlem şart-
ları içeren sözleşmenin bir hükmünün değiştirilmesi veya sözleşmede yeni düzen-
leme yapılması ile ilgili kayıtlar, tek yanlı ve karşı taraf aleyhine düzenlenmişse 
yazılmamış sayılacaktır. Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı ola-
rak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler 
konulması engellenmiştir. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 6 hükmünde, haksız şartların 
içerik denetimi, Yönetmelikte ise içerik ve yorum denetimi düzenlenmiştir. Taraf-
lardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar, 
tüketici için bağlayıcı değildir. Haksız şartın denetiminde sözleşme şartlarının tü-
keticinin anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır dille yazılmış olup olmadığı, söz-
leşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin yapılmasını sağlayan 
şartlar ve/veya onun bağlı olduğu sözleşmelerin tüm şartları dikkate alınır. Kredi 
kartları alanında ise sözleşmesinin şekli ve içeriğinde yer alması gereken asgari 
hususların BDDK tarafından belirlenmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede kart hami-
linin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar 
sağlayan hükümlere yer verilemeyeceği düzenlenmiştir. 



§ 7 HAKSIZ ŞARTLARA İLİŞKİN  
UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Av. Oya ŞAHİN McCARTHY1

I. GİRİŞ

Tebliğ konusu “Uygulamada Haksız Şartlar” olarak belirlenmiş olduğundan 
bu başlık çerçevesinde kalınmaya özen gösterilecektir. özellikle, ilçe hakem he-
yetlerine yansıyan sorunlar dikkate alınarak ve elden geldiğince sorunlar belli bir 
başlık altında toplanarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Belki en sonda söylenmeli ama yine de bir hususa dikkat çekmekte fayda var 
diye düşünmekteyim. 

Aşağıda da görüleceği üzere özellikle, bankacılık ve telekomünikasyon alanın-
da çok yoğun ve çeşitli şikayetler bulunmaktadır. 

Tüketici Hakem Heyetlerine baktığımızda ise, aslında yeterli alt yapılarının 
olmadığı, sadece barolardan gönderilen temsilci ile bir hukukçunun bulunduğu, 
usul kuralları özel olarak düzenlenmediği için de özellikle hukukçu üyenin top-
lantılara katılamadığı zamanlarda çok da içe sinmeyecek kararların çıkabildiği-
ne tanık olduğumuz bir yapı görmekteyiz. Zorunlu tahkim uygulaması yapıldığı 
kabul edilen hakem heyetleri, gün geçtikçe çığ gibi büyüyen şikayetlere çözüm 
bulmaya çalışırken, ayrıca bilirkişilerden yararlanmakta da sıkıntılar yaşamakta 
ve fakat her şeye rağmen de şikayetleri çözüme kavuşturmaktadırlar. 

Ancak, burada bir başka soruna işaret etmek istiyorum ki; 

Tüketici Hakem Heyeti kararlarının itiraz yolu ile tüketici mahkemelerine ta-
şınması durumunda mahkemelerce ne yönde kararlar verildiği bilinmemektedir. 

Bu kararlar herhangi bir yerde yayınlanarak hukukçuların görüşüne de açı-
lamamakta ve miktarları itibarı ile Yargıtay’da da tartışılmamakta, ancak kanun 
yararına bozma yapılmış ise Yargıtay’ın o konuda yaklaşımı anlaşılabilmektedir. 

Bu nedenle “Uygulamada Haksız Şartlar” başlığı, uygulamada yaşanan sorun-
lar ve getirilen çözüm önerilerinin hukuk kamuoyuna duyurulması ve bu suretle 
tartışmaya açılmasına yardımcı olacak son derece isabetli bir yaklaşım olup, ya-

1 İstanbul Barosu SEM öğretim Üyesi
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sanın diğer düzenlemeleri ile ilgili de benzer çalışmalara esin kaynağı olmasını 
dilemekteyim. 

II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA HAKSIZ 
ŞARTLAR DÜZENLEMESİ

2003 tarihinde 4822 sayılı yasa ile TKHK’mıza 6. madde olarak eklenmiş bu 
düzenleme bakımından öncelikle TKHK’nın uygulama alanının belirlenmesi 
önem taşıyor. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un kapsamını belirleyen 2. maddesi 
incelendiğinde; Mal ve hizmet piyasalarındaki satıcı ve sağlayıcılardan ticari ve 
mesleki olmayan amaçlarla mal veya hizmet satın alan, kullanan veya yararlanan 
bir kişi (gerçek veya tüzel) yani “Tüketici” söz konusu olmalı ve bunlar arasında 
da ivazlı bir hukuki işlem bulunması gerektiğini anlıyoruz. (İvazsız hukuki işlem-
ler ve haksız fiiller, kanunun tanımladığı “tüketici” sıfatı bulunsa dahi yasanın 
kapsamı dışında kalacaklardır. ) 

Özellikle, yasanın 4/A Madedeki hizmet tanımı; “Bir ücret veya menfaat 
karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyet” olarak tanımlandığı 
için alım-satım akdi dışındaki pek çok isimli-isimsiz sözleşme eğer, diğer taraf 
tüketici ise TKHK’nın kapsamı içine girebilecek gözükmektedir. 

Yasanın 6. Maddede düzenlenmiş bulunan “Haksız Şartlar” ve bu düzenleme-
ye bağlı olarak çıkarılan “Haksız Şartlar Yönetmeliği” nin uygulama alanı bu şe-
kilde belirlenmektedir. 

Haksız şartların konusunu oluşturan, “satıcı veya sağlayıcı tarafından önce-
den hazırlanmış ve tüketicinin içeriğine etki edemediği sözleşmeler”, çok çeşitli 
biçimlerde karşımıza çıkabilmekte ve bazen bu tek taraflı düzenlemeler yasanın 
emredici hükümlerine de aykırı olabilmektedirler. örnek vermek gerekir ise; 

-Kapıdan satışlarda; TKHK’nın 8. maddede düzenlenmiş bulunan bu sözleşme 
tipinde satıcı-sağlayıcı, “Cayma Hakkı” nı sözleşmede 16 puntoluk koyu harflerle, 
yasanın aradığı biçimde yazmak ve tüketiciye vermek zorunda, bu da yetmemekte 
ayrıca tüketicinin el yazısı ile tarihin yazılması gerekmektedir. Ancak çoğu sözleş-
mede bu gereğe uyulmadığı görülmektedir. 

-Ayıplı ifa halinde TKHK 4. maddedeki de yer alan dört seçimlik hakkın kısıt-
landığı ya da müracaat süresinin kısaltıldığı sözleşmeler olabilmektedir. 

-Taksitle satış sözleşmelerinde, vadesinden önce yapılan ödemelerde faiz indi-
rimi olanağına yer verilmemektedir. 
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-Tüketici kredi sözleşmelerinde, TKHK. 10. madde aykırı olarak ekonominin 
gereklerine göre bankanın tek taraflı olarak faiz artırımına gidebileceğine ilişkin 
kayıtlar yer almaktadır. 

-Yine müteselsil sorumluluğu ortadan kaldıracak biçimde kredinin verili-
şinden sonra ayıplı mallardan bankanın sorumlu olmayacağına ilişkin kayıtlar 
konulabilmektedir. 

Bu ve bunun gibi düzenlemeler tüketici ile müzakere edilmemiş, tek tarafça 
hazırlanmış ve tüketici tarafından imzalanmış olsalar bile hükümler açıkça emre-
dici kuralları ihlal ettiğinden haksız şartlara da gitmeye gerek kalmadan emre-
dici kurallara aykırılık nedeni ile hükümsüz sayılmaktadır. 

III. UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

Uygulamada sıkça karşımıza çıkan ve yedek hukuk kaidelerinin düzenleyen 
lehine olarak, tüketici ile müzakere edilmeksizin, onun müdahalesine izin veril-
meksizin, ya imzala ya da sözleşmeyi yapmayız yaklaşımı ile hazırlanmış sözleş-
melerden kaynaklanan uyuşmazlıkları gruplayacak olursak; 

Bankacılık sözleşmelerinde, paket tur, devre tatil sözleşmelerinde, GSM ope-
ratörlerinin ve internet ve telefon hizmeti verenlerin yaptıkları sözleşmelerde, 
kampanyalı satışlar ve abonelik sözleşmelerinde çokça haksız şarta yer verildiğini 
görmekteyiz. 

Bu tür sözleşmelerde öncelikle yukarıda belirttiğimiz gibi açıkça emredici 
kurallara aykırı bir düzenleme olup olmadığına bakılmakta, ardından tüketici 
ile müzakere edilip edilmediği incelenmekte ve müzakere edildiğini ileri sü-
ren satıcı-sağlayıcının bunu ispat etmesi beklenmektedir. 

Son zamanlarda sözleşmenin sonuna müzakere ettim, okudum, anladım şek-
linde ifadeler yazılarak tüketicilere imzalatıldığı görülmektedir. Ancak bu beyan-
lar tek başına sözleşmenin müzakere edildiği şeklinde yorumlanmamakta ve sa-
tıcı sağlayıcının gerçekten tüketiciye sözleşmedeki düzenlemeler hakkında bilgi 
verilerek ve onun önerilerinin karşılıklı tartışılması suretiyle düzenleme yapıldı-
ğını ispatı aranmaktadır. 

Sözleşmelere göre karşılaşılan haksız şartlar şöyle özetlenebilir; 

1. Bankacılık Sözleşmelerinde Haksız Şartlar

a) Tüketici, sadece bir işlem için bankaya gidiyor ve hesap açtırmak istiyor. 
Banka sayfalarca “Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi” imzalatıyor. İçinde tü-
keticinin hiç amaçlamadığı yatırım hesabı, repo, ters repo, kredi kartı, kredili 
mevduat vb. var. 
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örneğin; Kurumlar, çalışanlarına ya da kendilerine bir biçimde devamlı hiz-
met verenlere, çeşitli nedenlere dayalı olarak yapacakları ödeme için belirledikleri 
bir hesap açtırmalarını istiyorlar. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank vb. ban-
kalara bu kişiler yönlendiriliyorlar. 

Tüketicinin bu X Bankasına gidiş amacı, belli bir zorunluluk nedeni ile para-
nın oraya yatırılacak olması. Üstelik, bu X Bankasını tüketici kendisi de seçmiyor. 
Bununla beraber, sadece o işleme özgü bankacılık hizmet sözleşmesi yapılmayıp 
bankanın yararlanılsın yararlanılmasın tüm hizmetlerine özgü, sayfalarca tutan 
ve imzalanmak zorunda kalınan bu sözleşmeden sonra hesap işletim ücreti ve ek 
külfetler söz konusu olabiliyor. 

Bir olayda; X Bankası’nda “Tüketici Kredisi” kullanan tüketici, krediyi her tak-
sit döneminde bankaya götürerek elden ödüyor. Bankacılık sözleşmesi imzalaya-
rak bir de hesap açıldığının ise hiç farkında değil. ödemeleri son derece düzen-
li. Fakat, 6 ay sonra ödemeyi tam yaptığı halde 50. -TL eksik gösterildiğini fark 
ediyor ve aydınlatılmış onay alınmadan, bilgi verilmeden, müzakere edilmeksizin 
açılan, hiçbir hareket olmayan bu hesap için “Hesap İşletim Ücreti” tahakkuk et-
tirildiği söyleniyor. 

Dolayısıyla; çeşitli yasal zorunluluklar nedeni ile açılan hesaplarda tüm ban-
kacılık hizmetleri için sözleşme imzalatılması ve ardından hesap işletim ücreti 
işletilmesi önemli bir sorun olarak görünüyor. 

b)Yargıtay kararına da konu olan benzer bir başka olay; 

Bir öğretim görevlisi, maaş ve benzeri ödemeleri kurum tarafından belirlenen 
hesap üzerinden yapılmakta, bu arada bir de kredi kartı tahsis edilmiş, kredi kartı 
borçları gerekçe gösterilerek hesabına yatan maaşları bankaca bloke ediliyor. 

Banka, [“... kredi kartı tahsis ettiğini, kredili mevduat hesabı açtığını, maaş 
hesabının da sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca rehinli olduğunu, davacının 
doğan kredi kartı borcu için rehinli bu hesaptan takas mahsup işlemi yapıldığını 
yapılan işlemlerin tamamının sözleşmeye uygun olduğunu…”] savunuyor. 

Taraflar arasındaki “Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi” ndeki, rehin ve takas 
mahsubuna izin veren bu düzenlemeler, Tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kül-
fete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıl-
madığı gözetilmek suretiyle haksız şart olduğu kabul ediliyor. 

c) Bankacılık sözleşmelerinde en fazla şikayet hesap işletim ücretleri hak-
kında. Bazen son derece çarpıcı oluyor. 

örneğin; çocuk için bir birikim oluşturmak amacı ile açılmış “Kumbara Hesa-
bı” na 5-6 yıl boyunca çok küçük miktarlar yatırılıyor. 850. -TL civarında bir para 
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olduğu düşünülürken bir fark ediliyor ki yarısından fazlası gitmiş. Neden? Hesap 
işletim ücretleri ile banka bunları geri almış. 

Belki işin başında anlatılsa tüketici hiç o işe girişmeyecek. 

d) OGS’ler ile ilgili yapılan sözleşmelerde de sorun var. 

Sözleşme başlangıcında tüketicilerin “depozito bedeli” olarak alındığını dü-
şündükleri 50. -USD vb. bedellerden oluşan peşin ödemeler, sözleşme iptal edilip, 
elektronik etiket bankaya iade edildiği halde bankaca geri verilmiyor. 

Banka, [“…. elektronik etiketin bankaya bir maliyetinin olduğunu ve geri ver-
me halinde artık sıfır bir cihaz söz konusu olmadığı için yeniden bir başkasına su-
nulamayacağını ve başlangıçta alınan bedelin cihaz bedeli olduğunu, hatalı olarak 
tüketici tarafından depozito olarak değerlendirildiğini...”] iddia etmekte ve [“...
sözleşmede bunun depozito bedeli olduğuna dair bir açıklama bulunmadığını...”] 
belirtmektedir. 

Sözleşmede bu bedele ilişkin bir düzenleme olmadığı gibi, OGS’nin iadesi ha-
linde başlangıçta tahsil edilen bu bedelin iade edilmeyeceğine ilişkin, tüketiciye 
bilgi verilip aydınlatılmış onayının alındığı ispat edilemediğinden ve iptal duru-
munda, elektronik etiketin iadesi sözleşmede zorunlu kılındığından, bunun ci-
haz bedeli olarak yorumlanamayacağı ve elektronik etiketi iade eden tüketicinin 
başlangıçta ödediği bedelin depozito olarak değerlendirilmesi gerektiğinden yola 
çıkılarak bedelin iadesi kararı verilmiştir. 

e)Kredi kartı üyelik bedelleri bir başka sorun. 

Yargıtay 13. HD’nin E. 2011/4736, K. 2011/11579 kararı ile özetle; [“…Uyuş-
mazlık, sözleşme ilişkisinde uygulanması gereken BK 125 maddesindeki 10 yıllık 
zamanaşımına tabidir. Uyuşmazlıkta sebepsiz zenginleşme hükümlerine ilişkin 
BK 66 maddesi uygulanması mümkün değildir…”] saptaması yapıldıktan sonra 10 
yıllık geriye doğru kredi kartı üyelik bedellerinin iadesi talepleri gelmeye başladı. 

Kart bedelinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sözleşmelerin bir kısmında kart 
bedeline ilişkin hiç açıklama bulunmamakta, yeni tarihli olanlarda kart bedelleri 
yer almakla beraber bankanın tek taraflı olarak belirleme ve tek taraflı olarak arttır-
ma yetkilerini saklı tuttuğu görülmektedir. Bu bedellerle ilgili olarak tüketiciye bilgi 
verildiği, tüketici ile müzakare edilmesi sonrasında sözleşmede kart bedeli karar-
laştırıldığı ispat edilememektedir. Son zamanlarda sözleşmelere tüketicinin el yazı-
sı ile yazdırılan “okudum, anladım ve kabul ediyorum” şeklindeki beyanlar ise bu 
hususun tüketici ile müzakere edildiğini göstermediği için dikkate alınmamaktadır. 
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f) Kredi sözleşmelerinde haksız şartlar

Kredinin verilmesinden sonra çıkacak uyuşmazlıklarda ayıplı mallardan ban-
kanın sorumlu olmayacağına ilişkin kayıtlar TKHK 4/3’ de düzenlenen müteselsil 
sorumluluk düzenlemesine aykırılık teşkil ediyor ise, emredici kurallara aykırılık 
nedeni ile bu düzenlemeler hükümsüz sayılmaktadır. 

Kredi Sözleşmelerinde en sık başvuru nedeni; Sözleşmelerde, bankaya ücret ve 
masrafları tek taraflı olarak belirleme, değiştirme olanakları verilmesinden kay-
naklanan sorunlardır. 

“Müşteri işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde kullandırılan kredi dolayısıy-
la, ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon mas-
rafını...” ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder” hükmü bulunuyor 
genellikle. 

Ancak, bu ücret ve masrafların hangi sebeplerle alınacağına dair sözleşmede 
ve bilgi formunda açıklayıcı bir hüküm genellikle bulunmuyor. 

Banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden is-
teyebilir. 

Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu ise ikna edici 
bir biçimde ortaya konamıyor. 

Diğer ücret ve masraflar başlığı altında “maktuen belirlenen” bir miktarın tü-
keticiden alınacağına dair hükümler de haksız şart olarak kabul ediliyor. 

Yargıtay bir olayda; Japon yenine endekslenmiş tüketici kredi sözleşmesi ba-
kımından; 

[“...Davacıya kullandırılan kredinin tüketici kredisi olduğu ve davacıya fiili 
ödemenin TL bazında yapıldığı ihtilafsızdır. Yine kullanılan tüketici kredisinin 
JPY’ne endekslenerek geri ödeme planı hazırlandığı dosya kapsamı ile sabittir. 
Sözleşme uyarınca geri ödeme sırasında bankanın efektif veya döviz satış ku-
runun kredinin kullandırıldığı tarihteki kurdan düşük olması halinde kredi-
nin ilk kullandırıldığı tarihteki kurun esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. 
Yabancı paranın kurundaki artışların banka lehine yararlanabilecek iken kur-
daki düşüklükten tüketicilerin yararlandırılmaması haksız şart niteliğindedir. 
Bu husus dikkate alınmalıdır…”] demektedir. 

Bu diğer ücret ve masraflar düzenlemesi nedeni ile tüketicilere yüklenmeye 
çalışılan masrafları gruplamaya çalıştığımızda şunları görüyoruz : 
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aa) Dosya masrafı

Kredi kullandırılırken, dosya masrafı ve komisyon adı altında ücret alınıyor. 

Kredi sözleşmesinde alınacak miktarın ne olduğu tam olarak belirtilmediği 
gibi bu hususun müzakere de edilmediğini, bu nedenle haksız şart olduğunu ileri 
sürerek, bedelin faiziyle birlikte bankadan tahsili talepleri bulunmaktadır. 

Bu konuda hakem heyetleri ve mahkemelerin değerlendirmeleri şöyle özetle-
nebilir: 

Banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden is-
teyebilmelidir. 

Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda is-
pat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altın-
da maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair sözleşme hükmü 
TKHK 6/A maddesi ve anılan yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olarak 
değerlendirilmektedir. 

bb) Hayat sigortası

Kredi kullandırılırken hayat sigortası yapılması zorunlu tutuluyor ve tüketici 
krediye aldığı X Bankasının iştiraki olan sigorta şirketinden bu poliçeyi yaptırmak 
zorunda bırakılıyor. Hayat sigortası yapılması talebi bankanın kredisinin geri dö-
nüşünü teminat altına alma isteği ve aynı zamanda tüketicinin bir ölçüde miras-
çılarını da koruyucu özelliği nedeni ile kabul edilmekle birlikte, sözleşmelerde tü-
keticiye hayat sigortası yaptıracağı sigorta şirketini seçme hakkı tanınmadığından 
hareketle hayat sigortası düzenlemelerini haksız şart sayan çok yerinde mahkeme 
kararları bulunmaktadır. Hakem heyetlerinden de benzer kararlar verilmektedir. 

cc) KKDF

Bakanlar Kurulu‘nun 1988/12944 sayılı kararı ile kaynak kullanımı destekleme 
fonu adı altında fon kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar uyarınca bankalar ve 
finansman şirketlerince gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydı ile mal 
ve hizmet alımları dolayısı ile açılmış olan tüketici kredileri başta olmak üzere 
bazı işlemlerden %10 oranında fon kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 2010/974 sayılı kararı ile 28. 10. 2010 tarihinden geçerli 
olmak üzere kesinti oranı %15 oranına çıkartılmıştır. (RG, 28. 10. 2010, 27743) 
Bakanlar Kurulu kararının incelenmesinde, kesinti oranı başlıklı 1. maddede 
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KKDF kesinti oranı %15 olarak tespit edilmiş, yürürlük başlıklı 2. maddede bu 
karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer hükmü konulmuştur. Karar 28.10.2010 ta-
rihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bankalar, tek taraflı olarak masrafları belirleme, arttırma ve vergisel yüklerde 
bir değişiklik olduğu zaman bunu tüketiciye yansıtma ile ilgili düzenlemelerden 
yararlanarak KKDF oranlarında yapılan bu değişikliği değişiklikten önce verilmiş 
kredilere de geçmişe yürürlü olarak uygulamaya başladılar. 

“Bakanlar Kurulu kararında açıkça belirtildiği üzere karar yayımlandığı 
28.10.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve KKDF‘de yapılan artış bu tarihten iti-
baren geçerli olacaktır. Bu tarihten önce alınan tüketici kredilerinde henüz vadesi 
gelmeyen taksitler için KKDF oranının sözleşmenin yapıldığı tarihteki şekli ile 
%10 olarak devamı zorunludur. 

Artış ancak bu tarihten sonra verilen krediler için söz konusu olabilir. Bakan-
lar Kurulu kararının yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceğine yönelik 2. madde-
sinin bu şekilde anlaşılması gerekir“denilerek bankaların bu uygulaması hakem 
heyetleri ve mahkemelerce haksız şartlar düzenlemeleri çerçevesinde iptal edil-
miştir. 

dd) Yeniden Yapılandırma

Refinansman faizi, dosya ücreti, yeniden yapılandırma komisyonu vb. adlar al-
tında yüksek bedeller alınıyor. Bu masrafların açıklanması istendiğinde maalesef 
doyurucu bir açıklama da yapılamıyor. 

Bankaların, tüketicilerin yeniden yapılandırma taleplerini kabul etmek zo-
runda olmadıkları kabul edilmekle beraber, tüketicinin krediyi kapatıp başka bir 
bankaya gitmesine engel olmak için talebini kabul etmiş gibi görünüp ardından 
da sözleşmedeki tek taraflı masraf vb. belirleme yetkilerinde dayanarak, üstelik 
de açıklama istendiğinde bir türlü ne olduğu açıklanamayan masraflar istenmesi 
yargı yerleri ve hakem heyetlerince kabul görmüyor. 

Tüketici Kanunu‘ nun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi bilgi-
lendirme ve aydınlatılma hakkıdır. 

Bu kapsamda ve yasanın açık düzenlemeleri karşısında esasen, bankalar kredi 
verdiklerinde masraf, komisyon ve diğer tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek 
kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödemeleri tüketiciye bildirmek durumun-
dadırlar. 
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Ancak piyasa koşullarında yoğun rekabet nedeniyle bankaların mümkün ol-
duğu kadar düşük oranda faiz ilanları yaparak bilahare, masraf ve komisyon adı 
altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırdıkları gözlenmektedir. 
Tüketici Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir. 

Bu konuda Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nden verilen bir kararda özetle; [“... 
Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün 
olmamakla birlikte, banka kendi insiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre 
tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını, herşey dahil olmak üzere, net bir 
biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını da bildirerek bunu yapmak 
zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu 
adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya 
aykırıdır. 

Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut Kredisi 
Sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, faiz oran-
larındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, 
bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uy-
gun olmadığı, aksi halin haksız şart niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle 
bankanın inisiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve ko-
misyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından...”] denilmek su-
retiyle kredilerde yeniden yapılandırmalarda yaşanan aksaklıklara ilişkin yerinde 
değerlendirmeler yapılmaktadır. 

2. Devre Tatil Sözleşmelerinde Haksız Şartlar

Devre Tatil Sözleşmelerinde, “kullanım yönetmeliği” vb. düzenlemelerle devre 
tatil sahiplerinin, ortak bölgelerin tüm altyapı ve çevre tesislerinin tamir, bakım, 
yenileme ve düzenleme masrafları ile kalite artırıcı ve kullanıma yeni menkul de-
ğerler katıcı giderlere katılma zorunda oldukları ve bu giderlerin işletmeci tara-
fından tespit edilerek devre tatil sahiplerine paylaştırılacağı ve devre tatil sahi-
binin tespit ettiği işletme giderlerine itiraz edemeyeceği vb. hükümler yer aldığı 
görülmektedir. 

Bu düzenlemeler, tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğu ka-
nıtlanamadığı ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerde tüketici aleyhine 
dengesizliğe neden olabileceği dikkate alınarak haksız şart niteliğinde kabul edil-
mektedir. 

Yargıtay, önüne gelen bu tür uyuşmazlıklarda şu tespitleri yapmaktadır: 
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-İşletmeci tarafından belirlenip istenen işletme giderlerinin sözleşme hüküm-
lerine ve iyiniyet kurallarına uygun olarak belirlenip belirlenmediği araştırılma-
lıdır. 

-Bu amaçla davalının davacıların devre tatil haklarının bulunduğu tatil köyüne 
(işletmeye) ait defter ve kayıtları üzerinde ve mahallinde inceleme yaptırılarak, 
sözleşmeye davacıların katılmaları gereken ve gerçekten yapıldığı belirlenen mas-
raflar kalemlerine göre ve mevcut giderlerin piyasa rayiç ve koşullarına uygun 
olup olmadığı araştırılarak, 

-Davacıların ödemeleri gereken işletme giderleri Türk parası cinsinden belir-
lenmelidir. (Olayların çoğunda bu tür masrafların döviz cinsinden belirlendiği 
görülmektedir)

-Böylece davalının sözleşmeden kaynaklanan yetkisini kullanırken olması ge-
reken özen borcunu yerine getirip getirmediği, davacıların aleyhine kötüye kulla-
nıp kullanmadığı da araştırılmalıdır. 

3. Paket Tur Sözleşmelerinde Haksız Şartlar

Hemen tüm paket tur sözleşmelerinde karşılaşılan bir hüküm var. “Sözleşme-
den kaynaklanan uyuşmazlıklarda Tursab Tahkim Kurulu yetkilidir ve kusurların 
tespiti ve tanzimi ile ilgili olarak TURSAB tüketici taleplerini değerlendirme çizel-
gesi hükümlerinin uygulanacağını tüketici kabul beyan ve taahhüt eder” deniyor. 

Bunların müzakere edilerek ve tüketicinin serbest iradesi ile kararlaştırıldığı 
ispat edilemiyor. Tüketici hakem heyetlerini ve mahkemeleri devre dışı bırakmayı 
amaçlayan bu düzenlemeler müzakere edilerek kararlaştırılmadığı ve müzakere 
edildiğine dair ispat gerçekleştirilemediği için haksız şart olarak hükümsüz kabul 
ediliyor. 

Yargıtay’ın bu konuda verdiği kararlarda ; 

[“…sözleşmenin 11. maddesinde acentenin sözleşmeye uymaması halinde 
Türsab Kütahya çizelgesi’nin uygulanacağı belirtilmiş olup ilgili çizelgede de ya-
zılı belge ile ispat zorunluluğu getirilmekle ve ayrıca ayıplı hizmet yerine sunulan 
hizmetin tüketici tarafından kabulü halinde tüketicinin ayıplı hizmet iddiasından 
feragat etmiş sayılacağına ilişkin düzenleme tüketici davacının aleyhine olan ve 
tüketiciyi külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edile-
rek kararlaştırılmadığı için açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında 
haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Bu sebeple Türsab Kütahya çizelgesi hü-
kümleri esas alınarak sonuca gidilemez. Davalı cevap dilekçesinde kabullendiği 
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üzere sözleşmeye konu edilen otelin ayıplı hizmet verdiği iddiası üzerine talebi 
kabul ederek davacıyı başka bir otele de yerleştirmiştir. Hal böyle olunca davacı 
sözleşmede belirlenen otelde konaklama imkanı verilmemesinden doğan zararını 
isteme hakkına sahip olacaktır. Mahkemece, davacının talepleri değerlendirilerek 
sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş 
olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir…. ”] denilmektedir. 

4. Abonelik Sözleşmelerinde Haksız Şartlar

Hemen her türlü abonelik sözleşmelerinde en sık rastlanan uygulama, kam-
panyalı satışlar yapıp, belli bir süre abone kalma taahhüdü alınması ve bu süreden 
önce iptal söz konusu ise aşırı cezai şartların gündeme getirilmesidir. 

Bunun dışında, sözleşmelerde tarife değişikliklerinin tek taraflı olarak yapı-
labileceğine ilişkin düzenlemeler bulunuyor ve tarife değişikliği tüketiciye bil-
dirilmeden yapıldığı için fatura geldiğinde tüketiciler büyük bir sürprizle karşı-
laşabiliyorlar. 28. 07. 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Elektronik 
Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği de dikkate alınarak; ön-
ceden bilgilendirme yapılmaksızın tarife değişikliği yapılmış ise tüketiciden yeni 
tarife ile alınan fazla bedelin iadesi kararları verilmektedir. Aynı şekilde internet 
hizmetlerinde kota aşımı konusunda bir bilgilendirme yapılamamakta ve bir üst 
limit de belirtilmediğinden çok yüksek sürpriz ücretlerle karşılaşılabilmektedir. 
Yalın internet hizmetinin sunulmaması bir problem olarak karşımıza çıkmış fakat 
daha sonra bu sorunla gelen şikayetler sona ermiştir. 

özellikle, mobil internet hizmeti almak üzere bir telekomünikasyon şirketinin 
kampanyasına katılarak abone olan bir tüketicinin taahhüt edilen hizmeti alama-
dığı gerekçesiyle aboneliğine son vermek istemesi üzerine firmaların sözleşme-
lerdeki cezai şartın ödenmesi gerektiğini ileri sürerek tüketicinin -ayıplı hizmet 
nedeniyle bile olsa- iptal taleplerinin önüne geçilmeye çalışıldığı sık karşılaşılan 
bir uygulamadır. 

Tüketiciler ile işletmeciler arasında abonelik sözleşmesine ek nitelikteki hüküm 
ve şartlar ihtiva eden taahhütname, şartname gibi adlar altında imzalanan sözleş-
melerde yer alan cezai şart ve/veya cayma bedellerine ilişkin bu tür hükümler; 

Tüketicilerin alamadıkları hizmeti ödemeleri sonucunu doğuracak şekilde be-
lirlenemeyeceği, bu kapsamda işletmeciler tarafından uygulanan taahhütname-
lerin belirlenen süre bitiminden önce aboneler tarafından sözleşmenin iptalinin 
istenmesi halinde abonelerin almadıkları hizmet için kalan ay sayısı kadar tari-
fe aylık ücretinin cezai şart veya cayma bedeli olarak ödemede bulunmalarına 
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ilişkin bu tarz uygulamalar gerek TKHK’daki haksız şart hükümleri ve gerekse 
28.07.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Elektronik Haberleşme Sek-
töründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’ nin çeşitli hükümleri göz önüne alınarak 
iptal edilmektedir. 

örneğin anılan yönetmeliğin 5/ğ maddesi : “Abonelerin özel içerikli hizmetler 
de dâhil olmak üzere kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle 
katıldıkları kampanya, tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden başvurduğu yön-
tem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme hakkı” nı düzenlemektedir. Aynı şekilde 
yönetmelik Ek-1/i Maddesinde “Tüketicilere abonelik sözleşmelerine ve/veya ta-
ahhütlerine son verme isteklerinden dolayı cezai şart veya cayma bedeli ve ben-
zeri isimler altında bedel uygulanacağına dair kayıtlar. ” haksız şart olarak belir-
tilmiş bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; Yukarıda gruplandırmaya çalıştığımız sözleşmelerde belirtilen 
haksız şart uygulamaları en yaygın biçimde karşımıza çıkanlarıdır. Standart söz-
leşmelerde genel eğilimin sadece ve sadece satıcı veya sağlayıcının çıkarlarını tek 
yanlı olarak korumaya yönelik olarak hazırlamak ve fakat bu arada tüketicinin 
hakları ile ilgili düzenlemeler yapmaya pek ihtiyaç duyulmaması şeklinde olduğu 
görülmektedir. Hatta açık yasal düzenlemelere rağmen sözleşmelerde emredici 
kurallara aykırı düzenlemelere yer verilmeye devam edildiği de halen gözlenmek-
tedir. Pek çok sözleşmenin 12 punto ile düzenlenmesi bir yasal zorunluluk olmak-
la beraber halen okunmayacak kadar küçük puntolarla sözleşmeler imzalanmaya 
devam edilmektedir. 

Uygulamada; Satıcı veya sağlayıcı tarafından hazırlanan standart veya bireysel 
sözleşmelerde diğer tarafın metnin içeriğine herhangi bir şekilde müdahale etme-
sine izin verilmediği, karşı öneriler sunma olanağının tanınmadığı gözlenmekte-
dir. Bilgi verme ve aydınlatma yükümlülüğü hiç yerine getirilmemektedir. Tüketi-
ci neye onay verdiğinin farkında bile olmamaktadır. Tüketiciye metni teslim edip 
okuması için yeterli zaman verilmemektedir. 

Haksız şartlar denetimi sadece ve sadece standart sözleşmeler bakımından 
yapılmamaktadır. TKHK 6/A düzenlemesi karşısında bireysel sözleşmeler ba-
kımından da haksız şart denetimi yapılmaktadır. 

Yedek hukuk kaidelerini (hatta bazen emredici hükümleri) kendi lehine de-
ğiştiren satıcı veya sağlayıcının bunu tüketiciye bilgi vermeden ve müzakere et-
meksizin dayatmış olması karşısında haksız şart denetimi gündeme gelmekte ve 
tüketici ile müzakere yapılıp yapılmadığına bakılmaktadır. Müzakerenin yapıldı-
ğını iddia eden tarafın (satıcı, sağlayıcı) bunu ispat etmesi beklenmektedir. Söz-
leşmelerin altına yazılan, müzakere ettim, okudum, anladım beyanı da bu ispat 
külfetini terse çevirmemektedir. 
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§ 8 KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ1

Ar. Gör. Sevtap YÜCEL YAKUT2

I. GİRİŞ

Bireylerin yapmış oldukları her tür sözleşme az da olsa kişi özgürlüklerini kı-
sıtlar. Ancak öyle sözleşmeler vardır ki, bireylerin yapmış oldukları bu sözleşme-
lerde kararlaştırılan hükümler nedeniyle sözleşmenin bir tarafı karşı tarafa ba-
ğımlı hale gelmek suretiyle onun çeşitli alanlarda karar verebilme özgürlüğünü ve 
dolayısıyla hareket alanını kısıtlayarak, sahip olduğu özgürlüklerin aşırı biçimde 
sınırlandırılmasına veya özgürlüklerinden vazgeçmesine neden olmaktadır. İşte 
bu sınırlandırma kişilik haklarından biri olduğu kabul edilen ekonomik faaliyet 
alanında gerçekleşirse, bu durumda o kişinin ekonomik olarak mahvına, ekono-
mik geleceğinin büyük bir risk altına girmesine hatta geleceğinin yok olmasına 
neden olabilir. Keza ekonomik faaliyet özgürlüğünün aşırı olarak sınırlandırıldığı 
kelepçeleme sözleşmeleri de bu sonuca yol açtığı için, hukuken çeşitli yaptırımla-
ra tabi tutulmak suretiyle kişilik hakkı ihlal edilen kişinin korunması sağlanmak-
tadır. 

II. TANIM

Kelepçeleme sözleşmeleri kişinin yapmış olduğu herhangi bir sözleşmede ka-
rarlaştırılan hüküm(ler) nedeniyle kişilik hakları arasında kabul edilen ekonomik 
(faaliyet) özgürlüğünün, bir tarafın diğer tarafa bağımlı haline gelmesi, onu diğer 
tarafın vesayetine sokması3 nedeniyle aşırı derecede sınırlandırılması ve böylece 
kişinin ekonomik geleceğinin tehlikeye girmesini veya ortadan kalkmasına neden 
olan bir geçersizlik halidir. Kelepçeleme sözleşmelerine kavramsal olarak bakıldı-
ğında sözleşme türlerinden biri olduğu düşünülebilir. Ancak bizim de tercihimiz 
olan bu terim Alman Hukukundan ileri gelen “Knebelungsverträge” ifadesinin 
doktrin tarafından Türkçeye çevrilmesinden ileri gelir4 ve aslında burada anlatıl-

1 “Kelepçeleme sözleşmeleri” başlığını taşıyan bu çalışma halen devam etmekte olan doktora tezimizin de 
konusunu oluşturması sebebiyle burada ana hatlarıyla ele alınmıştır. 

2 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı. 
3 İ. Sungurbey/S. Kaneti (1976) Medeni Hukuk Sorunları 3. Cild, İstanbul: Sulhi Garan Matbaası, s. 179. 
4 “Knebelungsverträge” ifadesinin Alman Hukukunda yaygın olarak kullanıldığını, artık neredeyse bu ko-

nuda bir terim birliğinin mevcut olduğunu söylemek bile mümkündür. Bkz. R. Bauer-Mengelberg (1931), 
Knebelungsverträge, 2. Auflage, Halle/Saale-Leipzig-Berlin, s. 5 vd; K. Larenz/M. Rolf (2004), Allgemeiner 
Teil des bürgerlichen Rechts, 9. Auflage, München: Verlag C. H. Beck, s. 741; J. von Staudinger/R. Sack 
(2003), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, mit Einführungsgesetz und Nebengesetze, Berlin: Sel-
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mak istenen de ayrı bir sözleşme türü olmayıp, her tür sözleşmede sözleşmenin 
içeriğinin, konusunun (hatta amacının) aşırı ölçüde sınırlandırılmasına neden 
olan, kelepçelemeye neden haller olarak da ifade edilebilecek (taahhüdün konu-
su, kapsamı, süresi vb) çeşitli nedenler sonucunda sözleşmenin bir tarafının diğer 
tarafını bağımlısı haline getirmesi, onu bir nevi kelepçe ile bağlar hale getirip, 
onun ekonomik faaliyet (hareket) alanını kısıtlamasıdır ve bazı durumlarda tama-
men ortadan kaldırmasıdır. Dolayısıyla bir sözleşmenin kelepçeleme sözleşmesi 
özelliğini taşıması sonucunda sözleşmenin geçersizliği söz konusu olacaktır. Bu 
geçersizlikte son tahlilde sözleşmenin (kısmen veya tamamen) -hukuka veya ah-
laka aykırılık sonucu- kesin hükümsüzlüğü olmaktadır5. 

III. SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİ AÇISINDAN KELEPÇELEME 
SÖZLEŞMELERİ 

Gerek eski Borçlar Kanunu (EBK) gerekse 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 
yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu (YBK) “kendi kaderini bizzat kişinin ken-
disinin belirleyebilmesi yetkisi” olarak ifade edilen irade özerkliği ilkesi ışığı al-

lier – de Gruyter, s. 331 vd. ; R. Schmidt (2004), Bürgerliches Gesetzbuch Allgemeiner Teil, Bremen: Rolf 
Schmidt Verlag, s. 318. ; Palandt/Heinrichs (2009), Bürgerliches Gesetzbuch, Band 7, 68. neuarbeitete Auf-
lage, München: Verlag C. H. Beck, s. 135. Ayrıca R. Scheuning (1930), Der Knebelvertrag, Stuttgart, s. 1; 
“Knebelung” ifadesi için bkz. MünchKommBGB/Armbrüster (2006), §138, München: Verlag C. H. Beck, 
N. 71, s. 1672. İsviçre Hukukunda ise öncelikle İMK m. 27’nin üst başlığının da ifadesi olan “aşırı bağlantı 
(übermässige Bindung)” kavramının tercih edildiği görülmekle birlikte, “aşırılık (übermässigkeit)” kavramı 
etrafında da konunun irdelendiği görülmektedir. Ancak “Knebelungsverträge” kavramını kullanan yazarlar 
da mevcuttur. Bkz. E. A. Kramer (1991), Berner Kommentar – Das Obligationenrecht, Bern: Verlag Stäm-
pfli & Cie AG, s. 105’deki yazarlar. A. Koller (1996), Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 
Bern: Stämpfli Verlag, s. 221; I. Schwenzer (2003), Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. 
Überarbeitete Auflage, Bern: Stämpfli Verlag; s. 217; H. M. Riemer (2002), Personenrecht des ZGB, Bern: 
Stämpfli Verlag, s. 139. Türk Hukukunda ise bir kısım yazarlar tarafından (örnek niteliğinde olmak üzere 
Sungurbey/Kaneti (1976), s. 179; N. Kocayusufpaşaoğlu (2008), Borçlar Hukuku Genel bölüm Birinci 
Cilt, İstanbul: Filiz Kitabevi, s. 574; O. G. Antalya (2012), Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Cilt 1), İstan-
bul: Beta, s. 279; V. Başpınar (1999), Kişilik Hakkı Açısından Kelepçeleme Sözleşmeleri, ABD, S: 1, s. 1 vd. ; ) 
kelepçeleme veya kıskıvrak bağlama sözleşmesi olarak ifade edilen kavramın farklı şekillerde adlandırıldığı 
da görülmektedir. Bu adlandırmalardan birkaçı şu şekildedir: Boğazlama sözleşmesi, cendere sözleşmesi, 
köleleştiren sözleşmeler. Bkz. Başpınar (1999), s. 22, dp. 25-27; A. Ünal (2011), Kelepçeleme Sözleşmeleri, 
Ankara: Adalet Yayınevi, s. 5-6 ve dp. 4-11. 

5 Kelepçeleme sözleşmelerinin tabi olduğu yaptırımın kesin hükümsüzlük olduğu hususunda özellikle Alman 
Hukunda bir fikir birliği mevcuttur. Alman Hukukunda ahlaka aykırılığı düzenleyen Alman Medeni Ka-
nununun (BGB) §138 bu konuda temel maddedir ve buradaki yaptırımda kesin hükümsüzlüktür. Dolayısıyla 
burada kelepçeleme sözleşmelerinin ahlaka aykırılık nedeniyle kesin hükümsüzlüğü kabul görmektedir. 
Oysaki İsviçre Hukukunda gerek yaptırımın türü gerekse yaptırımın nedeni konusunda farklı görüşlerin 
bulunduğu görülmektedir. Bu noktada çoğunluğun bu tür sözleşmelerin kesin hükümsüzlük yaptırımına 
tabi tutulması şeklindeki görüşüne karşı, burada bir hükümsüzlüğün olmadığı, sözleşme ile aşırı bağlılık 
altına giren tarafa sözleşmeyi ileriye etkili olarak sona erdirme (fesih) imkanı verilmesi şeklinde bir görüşte 
mevcuttur. Bkz. E. Bucher (1993), Berner Kommentar Schwerizerisches Zivilgesetzbuch, Bd. 1/2/2: Das 
Personenrecht, Die natürlichen Personen, zu Art. 27 ZGB . Bern. , s. Kesin hükümsüzlük yaptırımının ise 
hukuka aykırılıktan mı ahlaka aykırılıktan mı kaynaklandığı hususu özellikle İsviçre ve Türk öğretisinde 
tartışılmaktadır. Bu tartışmalara aşağıda (VI/A. Geçersizliğin Nedeni) değinilmektedir. 
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tında, bu ilkenin uzantısı olan sözleşme serbestîsinin (özgürlüğünün) temel ilke 
olduğunu vurgular. çeşitli boyutlarıyla ele alınan sözleşme serbestisi ilkesi taraf-
ların sözleşmenin içeriğini, dar anlamıyla konusunu belirlemede de özgür, ser-
best olduklarını ortaya koyar. Elbette bu özgürlüğünde tüm özgürlüklerde olduğu 
gibi sınırları mevcuttur, özgürlüklerin tanınmasında olduğu kadar sınırlarının 
belirlenmesinde kanunlar bize yol göstermektedir. İşte Yeni Borçlar Kanununun 
26. maddesinde (EBK m. 19/1) içerik belirleme serbestisinin ancak kanunun ön-
gördüğü sınırlar içerisinde kullanılacağı belirtildikten sonra, m. 27’de (EBK m. 
19/2 ve m. 20/1)6 kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik 
haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmelerin kesin hükümsüz (eski 
ifadeyle batıl) olduğu ortaya konmuştur. Kelepçeleme sözleşmeleri sözleşmeler-
deki hüküm veya hükümler nedeniyle kişilik haklarından kabul edilen ekonomik 
faaliyet özgürlüğünün sınırlandırılması veya ortadan kaldırılmasına neden olma-
sı nedeniyle sözleşmenin içeriğini belirleme serbestisine getirilen bir sınırlamadır 
ve YBK m. 27 çerçevesinde sözleşmenin (kısmen veya tamamen) kesin hüküm-
süzlüğüne yol açmaktadır. 

IV. KİŞİLİK HAKLARI AÇISINDAN KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ

Kelepçeleme sözleşmeleri açısından ele alınması gereken önemli bir madde ki-
şilik haklarını koruyan temel maddelerden biri olan TMK m. 23’dür ki aslında bu 
madde Türk Hukuku açısından kelepçeleme sözleşmelerinin hukuki dayanağını 
oluşturmaktadır. Keza kaynak İsviçre Hukukunda da Medeni Kanun m. 27 içe-
risinde kelepçeleme sözleşmelerinin tartışılması söz konusu olmaktadır. Her iki 
kanun “kimsenin hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemeyeceğini” 
(TMK m. 23/1 ve İMK m. 27/1), “kimsenin özgürlüklerinden vazgeçemeyeceğini 
veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlandıramayacağını (TMK m. 
23/2 ve İMK m. 27/2)” hükme bağlamıştır. Ancak bu hükümlerde özgürlüklerden 
vazgeçmenin veya özgürlükleri hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlandırma-
nın ne tür bir yaptırıma tabi olduğu ortaya konmamıştır. Yaptırım konusunda ise 
YBK m. 27 (EBK m. 20)’nin esas alınması gerekecektir. 

Türk Medeni Kanunu m. 23 ve m. 24 (İMK m. 27 ve 28) kişilik haklarını koru-
yan temel maddelerdendir. TMK m. 23’ün “kişiliğin korunması” üst başlığı altın-
da kişilik kavramına dâhil olan değerlerden hak ve fiil ehliyetleri ile özgürlükleri 

6 YBK’nın sözleşme özgürlüğüne ilişkin hükümleri (m. 26 ve m. 27) ile EBK m. 19 ve m. 20 arasında ifadeden 
kaynaklanan uyumsuzlukların ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Böylece öğretide EBK’nın ilgili hüküm-
lerine ne anlam verilmesi gerektiği ve sözleşme içeriğinin sınırlarının neler olduğuna ilişkin tartışmalara da 
son verilmiş gözükmektedir. YBK ile EBK arasında bu bağlamda bir fark olduğu, YBK m. 27/1’in sözleşme 
özgürlüğü kavramını geniş olarak ele aldığı, EBK’dan farklı olarak sözleşmenin özgürlüğünün sınırlarını 
sadece sözleşmenin konusu ile sınırlandırmadığı da belirtilmektedir. Bkz. Antalya (2012), s. 275. 
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koruduğu belirtilirken7, m. 24 (İMK m. 28) kişilik haklarını tek tek belirtmek-
sizin bütün kişilik haklarını genel bir hükümle korumaktadır. Ancak TMK m. 
23’teki koruma 24. maddedeki üçüncü kişilerin yarattığı hukuka aykırı eylemlere 
(haksız fiillere) karşı korumadan farklı olarak, kişilik hakkı sahibinin bizzat kendi 
rızasıyla, serbest iradesiyle yaptığı hukuki işlemlerden kaynaklanan kişilik hak-
ları ihlallerine karşı koruma olarak kabul edilmektedir8. 23. madde bağlamında 
korunan kişilik haklarından biri de ekonomik özgürlüklerdir. Söz konusu madde 
ekonomik özgürlüklerin bir yönü olan ekonomik faaliyet özgürlüğünün sınırlan-
dırılmasını veya bundan vazgeçilmesini ve bütün kişilik değerlerine ilişkin olarak 
da ortaya çıkabilen karar verme özgürlüğünden vazgeçilmek suretiyle başkasının 
keyfiyetine tabi tutularak taahhüt altına girilmesini de yasaklar9. Eğer bir kimse 
7 S. S. Tekinay/S. Akman/H. Burcuoğlu/A. Altop (1993), 7. Baskı, İstanbul, s. 390; S. Helvacı (2006), Gerçek 

Kişiler, İstanbul: Arıkan, s. 106; Hak ve fiil ehliyeti ile özgürlükler dışında kalan kişilik haklarını hukuki 
işlemler sonucu meydana gelen saldırılara karşı korumak için ise YBK m. 27 (EBK m. 19/2)‘nin devreye 
gireceği savunulmuştur. Bu durumda sözleşme ile diğer kişilik haklarından herhangi birinin ihlal edilmesi 
halinde yapılan bu sözleşme m. 27 bağlamında kesin hükümsüz olacaktır. Bkz. M. Dural/T. Öğüz (2006), 
Türk özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, s. 137-138. Bu görüşün MK m. 23/2’yi 
dar anlamıyla ele aldığını, YBK m. 27/1’in sözleşme özgürlüğünün içeriğine bir sınırlama getirmediğini, 
m. 27 de belirtilen ahlaka aykırılığın özgürlüğün sınırlaması olarak kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi 
tutulduğunu belirten görüş için bkz. Antalya (2012), s. 279. MK m. 23’ün kişilik hakkı kapsamına giren 
bütün değerleri koruduğu yönündeki aksi görüş için ayrıca bkz. A. Arpacı (1993), Kişiler Hukuku, İstanbul: 
Filiz Kitabevi, s. 139; Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 566; K. Oğuzman/Ö. Seliçi/S. Oktay-Özdemir (2011), 
Kişiler Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 11. Baskı, s. 165 ve dp. 597; M. Ayan/N. Ayan (2007), Kişiler Huku-
ku, Konya: Mimoza, s. 55. 

8 öğretide TMK m. 23’ün (İMK m 27) kişinin bizzat kendisinden kaynaklı saldırılara karşı korunması yani 
kişiliğin dahili koruması niteliği taşıdığı, TMK m. 24’ün (İMK m. 28) ise kişiliğin başkalarından gelen 
saldırılara karşı korunması yani kişiliğin harici koruması niteliği taşıdığı da ileri sürülmektedir. Bkz. F. 
Künzler (1951), Der Schutz der Persönlichkeit nach Art. 27 ZGB, Zürich: Buchdruckerei W. Plüss, s. 21; J. 
Akipek/T. Akıntürk/D. Ateş Kahraman (2011), Türk Medeni Hukuku-Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hu-
kuku, Yenilenmiş 8. Baskı, İstanbul: Beta, s. 356 vd. “Kişinin kendine karşı korunması” görüşü için bkz. A. 
Ataay (1978), Şahışlar Hukuku, İstanbul, s. 148; H. Hatemi (2005), Gerçek Kişiler Hukuku, İstanbul: Vedat 
Kitapçılık, s. 59. Ancak bu görüşün yerini “her iki madde kişiliğin dıştan gelen saldırılara karşı korunması 
niteliği taşır” şeklindeki görüşe bıraktığı görülmektedir. Buradaki tek farkın da TMK m. 23’ün kişinin 
rızası ile oluşturduğu hukuki işlemlere karşı korunması iken, MK m. 24’te rıza olmaksızın meydana ge-
len saldırılara karşı korunması olduğu belirtilmektedir. Bkz. E. Özsunay (1982), Gerçek Kişilerin Hukuki 
Durumu, 5. Bası, İstanbul, s. 151; S. S. Tekinay (1992), Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler 
Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, s. 251; Dural/Öğüz (2006), s. 137 ve dp. 426; Helvacı (2006), Gerçek 
Kişiler, İstanbul: Arıkan, s. 107; Ayan/Ayan (2007), s. 55. Bucher ise İMK m. 27 (TMK m. 23) ile İMK m. 28 
arasındaki farkın sözleşmesel bağlantılara veya fiili saldırılara karşı olup olmadığından kaynaklandığını, her 
iki madde açısından korumanın üçüncü kişilere (sözleşmenin karşı tarafına veya haksız fiili gerçekleştiren 
kişiye) karşı olduğunu belirtmektedir. Bkz. Bucher (1993), s. 5-6. 

9 Federal mahkeme kararlarına konu olan birçok olayda olduğu gibi bir sanatçı adayının yapmış olduğu me-
najerlik sözleşmesi ile tamamen menajeri olarak anlaştığı bir başkasının iradesine tabi tutulması, onun izni 
olmaksızın sanatsal faaliyetlerde bulunamaması, menajerinin kendisine sunduğu bütün teklifleri mutlaka 
kabul edeceğini taahhüt etmesi (BGE 104 II 108. İlgili kararın incelemesi için ayrıca bkz. Kocayusufpaşa-
oğlu (2008), s. 575-576); yine sporcu transfer sözleşmeleri kapsamında sporcunun kulübüyle yaptığı sözleş-
mede, kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinden iki yıl sonrasına kadar başka bir kulübe gidemeyeceğinin 
kararlaştırılması, dolayısıyla bu süre içinde ligde top koşturamayacak olması (BGE 102 II 211) ekonomik 
faaliyet özgürlüğü hakkındaki karar verme özgürlüğü açısından değerlendirilmesi gereken olaylardır. Nite-
kim Federal Mahkemede adı geçen davalarda İMK m. 27/2’ye aykırılık bulunduğunu vurgulamıştır. 
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yapılan bir sözleşmede giriştiği yükümlülüklerle ekonomik varlığını ortadan kal-
dıracak düzeye ulaştırmış veya ekonomik olarak telafi edilemeyecek derecede risk 
altına girmiş, ekonomik varlığını sürdürmesi için gerekli olan bütün araçlarını 
alacaklısının eline bırakmış, yaptığı sözleşme ile ayrıca ekonomik faaliyet alanın-
daki karar verme özgürlüğünü felce uğratmış, ekonomik varlığının yok olmasına 
neden olacak biçimde kendi iradesini tamamen karşı sözleşeninin yani alacaklı-
sının iradesine, keyfiyetine tabi tutmuşsa, bir nevi her yönden bağlanarak onun 
kölesi haline gelmişse işte burada kelepçeleme sözleşmelerinden bahsedilecek ve 
TMK m. 23/2 bağlamında o kişinin korunması söz konusu olacaktır10. 

V. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI11

1. Taraflar Arasında Akdedilmiş Bir Sözleşmenin Olması

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi kelepçeleme sözleşmeleri olarak ifade edilen kav-
ram aslında bir sözleşme olmayıp, her türlü borçlandırıcı sözleşmede karşımıza 
çıkabilecek bir geçersizlik halidir12. Bu bağlamda taraflar arasında akdedilen söz-

10 Federal Mahkeme kararlarına bakıldığında genel itibariyle “bir tarafın karşı sözleşeninin iradesine tabi tu-
tulduğu, ekonomik özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı veya önemli ölçüde sınırlandırıldığı, ekonomik varlı-
ğının tehlikeye girdiği” hallerde kelepçeleme sözleşmesinden bahsedildiği vurgulanmaktadır. Bkz. Kramer 
(1991), s. 105. 

11 Kelepçeleme sözleşmesinin unsurları olarak ele aldığımız husus aslında bir sözleşmedeki kelepçeleme söz-
leşmesinin varlığı için aranması gereken öncelikli hususlardır. VI. Kısımda ele aldığımız husus ise ne tür 
hallerin kelepçeleme sözleşmesine neden olacağını gösteren çeşitli kriterlerdir. Bu kriterlerin tümünün bir 
sözleşmede bulunması gerekli olmayıp, duruma göre bunlardan birinin varlığı dahi kelepçeleme sözleşme-
sinin varlığını gösterebilir. Bizim farklı bir sistematikle el aldığımız husus öğretide de farklı şekilde sınıf-
landırmaya tabi tutulmaktadır. öğretide kelepçeleme sözleşmesindeki aşırılık unsurunun tespitine yönelik 
kriterler, unsurlar üzerinde durulduğu görülmektedir. Bkz. Bucher (1993), s. 125-129. Bauer-Mengelberg 
ise kelepçeleme sözleşmesinden bahsedebilmek için, sözleşmenin kişinin kişisel ve ekonomik varlığına 
önemli ölçüde etkileri olup olmadığına, sözleşme süresinin aşırı nitelikte uzun süreli olup olmadığına ve 
diğer (özel) şartlar bakımından sözleşmenin bağlayıcı nitelik taşıyıp taşımadığına bakılması gerektiğini be-
lirtir. (1931), s. 38. Başpınar ise öğretide hâkim fikre dayalı olarak “kelepçelemenin şartları” başlığı altında 
bir sözleşmenin kelepçeleme oluşturup oluşturmadığının tespiti için taraflardan birinin ekonomik özgürlü-
ğünün zaman, yer ve konu itibariyle aşırı ölçüde sınırlanması gerektiğini belirtir. (1999), s. 24, dp. 38. Ayrıca 
bkz. “kelepçeleme sözleşmeleri nitelemesi için aranması gereken kriterler” başlığı altında konuyu bir bütün 
olarak ele alan Ünal (2012), s. 120 vd. 

12 Burada öncelikle iki hususa değinmek gerekecektir. öncelikle çalışmamızda dar anlamıyla hukuki işlemler-
den olan sözleşmelerden bahsedilmektedir. Oysaki kelepçeleme halinin geniş anlam itibariyle bir çok huku-
ki işlem türünde ortaya çıkması mümkündür. çok taraflı hukuki işlem türleri olarak adlandırılan kararlarda 
ve birçok kişinin irade beyanıyla ortaya konan müşterek hukuki işlemlerde de kelepçeleme halinin oluşması 
mümkündür. (Bkz. Bucher (1993), s. 24-25. Yazar İMK m. 27’nin uygulama alanından bahsederken bu 
hususlara değinmektedir. ) Ancak tek tarafın irade beyanı ile arzu edilen hukuki sonucun ortaya çıktığı tek 
taraflı hukuki işlemler olarak kabul edilen vakıf kurma, vasiyetname ve yenilik doğuran haklar açısından 
kelepçeleme halinden bahsetmek mümkün olamayacaktır. çünkü bu tür hukuki işlemlerde muhatap karşı 
taraftan bahsedilemeyeceği için, karşı tarafın hâkimiyetine, keyfiyetine tabi olarak ekonomik özgürlüğün 
aşırı sınırlandırılmasından da bahsedilemeyecektir. Her ne kadar yenilik doğuran haklarda bu husustan 
bahsedilemese bile, yenilik doğuran hakların kullanımını öngören sözleşmeler (alım, geri alım, ön alım 
gibi) için kelepçeleme halinden bahsedilebilir. İkinci olarak borçlandırıcı sözleşmelerde de sözleşmelerin iki 
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leşmenin ani edimli veya sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşme olması kelepçele-
me sözleşmelerinin varlığı açısından bir fark yaratmayacaktır. Gerek satım yada 
YBK’nın yeni ifadesi ile satış gibi ani edimli bir sözleşmede de gerekse kira, hizmet 
gibi sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmede de kelepçeleme sözleşmesi niteli-
ği taşıyacak hükümlerin bulunması mümkündür. Bu borçlandırıcı sözleşmelerin 
özgürlüğü kısıtlanan kimsenin sağlığında yapılmış olması yani sağlararası nitelik 
taşıması da ayrıca gerekir. çünkü ölüme bağlı işlemler ölen kişinin malvarlığında 
sonuç doğurur ve bu işlemlere yönelik ihlallere karşı kanunun özel koruma im-
kânları mevcuttur. (ölüme bağlı işlemin hukuka ve ahlaka aykırı nitelik taşıması 
bir iptal sebebidir. TMK 515) Bununla birlikte kişilik haklarının nitelik itibariyle 
şahsa sıkı sıkıya bağlı olması, başkalarına devredilemez ve mirasçılara geçemez 
olma niteliği gereği sadece hak sahibi tarafından ileri sürülmesi ve dolayısıyla ki-
şilik hakkı sahibinin ölümü halinde mirasçıların, kendi mirasbırakanının sağlı-
ğında kişilik hakları arasında yer alan özgürlüğünün sınırlandırılması sebebiyle, 
sözleşmenin geçersizliğini sonradan ileri sürmesi de mümkün değildir13. 

2. Sözleşme ile Ekonomik Faaliyet Özgürlüğü Üzerindeki Kişilik Hakkının 
Sınırlandırılması 

Taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşme ile her tür kişilik hakkının sınırlan-
dırılması veya sona erdirilmesi durumunda kelepçeleme sözleşmesinden bahset-
mek mümkün olacak mıdır? öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, TMK m. 23/2 
deki korumanın sadece özgürlüklerin hukuki işlemlere karşı olduğu kabul edildi-
ği takdirde14 özgürlükler dışında kalan diğer kişilik haklarının hukuki işlemlere 
karşı ilgili madde kapsamında korunduğundan da bahsedilemeyecektir. Yasal da-
yanağı TMK m. 23/2 olan kelepçeleme sözleşmeleri açısından ele alınması gere-
ken ne tür bir özgürlüktür? öğretide bunun ekonomik özgürlük olduğu yönünde 
baskın bir görüş15 bulunmasına karşın, -özellikle Alman Hukukunda- kişisel (şah-
si) özgürlükleri de buraya dâhil edenlerin bulunduğu da görülmektedir16. 

tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği taşıması kelepçeleme sözleşmeleri açısından özel bir önem arz eder. 
özellikle kelepçeleme sözleşmelerinin varlığı için aranan unsurlardan biri kabul edilen “edim-karşı edim 
dengesi” iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. 

13 Bu konuya da vurgu yapan Federal Mahkeme kararı BGE 129 III 209. Kararın ayrıntısı için ayrıca bkz. D. 
Leu /H. C. von der Crone (2003), Übermassige Bindung und die guten Sitten, SZW, 73. Jahrgang, Zürich: 
Schulthess, s. 222 vd. 

14 Bkz. dp. 5. 
15 Sungurbey/Kaneti (1976), s. 188; Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 574 ve 576; F. Eren (2006), Borçlar Huku-

ku Genel Hükümler, İstanbul: Beta, s. 292; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir (2011), s. 165; Antalya (2012), 
s. 279; Başpınar (1999), s. 22; s. 292; Kramer (1991), s. 104; Koller (1996), s. 221. Kelepçeleme sözleşmele-
rini “ekonomik alan – çalışma alanı” şeklindeki ayrıma dâhil ettiği görülen Riemer (2002), s. 139 ve 140. 

16 P. Gauch/W. R. Schluep/J. Schmid/H. Rey (2003), Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 
Band I, 8. Auflage, Zürich-Basel-Genf: Schulthess, s. 663; Bauer-Mengelberg (1931), s. 38; Larenz/Wolf 
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Tarafların aralarında akdetmiş oldukları sözleşmenin (hükümlerinin) kelep-
çeleme sözleşmesi özelliği taşıması için ekonomik (faaliyet) özgürlüğünün sınır-
landırılmış olması ve bu sınırlandırmanın TMK m. 23’ün (İMK m. 27) üst başlığı 
itibariyle ile aşırı ölçüde olması gerekir. 

a) Ekonomik (faaliyet) özgürlüğü ve sınırlandırılması 

Gerek TMK’nın gerekse YBK’nın “kişilik hakları” genel ifadesiyle bu hakların 
içerisinde yer alan değerleri açık bir şekilde belirtmediği görülmektedir. Bu genel 
ifadeye karşın kişilik haklarında sınırlı sayı (numerus clausus) prensibinin var ol-
duğu da söylenemez. öğretide kişilik hakları içerisinde korunması gereken değer-
lerin maddi, manevi ve ekonomik bütünlüğe ilişkin değerler olarak ele alındığı gö-
rülmektedir17. İşte ekonomik özgürlükler de ekonomik bütünlüğe ilişkin değerler 
arasında yer alıp18, TMK m. 23 kapsamında hukuki işlemlere karşı korunmaktadır. 

Anayasa ile de teminat altına alınan ekonomik özgürlüklerin19 yine haklar 
bağlamında değerlendirilen farklı görüşler çerçevesinde genel itibariyle mülkiyet 
hakkı, özel teşebbüs özgürlüğü, çalışma özgürlüğü ve sözleşme özgürlüğünden 
ibaret olduğu kabul edilmektedir20. Her ne kadar ekonomik özgürlüklerin içeriği 
konusunda bir takım görüş21 farklılıkları olsa da kelepçeleme sözleşmelerine esas 
teşkil eden ekonomik özgürlüklerden anlaşılması gerekenin, kişinin ekonomik 
varlığını, bütünlüğünü koruyabilmesi veya geliştirebilmesi için faaliyette bulun-
masıdır, yani ekonomik faaliyet özgürlüğüdür. Dolayısıyla ekonomik faaliyette 
bulunma özgürlüğünü hukuka veya ahlaka aykırı olacak şekilde sınırlandıran, 
kısıtlayan taahhütler geçersizdir. 

(2004), s. 741; von Staundiger/Sack (2003), s. 331; A. von Tuhr/H. Peter (1979), Allgemeiner Teil des 
Schweizerischen Obligationenrechts, 3. Auflage, Zürich: Schulthess, s. 259. Türk Hukukunda Dural/Öğüz 
(2006), s. 139. Söz konusu eserde Yargıtay HGK’nın 1976 tarihinde verdiği karara da atıfta bulunularak 
“bireylerin kişiliklerini ve ekonomik yapıları” ifadesiyle aynı ölçünün kullanıldığı belirtilmiştir. Bkz. YHGK 
1976 tarihli E. 4-1088/K. 209 (YKD 1976, C. II, S. 9, s. 1269). 

17 Bu ayrım için bkz. Künzler (1951), s. 63 vd. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki günümüzde daha da bir 
önemini gösteren teknolojik ilerleme ve onun beraberinde getirdiği sorunlar, yeni yeni değerlerin kişilik 
hakkı kapsamında korunması veya bu değerlerin kapsamlarının, içeriklerinin değerlendirilmesi söz konusu 
olabilmektedir. Bunun tespiti işi de MK m. 4 kapsamında hâkime düşen bir görev niteliğindedir. Bkz. S. 
Helvacı (2001), Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Haklarını Koruyucu Davalar, İstanbul: Beta, s. 77. 

18 Ekonomik özgürlüklerin korunması kişinin ekonomik gelişiminin, menfaatlerinin korunmasının yanı sıra 
bütün kişilik gelişimin sağlanması için de önem arz etmektedir. Bkz. Künzler (1951), s. 125. 

19 Anayasa m. 17 “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” hükmüy-
le maddi ve manevi varlık olarak kişilikten bahsetmektedir. Bu kişilik kavramının bir yönünün de ekonomik 
kişilik olduğu ve kişinin ekonomik yönü itibariyle faaliyette bulunabileceği, bu yönde bir hakka sahip oldu-
ğu “Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir” diyen Anayasa m. 48 ile de vurgulan-
maktadır. Bkz. Ayan/Ayan (2007), s. 59. 

20 R. Tiryaki (2008), Ekonomik özgürlükler ve Anayasa, Ankara: Yetkin Yayınları, s. 57. Yazar “özgürlük ve 
sahiplik” kriterleri etrafında değerlendirilmeye tabi tutulan bu dört temel ekonomik özgürlüğün hak olarak 
ancak talebinin mümkün olduğunu belirtmektedir. 

21 Tiryaki (2008), s. 51, dp. 53. 
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b) Ekonomik (faaliyet) özgürlüğünü sınırlandırmanın aşırı nitelik taşıması

Ekonomik faaliyet özgürlüğünün sınırlandırılmasında, kısıtlanmasında öl-
çüt aşırılık, aşırı bağlılıktır22. Aşırılık veya aşırı bağlılık halinin kabulünde ise söz 
konusu sınırlandırmanın TMK m. 23/2 de belirtildiği gibi hukuka23 veya ahlaka 
aykırılık derecesine ulaşılıp ulaşılmadığına bakılması gerekir24. TMK m. 23’ün zıt 
anlamından (mefhumu muhalifinden) çıkarılacağı üzere, eğer girişilen taahhütle 
ekonomik faaliyet özgürlüğü hukuka veya ahlaka aykırı olacak şekilde sınırlandı-
rılmamışsa veya bu sınırlandırma hukuken veya ahlaken makul, caiz görülebilir 
bir nitelik taşırsa o taahhüdün aşırı olduğundan ve dolayısıyla kelepçeleme sözleş-
mesi niteliğinden bahsedilemeyecektir. 

Kelepçeleme sözleşmeleri açısından ekonomik faaliyet özgürlüğünün sözleş-
me ile sınırlandırılmasında, ekonomik varlığın yok olmasına veya risk altına gir-
mesine yol açacak şekilde kişinin karşı sözleşenine bağımlı hale gelmiş olması 
da gerekir25. özellikle borçluyu alacaklısının keyfiyetine tabi tutan, onun karar 
verme özgürlüğünü ortadan kaldıran veya felce uğratan taahhütlerin bu kapsam-
da değerlendirilmesi gerekir. Bu tür taahhütler de ahlak anlayışı ile bağdaşmayan 
aşırı sınırlandırmalar olması nedeniyle hükümsüzdürler26. 

VI. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN VARLIĞINA İLİŞKİN 
KRİTERLER

1. Genel Olarak

Bilindiği üzere her sözleşme kişinin ekonomik özgürlüğünü az da olsa sınır-
landırır ve bu tür sınırlandırmalar prensip itibariyle meşru kabul edilir. Ancak 
sınırlandırmanın aşırı nitelik taşıdığı ve bunun ekonomik (faaliyet) özgürlüğüne 
etki ettiği durumlarda kelepçeleme sözleşmesinden bahsetmek mümkün olacak-
tır. Acaba ne tür bir sınırlandırma meşru kabul edilemez ve TMK m. 23/2’nin ko-
ruma alanına dahil edilir? Ve kişinin geleceğe dönük bütün yaşamını etkisi altına 
alan karar verme özgürlüğünü ve bu bağlamda ekonomik faaliyet özgürlüğünü 
koruyan TMK m. 23/2 kapsamında bir kelepçeleme sözleşmesinden söz edebil-
mek için ne tür hususlar göz önünde tutulmalıdır? Yoksa her türlü aşırı bağlılık 
22 Gerek TMK m. 23 gerekse İMK m. 27’nin “aşırı sınırlamaya karşı (vor übermässiger Bindung)” şeklindeki 

üst başlığı Türk ve İsviçre Hukukları için hukuki işlemlerin sınırlandırılmasında aşırılığı, aşırı bağlılığı ara-
dığını göstermektedir. 

23 Hukuka aykırılık kelepçeleme sözleşmeleri açısından tartışmalı bir husus olup, bu tartışmalar kısaca “VII/1: 
Geçersizliğin Nedeni” başlığı altında ele alınmaktadır. 

24 Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 573-574. 
25 Sungurbey/Kaneti (1976), s. 189. 
26 Bkz. dp. 14’te de geçen YHGK 1976 tarihli E. 4-1088/K. 209 kararı(YKD 1976, C. II, S. 9, s. 1269). 
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karar verme özgürlüğünü etkileyerek ekonomik faaliyet özgürlüğünün ortadan 
kaldırılmasına mı yol açar? İşte bir kimsenin, bir sözleşme ile ekonomik faaliyet 
özgürlüğünü ortadan kaldıracak biçimde aşırı bağlanıp bağlanmadığının veya 
ekonomik faaliyet özgürlüğünün aşırı derecede sınırlandırılıp sınırlandırılma-
dığının tespitinde söz konusu sözleşmenin (taahhüdün) süresi, içeriği (konusu), 
kapsamı, taraflar arasındaki edim karşı edim dengesi, borçlunun kişisel durumu 
gibi birtakım hususlar göz önünde tutulmaktadır27. 

2. Taahhüdün Süresi 

Kelepçeleme sözleşmesinde ekonomik faaliyet özgürlüğünün sınırlandırılma-
sının makul görülebilir, kabul edilebilir olup olmadığının yani aşırı olup olmadığı-
nın tespitinde borçlunun giriştiği taahhüdün süresi büyük önem arz etmektedir28. 
Borçlunun giriştiği yükümlülüğün süresi ne kadar uzunsa bağlantının da o kadar 
aşırı olduğu kabul edilebileceği29 gibi, “her uzun süre bağlantıyı mutlaka aşırı kı-
lar” demek de kabul edilemez. Kelepçeleme sözleşmesi açısından sürenin uzun 
olması her zaman tek başına yeterli de görülmez. Girişilen taahhüdün yoğunluğu, 
taahhüdün konusu ve süre birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak değerlendir-
meye tabi tutulur30 ve tutulmalıdır. Mesela yirmi yıl süreyle bir mal teslimi söz-
leşmesi kendi şartları içinde tek başına aşırılık ihtiva etmezken, on yıl süreli bir 
diğer mal teslim sözleşmesi sözleşmenin diğer şartları çerçevesinde aşırı olarak 
kabul edilip kelepçeleme sözleşmesi niteliği taşıyabilir. Keza Alman İmparatorluk 
Mahkemesi de bira teslim sözleşmesine ilişkin bir kararında, sözleşmenin 20 yıl 
gibi uzun süreli olmasına rağmen, borç için zayıf bir ipotek teminatının verilmiş 
olması ve borcun düşük faizlerle uzun vadede ödenmesinin istenmesi halinde, bir 
tarafın uzun süreyle bağlanmasında ahlaka aykırılık olmadığını, sözleşmenin bu 
şartlar dâhilinde makul ve hukuka uygun olduğuna hükmetmiştir31. 

27 Bu kriterlerin kelepçeleme sözleşmelerine yönelik olarak öğreti tarafından yapılan çeşitli sınıflandırmaların 
ortak noktalarından oluştuğu söylenebilir. örnek niteliğinde olmak üzere: Kelepçeleme sözleşmesini za-
man, konu, yer açısından ele alan Başpınar (1999), s. 24 vd; taahhüdü konu, süre ve karşı edimin kapsamı 
olarak ele alan Leu/von der Crone (2003), s. 224 vd; özgürlüğü sınırlandıran taahhütleri süre, yapma ve yap-
mama edimleri, ekonomik durum, taraflar arası eşitsizlik, başkası tarafından sözleşme içeriğinin belirlen-
mesi açısından ele alan Bucher (1993), s. 125 vd; özgürlüklerin aşırı ihlalini belirlemeyi sağlayan kriterleri 
temel ve yardımcı kriterler olarak ele alan D. Ateş (2007), Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka 
Aykırılık, Ankara: Turhan Kitabevi, s. 242 vd; kelepçeleme sözleşmeleri nitelemesi için araran kriterleri 
ekonomik özgürlüğün veya varlığın tehlikeye girmesi, süre ve diğer kriterler olarak ele alan Ünal (2012), s. 
120. 

28 Başpınar (1999), s. 25; Bucher (1993), s. 125. 
29 Leu/von der Crone (2003), s. 224. 
30 Leu/von der Crone (2003), s. 224. İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında ise sözleşmenin uzun süreli 

olmasının yanı sıra ekonomik özgürlük açısından risk altına girilip girilmediğine, diğer tarafın keyfiyetine 
tabi tutulup tutulmadığına bakılmaktadır. 

31 Bkz. Scheuning (1930), s. 18. 
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Süre açısından burada bir parantez açarak YBK’nın iki maddesinden de bah-
setmek gerekir. Belirli süreli hizmet sözleşmesini düzenleyen m. 430/3 on yıldan 
uzun süreli hizmet sözleşmelerinde on yılın sonunda altı aylık (EBK m. 339/1-bir 
aylık) fesih bildirim süresine uyarak sözleşmenin feshedilebileceğini ve rekabet 
yasağına ilişkin m. 445 (EBK m. 349 - süre yok) de rekabet yasağının iki yılı aşa-
mayacağını öngörmektedir. Bu öngörülen süreler ekonomik faaliyet özgürlüğü-
nün sınırlandırılmasında süre bakımından birer sınır niteliği taşır. Ancak bunun 
aksine bir düzenleme yani fesih imkânının ortadan kaldırıldığı hizmet sözleşmesi 
veya daha uzun sürenin kararlaştırıldığı bir rekabet yasağı kanunun emredici hü-
kümlerine aykırılık olması nedeniyle kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi tutul-
masını gerektirir. 

3. Taahhüdün İçeriği ve Kapsamı

Kelepçeleme sözleşmeleri açısından önemli bir diğer husus da taahhüdünün 
içeriği yani konusudur. Burada sözleşme ile bir faaliyette bulunma veya bulunma-
ma taahhüt edilmektedir32. Bir kimsenin uzunca bir süre aynı malı (aynı kişiye) 
satmayı taahhüt etmesi ya da bir yerde belli bir konuda faaliyette bulunmamayı 
taahhüt etmesi bu kapsamda değerlendirilir. 

özellikle kelepçeleme sözleşmeleri açısından bir kimsenin karar verme özgür-
lüğünün ve dolayısıyla ekonomik faaliyet özgürlüğünün sınırlanıp sınırlanmadığı-
nın tespitinde, borçlunun özgürlüğünün sınırlandırılmasında karşı karşıya kaldı-
ğı zararın ölçüsü, miktarı ne boyuttadır, yani yükümlülük altına girilen taahhütün 
kapsamı, yoğunluğu ne ölçüdedir, buna da bakılmalıdır33. Bu bağlamda yapmaya 
ilişkin edimler yapmamaya ilişkin edimlerden özgürlüğü daha fazla sınırlandırır. 
çünkü olumsuz nitelikteki yapmama edimlerinde yani kaçınma taahhütlerinde 
borçlunun kaçınmayı içeren taahhüdü dışında kalan diğer alanlarda faaliyette bu-
lunulması mümkündür, edimin kapsamı buna engel oluşturmaz34. Ancak rekabet 
yasağında olduğu gibi işçinin işverene karşı rekabet etmeme yükümlülüğü altına 
girdiği yapmama edimlerinde de yasağın kapsamı genişletilecek olursa, yani iş ve 
faaliyet sahası çok geniş tutulacak olursa, bu durumda borçlu işçinin özgürlüğü-
nün de bir o kadar daha sınırlandığından bahsedebiliriz35. Dolayısıyla yapmama 
edimlerinde de borçlunun ne tür ödünler verdiğinin dolayısıyla yükümlülüğün 
yoğunluğunun da dikkatlice incelenmesi gerekecektir. 

Bununla birlikte eğer bir taahhüt kapsam veya yoğunluk itibariyle borçluyu 
32 Başpınar (1999), s. 28. 
33 Kişi özgürlükleri açısından bu hususu ele alan Bucher (1993), s. 126; Ateş (2007), s. 243. 
34 Bucher (1993), s. 126-127. 
35 Bucher (1993), s. 126. 
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sahip olduğu hakları kullanama sonucunda özgürlüklerinden tamamen vazgeçme 
noktasına getiriyorsa TMK m. 23/1 (kimse hak ve fiil ehliyelerinden kısmen de 
olsa vazgeçemez) bağlamında, bunun kişi ehliyetinden vazgeçme anlamı taşıdığı-
nı kabul edip, bu nedenle taahhüdün hukuka aykırı ve kesin hükümsüz olduğunu 
söylemek gerekir. Ancak eğer borçlu giriştiği yükümlülük sonucu tamamen ala-
caklısının iradesine, keyfiyetine tabi tutuluyorsa burada ortaya çıkan zarar, yani 
borçlunun karşı karşıya kaldığı zararı özgürlüğün sınırlandırılması olup, TMK m. 
23/2 bağlamında değerlendirme yapıp, bu zararı tespit etmek gerekecektir. 

4. Edim-Karşı Edim Dengesi 

Kelepçeleme sözleşmesi açısından değerlendirilmesi gereken bir diğer unsur 
da edim ve karşı edim dengesidir. Elbette neredeyse bütün sözleşmeler açısın-
dan edim ve karşı edim arasında bir dengesizlik mevcuttur. Ancak bu dengesiz-
lik borçlunun özgürlük alanına etki ederse bu durumun değerlendirilmesi farklı 
olacaktır. Mesela rekabet yasağında işçinin yer, zaman ve işin niteliği açısından 
eski işvereninin iş alanında faaliyette bulunmayacağına ilişkin taahhütte bulun-
masında işverenin sunduğu karşı edim açısından büyük bir dengesizlik bulundu-
ğu ve bu dengesizliğin borçlu işçinin ekonomik faaliyet özgürlüğüne sert, katı bir 
müdahale olduğu kabul edilebilir. 

Bir sözleşmenin TMK m. 23/2 bağlamında aşırı bir sınırlama getirip getirme-
diğinin araştırılmasında edim karşı edim dengesi açısından, özgürlüğü sınırlan-
dıran kimseye sağlanan faydaların, özellikle ödenen bedelin de dikkate alınması 
gerekir36. Eğer ödenen bedel sözleşmede öngörülen sınırlandırılmaların denge-
lenmesini sağlıyorsa, sözleşmenin geçersiz olmasından bahsedilememesi gerekir. 
Mesela rekabet yasağına karşılığında uygun bir bedelin ödenmesi o kişinin eko-
nomik varlığını devam ettirmesini noktasında sınırlandırmanın etkisini bertaraf 
edebilir37. 

Edim karşı edim dengesi dendiğinde hemen akla gabin YBK’nın ifadesi ile 
aşırı yararlanma da (TBK m. 28) gelmektedir. Ancak aşırı yararlanmaya ilişkin 
edimler arası açık oransızlık gibi objektif şartın yanısıra zor durumda bulunma, 
düşüncesizlik ya da deneyimsizlik sebebiyle taraflardan birinin sömürülmesine 
neden olunması şeklindeki subjektif şartın varlığı sonucu zarar gören tarafın bir 
veya beş yıllık hak düşürücü süreler içinde sözleşme ile bağlı olmaktan kurtulabil-
mesi veya edimler arası orantısızlığın giderilmesini isteyebilmesi söz konusudur38. 
36 Bucher (1993), s. 128. 
37 Antalya (2012), s. 377. 
38 Eren (2006), s. 378 vd; Oğuzman/Öz (2011), s. 142 vd; B. Kalkan (2004), Türk Hukukunda Gabin, İstanbul: 

Vedat Kitapçılık, s. 74 vd. 
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Oysa ki kelepçeleme sözleşmelerinde borçlunun (zor durumda bulunma, düşün-
cesizlik, deneyimsizlik gibi) sübjektif durumuna bakılmaksızın ekonomik faaliyet 
özgürlüğünün -ahlaka aykırı bir şekilde- aşırı olarak sınırlandırılıp sınırlandırıl-
madığına bakılmaktadır. Ayrıca her iki geçersizlik halinin farklı yaptırıma tabi tu-
tulduğu da görülmektedir. Kelepçeleme sözleşmesi herhangi bir süre söz konusu 
olmaksızın kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulurken, aşırı yararlanma da 
bir ve beş yıllık sürelerde iptal yaptırımına tabi tutulmaktadır. (YBK m. 28/2-EBK 
m. 21/2)39. Şartları itibariyle kesin hükümsüzlük yaptırımına dayanmak aşırı ya-
rarlanmada söz konusu olan iptal hakkından daha elverişlidir. 

5. Diğer Kriterler

Kelepçeleme sözleşmesi açısından değerlendirilmesi gereken bir başka husus 
da borçlunun kişisel durumudur. Borçlunun yaşı, bilgisi, mesleği, hayat tecrü-
besi gibi sübjektif kişisel durumlarının da göz önünde tutulması gerekir40. Ancak 
bu hususun tek başına yeterli bir kriter olmayacağı için, diğer kriterleri de göz 
önünde tutmak suretiyle değerlendirmeyi yapmak gerekir. 

Borçlunun alacaklısı karşısındaki durumu, konumu da dikkate alınması ge-
rekilen bir başka kriterdir. Alacaklı üstün ve güçlü konumu nedeniyle borçlunun 
karar verme özgürlüğüne etki ederek onu aşırı bir taahhüde zorluyorsa, bu konum 
itibariyle kendi isteklerini kabul ettirmesi, sözleşme hükümlerini dikte ettirmesi 
durumu mevcutsa41 veya giriştiği taahhüt bilgisi, mesleki tecrübesi yetersiz olan 
ve özellikle ekonomik açıdan zayıf durumda olan borçluyu altından kalkamayaca-
ğı bir duruma sokuyorsa, onun ekonomik özgürlüğünün aşırı derecede ihlal edil-
diğinden söz edilmelidir. örneğin büyük bir şirketle basit bir tacirin durumunu 
bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. 

1993 tarihli Alman Federal Anayasa Mahkemesi kararına Anayasa’ya aykırılık 
şikâyeti nedeniyle konu olan bir olayda42 yeterli gelir ve malvarlığı bulunmayan 
bir kız evladının babasının bir bankaya olan borcu için yüksek bir meblağ için 
kefil olması durumunu bu çerçevede ele almak da mümkündür. Karara dayanak 
teşkil eden olayda da borçlu kefilin hem iş hayatına ilişkin tecrübesizlik nedeniyle 
hem de malvarlıksal yetersizlik sebebiyle (ki o dönemde hiçbir malvarlığına sa-
39 Kaynak İsviçre Hukukunda da (İBK m. 21) aşırı yararlanma halinde EBK’daki (m. 21) düzenlemeye para-

lel bir şekilde sözleşmenin kurulmasından itibaren bir yıllık bir süre içinde sözleşmenin iptali öngörülür. 
Oysaki Alman Hukukunda aşırı yararlanma ahlaka aykırılığın bir türü olarak değerlendirilmekte ve kesin 
hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmaktadır (BGB § 138/2). 

40 Ateş (2007), s. 248, dp. 711’deki yazarlar. 
41 Bucher (1993), s. 127-128. 
42 A. B. Kocaman (1988), Gelirden ve Malvarlığından Yoksun Aile Fertlerinin, Kredi Alan Eş veya Ebeveyn 

Lehine Akdettikleri Kefalet Sözleşmelerinin Ahlaka Aykırılığı Sorunu, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, An-
kara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 371 vd. 
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hip olmadığı gibi, düşük bir maaşla da geçimini sağladığından bahsediliyordu) 
ki bankaya karşı durumu da ortadadır, bankayla imzalamış olduğu kefalet akdi 
sonucunda belki de yaşamı süresince ödeme borcu altına girecek olması ve do-
layısıyla ekonomik varlığının ve geleceğinin büyük bir tehlike altında olması söz 
konusuydu. Anayasa Mahkemesi de bu karar ile yeterli malvarlığı bulunmayan 
aile fertlerinin diğer aile fertlerinin borçlarından dolayı aşırı tutarlarla kefil olma-
sı halinde bundan sonraki diğer Federal Mahkeme kararlarına da emsal olacak 
şekilde Alman Medeni Kanununun ahlaka aykırılığı düzenleyen 138. maddesinin 
uygulanması gerekliliğini vurgulayarak, konum itibariyle zayıf olanı koruma eği-
liminden yana tavır sergilemiştir. 

VII. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ

1. Geçersizliğin Nedeni

öğretinin büyük bir çoğunluğu ve içtihatların büyük bir kısmı ekonomik öz-
gürlüklerin aşırı oranda sınırlandırıldığı kelepçeleme sözleşmelerini ahlaka aykırı 
olarak kabul etmektedir. özellikle Alman Hukuku açısından bu konuda farklı bir 
düşünce mevcut değildir43. Alman Hukukunda konunun ele alındığı maddenin 
ahlaka aykırılığı düzenleyen BGB §138 olması bu görüşün dayanağını teşkil eder. 
Ancak gerek Türk Hukukunda gerekse İsviçre Hukukunda konu kanuni düzen-
lemelerde kişilik haklarına ilişkin maddelerde kendisine yer bulduğu için, bu-
rada kişilik haklarına aykırılığın bulunduğu yönünde bir görüş de mevcuttur44. 
Bununla birlikte çoğunluk burada salt bir ahlaka aykırılık bulunduğunu kabul 
ederken45, bir başka görüş bunun bir hukuka aykırılık olduğunu savunur46. Diğer 
bir görüş ise TMK m. 23’ün kişiliğin korunması başlığı altında kişilik haklarını 
ilgilendiren bir madde olması ve kişilik haklarını düzenleyen hükümlerin de em-
redici hüküm karakteri taşıması nedeniyle, bu maddeyi ihlal eden sözleşmelerin 
öncelikle emredici hükümlere aykırılık kapsamında hukuka aykırı olduğu, bunun 
yanında kişilik haklarının aşırı bağlılık altına girilerek ihlal edilmesi durumunda 
toplumda hâkim olan ahlak anlayışına aykırılık nedeniyle ahlaka aykırılığın47 da 

43 Bauer-Mengelberg (1931), s. 38 ve 95; Scheuning (1930), s. 21; Larenz/Rolf (2004), s. 741; von Staudinger/
Sack s. 331; R. Schmidt (2004), s. 318; Palandt/Heinrichs (2009), MünchKommBGB/Armbrüster (2006), 
s. 1672. 

44 Schwenzer (2003), s. 242; Dural/Öğüz (2006), s. 139; Bu tür sözleşmelerden bazısının kişilik haklarına 
aykırılık nedeniyle geçersiz olabileceğine ilişkin görüş için bkz. Oğuzman/Öz (2011), s. 90. 

45 Sungurbey/Kaneti (1976), s. 179; Eren (2006), s. 292; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop (1993), s. 401; 
Gauch/Schluep/Schmid/Rey (2003), s. 673; Akipek/Akıntürk/Ateş Kahraman (2011), s. 377. 

46 Kramer (1991), s. 96. 
47 İBK m. 20 sadece konusu ahlaka aykırı sözleşmeleri değil, amacı itibariyle ahlaka aykırı sözleşmeleri hük-

mün kapsamına dâhil ederken, EBK m. 20’nin ifadesi sadece konu itibariyle ahlaka aykırı sözleşmeleri kap-
sama aldığını gösterir niteliktedir. YBK m. 27 ise artık İBK m. 20’ye paralel bir şekilde sadece konunun değil 
sözleşmeyle güdülen amacın da ahlaka aykırı olmasını kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi tutar şekilde bir 
düzenleme öngörmektedir. 
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mevcut olduğunu kabul etmek gerektiğini ortaya koyar48. 

Bir sözleşmede kelepçeleme sözleşmesinin varlığını kabul edebilmek için süre, 
taahhüdün içeriği, kapsamı gibi unsurların sözleşmenin diğer hükümleri, şartları 
ile birlikte değerlendirilmesi yani sözleşmenin bütününe bakmak gerektiği gibi, 
kelepçeleme sözleşmesindeki hukuka veya ahlaka aykırılığın değerlendirilmesin-
de de sözleşmeyi bütünsel olarak ele almak gerekir49. çünkü sözleşmenin birçok 
maddesi, hükmü kendi başına hukuka veya ahlaka aykırı olarak kabul görmez-
ken, ancak bütünsel bir değerlendirme de sözleşmenin hukuka veya ahlaka aykırı 
bulunması mümkün olabilir. 

Kelepçeleme sözleşmelerinde ahlaka aykırılığın mevcut olduğu kabul edildiği 
takdirde ahlak kavramından ne anlaşılması gerektiğinin de ortaya konması ge-
rekir. Bu bağlamda İsviçre ve Türk Hukukundaki baskın görüş kişiden kişiye de-
ğişebilen ve kişinin iç dünyası ile ilgili olan bir subjektif ahlak anlayışı olmaktan 
ziyade belli bir toplumdaki belli bir zamandaki davranış ve ahlak kuralları çerçe-
vesinde, orta zekâlı, dürüst ve makul kişilerin düşüncelerini esas alan bir ahlak 
anlayışıdır50. Dolayısıyla hâkimin veya tarafların ahlak anlayışları dikkate alın-
mamaktadır51. Ancak (hekimlik, avukatlık gibi) bazı meslek grupları açısından o 
mesleğe ilişkin ahlak kurallarının dikkate alınması gerekebilir52. 

Ahlaka aykırılığın değerlendirilmesinde ise söz konusu sözleşmeyi hem içe-
rik, hem içerik ile doğrudan doğruya bağlantılı olduğu kabul edilen sözleşme ile 
güdülen amaç yönüyle hem de kurulma zamanındaki hal ve şartları göz önünde 
tutarak ele almak gerekir53. 
48 Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 572; H. Hatemi/E. Gökyayla (2011), Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul: 

Vedat Kitapçılık, s. 73; Antalya (2012), s. 279-280. Aslında yapılan bir sözleşme kişiliği koruyan bir düzen-
lemeye aykırı ise burada esas itibariyle emredici hukuk kuralına aykırılık söz konusu olur. çünkü kişiliğe 
ilişkin düzenlemeler emredici nitelik taşırlar. Ancak eğer bu konuda bir düzenleme mevcut değilse ve bir 
sözleşmenin konusu kişiliğe aykırı ise sözleşmenin bu nedenle hükümsüz olması söz konusu olur ki çoğu 
zaman da bu durumda ahlaka aykırılık mevcuttur. Eğer ahlak anlayışı bir kanun hükmünde yerini bulmuş 
ise artık ahlaki esasa dayanan emredici bir hukuk kuralından bahsetmek gerekebilecektir. Fakat somut bir 
kanuni düzenleme söz konusu olmaksızın toplumda yerleşmiş ahlak kurallarına yani genel ahlaka aykırı 
sözleşmeler de kesin hükümsüzlük yaptırımı ile karşı karşıya kalır. Oğuzman/Öz (2011), s. 90 vd. 

49 Kramer (1991), s. 84. 
50 H. Hatemi (1976), Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul, s. 47 vd; Ateş (2007), s. 200-

201; Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 550-551, dp. 83’deki yazarlar. Alman Hukukunda ise belirli bir toplumda 
makul ve dürüst, hakkaniyete uygun düşünen kişilerin düşünce ve anlayışının esas alındığı görülmektedir. 
Bkz. Larenz/Wolf (2004), s. 734 vd. 

51 Ateş (2007), s. 201; Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 501. 
52 Ateş (2007), s. 201. 
53 Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 554 vd. Bununla birlikte bir sözleşmenin ahlaka aykırı olup olmadığının be-

lirlenmesinde sözleşmenin yapıldığı andaki durumunun dikkate alınması gerektiği de belirtilmektedir. Bkz. 
Kramer (1991), s. 85. Aksi görüşte olanlar ise uyuşmazlığın çıktığı veya mahkemenin karar anındaki ahlak 
anlayışının esas alınması yönündedir. Bucher (1993), s. 133; Hatemi (1976), s. 115. 
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2. Geçersizliğin Türü (Yaptırım)

Kelepçeleme sözleşmeleri açısından ele alınması gereken bir diğer konu ise 
geçersizliğin türü yani yaptırımdır. Diğer özgürlüklerde olduğu gibi ekonomik 
faaliyet özgürlüğünün hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde sınırlandırılmasını ya-
saklayan TMK m. 23 (İMK m. 27) bu yasağın tabi olacağı yaptırım konusunda 
YBK m. 27 (EBK m. 20/İBK m. 20)’ ye atıf yapar. 

çoğunluğun ahlaka aykırı olarak değerlendirdiği kelepçeleme sözleşmelerin-
de söz konusu yaptırımın genel itibariyle (YBK’nın ifadesiyle) kesin hükümsüzlük 
(butlan) olduğu kabul edilmektedir54. Bununla birlikte kelepçeleme sözleşmesi ni-
teliği taşıyacak unsurların sözleşmenin bir kısmında görülmesi durumunda YBK 
m. 27/2 (EBK m. 20/2) kapsamında kısmî hükümsüzlük de söz konusu olabilir. 
Bu durumda yalnızca sözleşmenin bu kısımları geçersiz kabul edilmekte, tarafla-
rın farazi iradelerinin de sözleşmenin ayakta kalması şeklinde olduğu anlaşıldığı 
takdirde, sözleşmenin, geride kalan hükümleri itibariyle geçerliliğini koruduğuna 
hükmedilmektedir55. Bununla birlikte sözleşmenin geçersiz hükmünün/kısmının 
yerine, duruma göre emredici veya tamamlayıcı bir hükmün geçmesi ya da hâ-
kimin tarafların farazi iradesine göre yerine geçecek hükmü belirlemesi şeklin-
de değiştirilmiş kısmi hükümsüzlük yaptırımının uygulanması da mümkündür56. 
örneğin uzun süreli, mesela on yıllık rekabet yasağına ilişkin bir sözleşmede sü-
renin iki yıl gibi makul bir sınıra çekilmesi değiştirilmiş kısmı hükümsüzlük bağ-
lamında değerlendirilmelidir. 

Bilindiği üzere kesin hükümsüzlük halinde sözleşme yapıldığı andan itibaren 
baştan hükümsüz olup, bu hükümsüzlüğün sonradan düzelmesi ve işlemin geçer-
lilik kazanması mümkün değildir. Sözleşme herhangi bir süreye bağlı olmaksızın 
kendiliğinden son bulur. Gerek taraflar ve tarafların mirasçıları gerekse sözleşme-
den etkilenen üçüncü kişiler hükümsüzlüğe her zaman dayanabilirler. Hâkim de 
bu durumu dava dosyasından anlaşıldığı ölçüde re’sen göz önünde tutar. öğretide 
son zamanlarda bu klasik kesin hükümsüzlük yaptırımı esnek hükümsüzlük görü-

54 örnek niteliğinde olmak üzere Sungurbey/Kaneti (1976), s. 178-179; Kramer (1993), s. 143; R. Hürliman 
(1984), Teilnichtigkeit von Schuldverträgen nach Art. 20 Abs. 2 OR, Freiburg Schweiz: Universitätsverlag, s. 
39; V. Başpınar (1998), Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara, s. 101. Alman Hukuku açısından da bu 
tür sözleşmeler (BGB § 138/1 kapsamında) ahlaka aykırı kabul edilip yine aynı şekilde kesin hükümsüzlük 
yaptırımına tabi tutulmaktadır. Bauer/Mengelberg (1931), s. 95; Scheuning (1930), s. 61. 

55 Başpınar (1998), s. 87 vd; Hürliman (1984), s. 51 ve 56 vd. Tarafların farazi iradeleri dışında, sözleşme-
nin geçersiz olan kısmının ayrılabilir nitelikte olup olmadığına da bakılması gerekmektedir. Bkz. Başpınar 
(1998), s. 57 vd; Hürliman (1984), s. 68-69. 

56 Başpınar (1998), s. 152. Değiştirilmiş kısmi hükümsüzlük görüşünün uygulamasında özel bir öneme sahip 
olan bir başka hal de “en yüksek sınırı aşan sözleşmelerin yasal sınıra çekilmesidir”. Federal Mahkemenin 
aşırı uzun süreli bira teslim sözleşmesine ilişkin 1988 tarihli bir kararında (BGE 114 II 159) sözleşmeyi 
tarafların farazi iradeleri doğrultusunda yirmi yıl üzerinden geçerli kabul etmiştir. Karar için bkz. N. Kırk-
beşoğlu (2011), Türk özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, İstanbul: Vedat Kitapçılık, s. 183, dp. 267. 
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şü57 doğrultusunda çeşitli açılardan sınırlandırılarak, değişikliğe uğratılmaktadır. 
Bu doğrultuda kelepçeleme sözleşmeleri açısından salt kişilik hakkı zedelenen 
tarafın ileri sürebileceği bir kesin hükümsüzlüğün varlığı da kabul edilmektedir. 
Burada sadece sözleşme ile bağlılık altına giren, aşırı bağlanan taraf hükümsüzlü-
ğe dayanabilirken, sözleşmenin diğer tarafı hükümsüzlük iddiasında bulunama-
makta, hâkim de kesin hükümsüzlüğü sadece aşırı bağlanma sonucu kişilik hakkı 
ihlal edilen taraf lehine re’sen gözönünde tutmaktadır58. 

Kelepçeleme sözleşmelerine uygulanacak yaptırım açısından öğretide savunu-
lan bir başka görüş59 ise aşırı bağlılık yaratan sözleşmelerin geçerli olduğunun ka-
bul edildiği, kesin hükümsüzlük yaptırımının uygulanmayacağı şeklindedir. Nisbi 
hükümsüzlük görüşü olarak adlandırılan bu görüşe göre, aşırı bağlılık altına giren 
borçlu isterse kendisine tanınan bir fesih hakkı ile sözleşme ilişkisinden ileriye 
etkili (ex nunc) olarak kurtulabilmektedir. Bu fesih hakkı da aşırılığın gerçekleş-
tiği andan itibaren kullanılmaktadır. Sözleşmenin aşırı nitelik taşıyıp taşımadığı-
nın tespitinde de fesih beyanının yapıldığı an dikkate alınmaktadır. Oysaki kesin 
hükümsüzlükte sözleşmenin yapıldığı an dikkate alınır. Klasik kesin hükümsüz-
lükten farklı olarak burada hâkimin bir müdahalesinden söz etmek de mümkün 
değildir60. çünkü fesih hakkının kullanılması tamamen borçlunun isteğine, irade-
sine bırakılmıştır61. Bu görüş sözleşmenin konusu, içeriği itibariyle ahlaka aykırı 
olmasını düzenleme altına alan mevcut EBK m. 20’den farklı olarak, aşırı bağlılık 
durumunda MK m. 23/2 kapsamında kişilik haklarına aykırılığın kabul edilip, 
yine bu madde çerçevesinde uygulanacak yaptırımın belirlenmesi gerekliliğini sa-
vunmaktadır. Bu çerçevede de, yani 23/2’nin koruma kapsamı içerisinde, sözleş-
me ile aşırı bağlılık altına giren tarafa sözleşmeyi ifa etmekten kaçınma hakkı bile 
verildiği görülmektedir. Ancak aşırı bağlılığın kişilik haklarına aykırılık olarak 
kabul edilmesi halinde, aykırılığı sadece kişilik hakkı ihlal edilen ilgili kişi ileri 
sürebilmekte, kişilik hakkı ihlal edilen kişi bu durumu sağlığında ileri sürmemişse 
ölümü halinde onun mirasçıların bu duruma dayanmaları söz konusu olmamak-
tadır. Federal Mahkeme 2002 tarihli bir kararında İMK m. 27/2 kapsamında yap-
tığı bir değerlendirme sonucu alım hakkını içeren bir bağış sözleşmesinde sadece 
kişilik hakkı ihlal edilen tarafın ileri sürebileceği hükümsüzlüğe hükmetmiştir62. 

57 Kramer (1991), s. 165; Gauch/Schluep/Schmid/Rey (2003), s. 133-134; Koller (1996), s. 230-231; Hürli-
man (1984), s. 53; Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 570 vd. 

58 Kramer (1991), s. 165. 
59 Bu görüşü ortaya atan Bucher (1993) kesin hükümsüzlük yaptırımının TMK m. 23/2’nin kapsamına dahil 

edilen hallerde uygulanmasının m. 23’ün koruma amacı ile örtüşmediğini ileri sürmüştür. Bkz. s. 69-70. 
Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 568; N. Kırkbeşoğlu, s. 178 vd. 

60 Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 570. 
61 Kocayusufpaşaoğlu (2008), s. 570. 
62 BGE 129 III 209. 
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VIII. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİNE 
BAĞLANAN SONUÇLAR

1. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Talepler

Kesin hükümsüzlük yaptırımın söz konusu olduğu kelepçeleme sözleşmele-
rinde eğer taraflar edimlerini tamamen veya kısmen ifa etmişlerse63, edimlerin 
iadesinin mümkün olup olmadığının da değerlendirilmesi gerekir. Kesin hüküm-
süzlük yaptırımının söz konusu olacağı kelepçeleme sözleşmesinde ifa edilmiş 
edimlerin sebepsiz zenginleşme doğrultusunda talep edilmesi mümkündür64. 

Bununla birlikte YBK m. 81 (EBK m. 65) “hukuka ve ahlaka aykırı sonucun 
gerçekleşmesi amacıyla verilen şeyin geri istenemeyeceği” hükmü doğrultusun-
da, kelepçeleme sözleşmesi açısından da ahlaka aykırı bir amaca veya sonuca 
ulaşmak maksadıyla ifanın yapıldığı kabul edilirse ancak, verilen şeyler geri is-
tenemez. Aksi takdirde bu kuralın uygulanması söz konusu olmaz. Kısmi kesin 
hükümsüzlüğün kabul edildiği kelepçeleme sözleşmeleri açısından ise durumu 
farklı değerlendirmek gerekebilir. Uzun süreli kelepçeleme sözleşmelerinde de-
ğiştirilmiş kısmi hükümsüzlük kuralı doğrultusunda, süre kabul edilebilir bir sı-
nıra çekildiğinde, mesela on beş yıllık bir sözleşme on yıla çekilmişse ve kesin 
hükümsüzlük on ikinci yılın sonunda ileri sürülmüşse aradaki iki yıl boyunca 
yapılan edimlerin iadesi istenemeyebilir65. Edimlerin iadesinin istenememesinin 
de örneğimiz açısından son iki yıl içinde taraflar arasında fiili bir borç ilişkisi doğ-
ması veya sürekli borç ilişkilerinde geçersizliğin geriye yürümeyeceği kuralından 
kaynaklandığı ileri sürülmektedir66. 

2. Tazminat Talebi

Ahlaka aykırılık nedeniyle hükümsüz kılınan kelepçeleme sözleşmesinde eko-
nomik özgürlüğü aşırı bir şekilde sınırlandıran kişinin/borçlunun tazminat talep 
edebilmesi gerekir. Tazminat talebinin duruma göre haksız fiil sorumluluğuna 
(YBK m. 49/II) 67 veya sözleşme görüşmeleri öncesi sorumluluğa (culpa in cont-
rahendo)68 dayandırılması da mümkündür. 

63 Kesin hükümsüzlük yaptırımın bir sonucu olarak taraflar edimleri henüz ifa etmemişlerse bu durumda 
edimlerin ifasının istenemeyeceği de açıktır. Ayrıca bkz. Ateş (2007), s. 303. 

64 Ateş (2007), s. 309. Yazar, ifa edilen edimin kişinin malvarlığına katılmasıyla birlikte, hukuki sebebin baştan 
itibaren geçersiz olması nedeniyle sebepsiz zenginleşmeye konu olduğunu belirtir. 

65 Kırkbeşoğlu (2011), s. 395 vd. Yazarın vermiş olduğu örnek yukarıda rakamsal olarak değiştirilmiştir. 
66 Bkz. Kırkbeşoğlu (2011), s. 396, dp193-194’teki yazarlar. 
67 Scheuning (1930), s. 81. 
68 Schwenzer (2003), s. 246. 



§ 9 REKABET HUKUKU KELEPÇELEME 
SÖZLEŞMELERİ

Av. Şahin ARDIYOK1

öncelikle Sevtap Hanım çok güzel bir giriş yaptı kelepçeleme sözleşmelerine, 
ben de konunun özellikle aşırılık, iktisadi anlamda aşırılık üzerinden izahatımı 
yapacağım. O da zaten rekabet hukukunun alanına isabet ediyor. Başta kendimi 
tanıtayım, ben Ankara Hukuk Lisans, University of Chicago yüksek lisans me-
zunuyum. 5 yıl Rekabet Kurumunda uzman olarak çalıştım, dolayısıyla kelep-
çelenen şirketlerin şikayetlerini, kelepçeleyen şirketlerin de soruşturmalarını sık 
sık yürüttüm. Şu anda da bu alanda danışmanlık hizmetleri yürütüyorum, aynı 
zamanda Bilkent Üniversitesinde öğretim görevlisiyim. 

Şöyle başlayayım, sonuçta bu konferans borçlar hukuku ve özel hukuk alanına 
yönelik bir konferans, ama benim bugünkü izahatım daha çok Rekabetin Korun-
ması Hakkında Kanunun koruduğu rekabet yoluyla toplumsal refahın arttırılması 
üzerinde olacak. Bu da haliyle rekabet hukuku ve kamu hukuku alanına giriyor, 
ama biz rekabet hukukçuları uyguladığımız kanuna baktığımızda üç tane temel 
kural var, çok kısa yarım sayfalık kurallar. Bu kuralları uygularken de çok sık diğer 
hukuk dallarından faydalanıyoruz. Usul bakımından idare usulü kullanıyoruz, 
yarı yargısal niteliği nedeniyle ceza usulü kullanıyoruz, esasa ilişkin konularda 
ticaret hukuku, borçlar hukukuna da değiniyoruz. Kelepçeleme konusu da borçlar 
hukukunun bir kavramı olarak aslında rekabet hukukunda da önemli yer tutuyor. 
Niye öyle bir yapısı var? Rekabet kavramına baktığımızda anayasanın 167. mad-
desi devlete piyasalarda tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görevi vermiş durum-
da, dolayısıyla bizim serbest piyasa ekonomisi içinde bunu sağlayabilmemiz için 
rekabetin olmazsa olmaz iki hürriyeti veya hakkını teminat altına almamız lazım. 
Onlar da Anayasa’nın 48. maddesi ile güvence altına alınmış olan sözleşme hür-
riyeti ve teşebbüs kurma hürriyeti ve Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altına 
alınmış olan mülkiyet hakkıdır. Ama 4054 sayılı Kanun bu hakların ekonomik 
gücü olanlar tarafından kötüye kullanılması veya şirketler veya teşebbüsler ta-
rafından ortaklaşa kötüye kullanılmasını engelleyeme yönelik bir kanun. Kişiler 
arasındaki hukuka aykırı kelepçeleme sözleşmelerinin rekabet hukuku alanına gi-
rip girmediğini görebilmek için bu sözleşmeleri ikiye ayırabiliriz. Rekabet Kanu-
nu kapsamı dışında kalan kelepçeleme sözleşmeleriyle Rekabet Kanunu kapsamı 
1 İstanbul Barosu
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içindeki kelepçeleme sözleşmeleri nasıl ayırt edeceğiz? Bir kere Rekabet Kanunu 
teşebbüslere uygulanan bir kanun, peki teşebbüs nedir? Kanunun 3. maddesinde 
net bir tanım var, ekonomik faaliyet göstermek ve bağımsız davranmak, bu iki 
özellik bir arada bulunuyorsa, tüzel kişileri, işletmeleri, fabrikaları, arazi sahip-
lerini, hatta gerçek kişileri bile biz Rekabet Kanununun uygulama alanının içine 
alabiliyoruz. Bu kavramı açıklamak için kullanılan çok güzel bir örnek üç soprano 
örneğidir. Buradaki üç tane ünlü sopranonun aslında iktisadi olarak birer şirket 
gibi davrandıklarını ve bu anlamda Rekabet Kanununa tabi oldukları söylenmiş-
tir. Benzer şekilde Avrupa Adalet Divanı’nın Bosman kararında da sporcuların 
Rekabet Kanunu kapsamında bir teşebbüs olarak kabul edilebilecekleri belirtil-
miştir. Dolayısıyla ilk önce kelepçeleme sözleşmesinin tarafları teşebbüs mü, değil 
mi ona bakmamız lazım. 

İkincisi, sözleşmenin rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığına bakmamız gerekiyor. 
Son olarak da şunu belirtmek gerekir ki, burada korunan menfaat kişinin kendi 
menfaatinden ziyade kişinin dolaylı menfaati. çünkü korunan menfaat burada 
rekabetin sağlanması, dolayısıyla da toplumsal refahın veya tüketici refahın temin 
edilmesi. Bundan 5-6 yıl önce katıldığımız konferanslarda kelepçeleme sözleşme-
leriyle İngilizcesi tying, bundling olan bağlama veya paket satış sözleşmelerinin 
özdeş tutulduğunu görmüştük, ama kanaatimce çok isabetli olmayan bu yaklaşım 
şu anda terk edilmiş durumda. Dolayısıyla biz rekabet hukukunda kelepçeleme 
sözleşmeleri olarak Sevtap Hanımın da anlattığından hareketle rekabet yasakları 
eşdeğer olarak münhasır çalışma koşulu ve bunlara dayalı birleşme devralmalarda 
yan sınırlamaları görüyoruz. Eğer paket satış veya bağlama şeklindeki anlaşma-
larla ilgili soru olursa onları da tabii seve seve cevaplandırırım, ama ben burada 
rekabet yasakları münhasır çalışma üzerinden gideceğim. 

çok temel üç tane yasak var, o anlamda kelepçeleme sözleşmelerinin her biri 
için izah edersek rekabete aykırı anlaşmalar yapmak yasaktır. Yani halk deyimiyle 
kartelleşme yasaktır. Hâkim durumun kötüye kullanılması yasaktır, halk deyimiy-
le tekelin kötüye kullanılması veya tekelleşme yasaktır. Üçüncü temel yasak da bu 
yapıları oluşturacak, karteli oluşturacak veya tekeli yaratacak birleşme devralma-
lar yasaktır. Her biri içinde de kelepçeleme sözleşmeleri anlamında bizim bazı 
konuları tartışma imkânımız var, dolayısıyla ben üçe bölüyorum. 4. madde, 6. 
madde ve 7. madde üzerinden kısa kısa konuları izah edeceğim, ama bunların her 
biri ayrı bir çalışma alanı olduğu için 15 dakikalık sürede ancak bu kadarını izah 
etme imkânı var. Sorular gelirse seve seve bunları açarız. 

Rekabete aykırı anlaşmaları iki boyutta inceleyebiliriz. Rakipler arası anlaş-
malar, biz bunlara yatay anlaşmalar diyoruz veya bir şirketin sağlayıcısıyla, ürün 
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temin ettiği şirketlerle veya dağıtıcısıyla olan anlaşmalar, bunlar da yine Rekabet 
Kanununa tabi, bunlara da dikey anlaşmalar diyoruz. Yatay anlaşmalar bakımın-
dan kelepçeleme sözleşmelerine baktığımızda genel olarak yatay anlaşmalarda ke-
lepçeleme tarzında sözleşmelere çok müsamahayla bakılmıyor, iktisadi etkinliği 
genel olarak arttırmadığı kabul ediliyor. İşte X şirketiyle çalışmayalım, iki şirketin 
bir araya gelip böyle bir anlaşma yapması zaten Rekabet Kanunu kapsamında ya-
sak bir anlaşma. Y şirketine mal vermeyelim, şirketlerin birbirlerini bu şekilde 
bağlamaları kendi hürriyetlerini kısıtlamaları zaten yasak veya Z bölgesine satış 
yapmayalım yine yasak olan anlaşmalar, ama kelepçeleme olarak nitelendirilebi-
lecek bu tür anlaşmalara da, eğer koşulları varsa, bazı özel durumlarda izin veri-
liyor. Fakat bu izinlerin çok istisnai olduğunu söyleyebiliriz. Mesela, biz Avrupa 
Birliği Mevzuatını takip ettiğimiz için sigorta sektörüne yönelik bir tane muafiyet 
tebliği var. çok büyük riskleri birden fazla sigorta şirketini bir araya gelip alabil-
mesine izin veren, aslında rakiplerin bir araya gelmesine izin veren bir anlaşma, 
ama burada da kanun koyucunun veya Rekabet Kurumunun kelepçelemeyle ilgi-
li, yani aşırılık konusunda bir tereddüdü var. Her katılımcı teşebbüsün bir yıldan 
uzun olmayan bir ihbar süresine bağlı olarak, herhangi bir yaptırımı olmaksızın, 
gruptan ayrılma hakkının saklı tutulmasını bir koşul olarak getirmiş. Benzer şe-
kilde ar-ge anlaşmalarında rekabet hukukunda rakiplerin bir araya gelmesine izin 
veriliyor. Bu tip anlaşmaların da kelepçeleme anlamına gelebilecek şekilde uygu-
lanmasını engellemek için, ilgili tebliğde Rekabet Kurumu tarafından bir takım 
sınırlar öngörülmüştür. 

Dikey anlaşmalara baktığımızda, dikey anlaşmalarda kelepçeleme sözleşmele-
rine iktisadi etkinliği yaratıcı niteliği nedeniyle biraz daha müsamaha gösterilebi-
liyor. Daha çok karşımıza dağıtım ve sağlama anlaşmaları çıkıyor. Burada müşteri 
veya bölge sınırlamalarına muhatap olduğumuz şirketle yaptığımız anlaşmalar-
da bu şekildeki sınırlamalara izin veriliyor, ama rekabet yasaklarıyla ilgili, yani 
kelepçeleme anlamındaki işlem ve eylemlerle ilgili yine bir sınırlama getirilmiş. 
Aşırılık nerede başlıyor? Bir kere yüzde 40’ın üzerinde pazar payı olan şirketlerin 
rekabet yasağı getirebilmek, kelepçeleme sözleşmesi yapabilme imkânı oldukça 
sınırlanmış. Hatta Rekabet Kurumunun buna ilişkin birçok kararı var. Coca Co-
la’nın bayileriyle yaptığı sözleşmede, Algida’nın bayileriyle yaptığı sözleşmede, 
Efes Pilsen’in bayileriyle yaptığı sözleşmede rekabet yasağı getirebilme imkânı 
pazar payının yüzde 40’ın üzerinde olması nedeniyle mümkün değil. En azından 
bu tip şirketlerin getirdiği rekabet yasakları grup muafiyetinden yararlanamıyor, 
Rekabet Kurumu tarafından çok sıkı biçimde denetleniyor ve genellikle izin ve-
rilmiyor. 
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Diğer bir yasak yeniden satış fiyatının tespit edilmesi, bunun kelepçelemeyle 
pek ilgisi yok. Aktif veya pasif satış yasağı, bunun da çok ilgisi yok. Rekabet yasağı 
getirdiğiniz sözleşmede bile bu yasağın 5 yıldan uzun olmasına Rekabet Kurulu 
izin vermiyor. Yine sözleşme dönemi sonrasındaki rekabet yasaklarına da Reka-
bet Kurulu izin vermiyor. Bunların iki tane istisnası var, 5 yıldan uzun süreli ne 
zaman izin verebilir? Hizmetin, doğrudan sağlayıcının temin ettiği tesislerde veya 
sağlayıcının üçüncü taraftan temin ettiği tesislerde sürdürülmesi söz konusuy-
sa, bu tesiste sağlayıcının mülkiyeti veya intifa hakkı devam ettiği sürece rekabet 
yasağına izin verilebiliyor. Sözleşme sonrası döneme ilişkin rekabet yasağına da, 
ancak sözleşmeyle karşı tarafa bir knowhow devredilmişse, bu knowhow’ın kul-
lanımının söz konusu olduğu durumlarda, sözleşme dönemi sonrasında bunun 
korunması adına en fazla bir yıllık süreyle izin veriliyor. 

Bunlar dışında da rekabet hukuku sanayinin ön planda olduğu bir hukuk dalı, 
eğer kelepçeleme sözleşmelerinin iktisadi etkinliği arttırma potansiyeli söz ko-
nusuysa, o zaman yine buna çeşitli koşullar altında izin veriliyor. 5. maddedeki 
koşulların sağlanması durumunda kelepçeleme sözleşmelerine izin veriliyor. Ke-
lepçeleme sözleşmelerini hâkim durumun kötüye kullanılmasının yasaklandığı 6. 
madde bakımından da inceleyebiliriz. . Burada rekabet hukukçularının altın bir 
kuralı vardır, o da hâkim durumda olmak değil, hâkim durumu kötüye kullan-
mak yasaktır. Yani her ikisinin beraber olması lazım. Peki hangi tür kelepçeleme 
sözleşmeleri kötüye kullanma eylemlerini içinde barındırır? Hâkim durumdaki 
firmanın münhasır çalışma koşulu getirmesi bir kelepçeleme sözleşmesi olarak 
nitelendirilip yasaklanabiliyor. Bu alıcı veya sağlayıcıya yönelik olabiliyor. Dağıtı-
cısına veya sağlayıcısına temel olarak söylediği de, “ya benimle çalışacaksın veya 
benimle çalışmayacaksın, diğerlerini tercih edeceksin”. Bu o sağlayıcı veya alıcı-
nın üçüncü taraflarla çalışma imkânını ortadan kaldıran bir yapı. Burada amaç 
ne? Piyasanın kapatılması, rakiplerin o sağlayıcı ve alıcıyla çalışmasının engellen-
mesi, dolayısıyla rakiplerin dışlanması. Burada da aktörün niyetine ve piyasadaki 
etkisine bakılıyor. O yüzden rekabet uzmanları gelip rekabetle ilgili şirketlerin 
e-maillerine bakıyorlar, bu niyeti ortaya çıkarabilmek adına. Burada alıcı ve sağ-
layıcı aslında mutlu gözüküyor, ama rekabet kısıtlanmamış olsaydı piyasanın ta-
mamına hizmet verebilecekken bu kısıtlama nedeniyle sadece piyasadaki hâkim 
durumdaki teşebbüse hizmet verdiği için bir kelepçeleme söz konusu oluyor. çok 
yakın tarihli bir örnek olarak Türkcell’in hakkındaki bir soruşturma gösterilebi-
lir. Türkcell’in pazar payı şu an yüzde 50’nin üzerindedir, diğer iki işletmecinin 
pazar payı toplamı ancak Türkcell’e eşitlenebiliyor. Dolayısıyla Türkcell ya ben ya 
da onlar stratejisi uygulayabiliyor. Bunu uyguladığı iki vakada Rekabet Kurulu 
Türkcell’i oldukça yüksek para cezalarına çarptırdı. Biri Mobil Pazarlama Kararı, 
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diğeriyse Mavi Nokta Kararı. Mobil Pazarlama Kararında incelenen durum şöyle 
açıklanabilir. Mobil pazarlama şeklindeki işlerde mesela, bir benzin istasyonuyla 
kampanya düzenleyecekse Türkcell, o benzin istasyonuna diyor ki, başkaları bu 
kampanyaya dahil olmayacak, sadece benimle çalışacaksın. Tabii haliyle rasyonel 
bir teşebbüs Türkcell’le çalışmayı tercih ediyor ve diğerleri dışlanmış oluyor. 

Son olarak 7. maddeyle ilgili kısa izahatımı yapayım, sözümü sona erdireyim. 
7. madde belli eşikleri aşan birleşme devralmaların ve kurulan ortak girişimle-
rin Rekabet Kurulunun iznine tabi olmasını söylüyor. Birleşme devralmalar ya-
tay, dikey veya diğer türlerde olabilir, ortak girişimler yoğunlaşma arttırıcı veya 
koordinasyon doğurucu olabilir. Burada kelepçeleme sözleşmesi olarak aklımı-
za ne geliyor? çok basit anlatımla bir A firmasının, bir B firmasını devraldığını 
düşünelim. Burada aslında varlıklar birleşiyor, A’nın müteşebbisi iki firmanın da 
varlıklarını yönetir hale geliyor, B’yi yöneten müteşebbisse dışarıda kalıyor. İşte A 
firmasının devralmadan mümkün olan maksimum faydayı elde edebilmesi için B 
müteşebbisinin üzerine getirilen rekabet yasakları kelepçeleme sözleşmesi olarak 
nitelendirilebilir, ama bu yasaklama olmadan da, devralma işlemi gerçekleşmeye-
ceği için rekabet hukukunda bu yasaklara belirli sınırlar içinde izin veriliyor. Bu 
sınırlamalar, yan sınırlamalara ilişkin Rekabet Kurulu’nun bir kılavuzu var, orada 
belirlenmiş. Daha önce buna ilişkin çeşitli kararlarda içtihatlar geliştirilmişken, 
artık bu içtihatlar uygulanmıyor. 2010’da çıkan bir tebliğ ile, taraflara yan sınır-
lamanın gerçekten gerekli olup olmadığının ispat yükümlülüğü getirildi. Gerekli 
ölçüt olarak da çok hızlı söylemek gerekirse, 3 yılı aşmayan rekabet yasaklarının 
genel olarak işlemden sonra getirilebileceği, onun ötesinde getirilecek yasakların-
sa yan sınırlama olarak kabul edilmeyeceği, yani kelepçeleme sözleşmesi olarak 
niteleneceğini söyleyebiliriz. Benim izahatım bu kadar, eğer konuları açmak gere-
kirse seve seve sorularınızı yanıtlayabilirim. 



§ 10 ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR 
ARASINDA KULLANILAN ÇERÇEVE 
SÖZLEŞMELERİN UYGULAMASINDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Av. İbrahim HASELÇİN1

I. GİRİŞ

Aracı kurumlar 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiştir. 
Kanunun 32. maddesinde sermaye piyasası kurumları arasında sayılan aracı 
kurumlar, 30. maddede sayılan sermaye piyasası faaliyetlerini Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan (SPK) yetki belgesi almak suretiyle yapabilmektedirler. Sermaye pi-
yasası araçlarının halka arzına aracılık ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye 
piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı, münhasıran bankalar ve aracı 
kurumlarca yürütülebilmektedir. 

Aracılık, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesine göre, sermaye piyasa-
sı araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam 
ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımı olarak tanımlanmıştır. 
Kanunun 31’inci maddesinde ise, sermaye piyasası faaliyetleri; 

(a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz 
yoluyla satışına aracılık,  

(b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıy-
la alım satımı, 

(c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıy-
metli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de dahil 
olmak üzere her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık, 

(d) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı, 

(e) Yatırım danışmanlığı, 

1 İstanbul Barosu
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(f) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği, 

(g) Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların 
kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin 
yerine getirilmesi, 

(h) Diğer sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleri, 

olarak sayılmıştır. 

Aracı kurumlar, söz konusu faaliyetleri sürdürebilmek amacıyla müşterileriyle 
çeşitli sözleşmeler imzalarlar. Bu sözleşmeler başta alım satıma aracılık çerçeve 
sözleşmesi, yatırım danışmanlığı sözleşmesi, portföy yönetimi sözleşmesi, türev 
araçların alım satımına aracılık sözleşmesi, sermaye piyasası araçlarının geri alım 
veya satım taahhüdü ile alım satımı sözleşmesi, kredili işlemler sözleşmesi, açı-
ğa satış ve ödünç sözleşmesidir. Sözleşmelerin tamamı ayrı bir sermaye piyasası 
faaliyetini düzenlemekle birlikte, sermaye piyasası araçlarının alım satımına ara-
cılık çerçeve sözleşmesi en önemli ve en temel sözleşmedir. Yaygın bir biçimde, 
uygulamada sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık sözleşmesi im-
zalanmadan diğer sözleşmeleri imzalamak ve o hizmetlerden yararlanmak pek 
mümkün olmamaktadır. 

II. ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Tanım

Daha önceden ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım satımının ara-
cı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunludur. Sermaye Piyasası Kanunu 30/2 
maddesinde aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından 
kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına veya kendi namına başkası he-
sabına alım satımı olarak tanımlanmıştır. Alım satıma aracılık, Sermaye Piyasası 
Kanunu’ndan başka, SPK’nın Seri V, No: 46 sayılı Tebliğinde2, daha önce ihraç 
edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımı 
olarak tanımlanmıştır. 

Aracı kurumların aracılık işlemine başlamadan önce müşterileriyle yazılı bir 
çerçeve sözleşme imzalamaları zorunludur. Ancak bu sözleşme imzalandıktan 
sonra müşteri emirlerinin kabulü mümkündür. 

çerçeve sözleşme kavramının özünde, ileride yapılması muhtemel münferit 
sözleşme- lerin önceden çerçeve sözleşme ile saptanmış bir içeriğe sahip olması, 

2 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri V, No: 46
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diğer deyişle, çerçeve sözleşmenin, gelecekteki sözleşmelerin içeriğinin önemli bir 
bölümünü teşkil etmesi yatmaktadır3. 

Diğer taraftan belirtmek gerekir ki, aracı kurumlar alım satım aracılık sözleş-
mesi kapsamında sadece müşterilerin alım veya satım emirlerini yerine getirmek-
le kalmazlar, ayrıca: 

- Sermaye piyasası araçlarından doğan yönetimsel ve mali hakların kullanımı; 
Ana para, faiz, temettü tahsili, yeni pay alımının kullanımı, genel kurulda oy hak-
kının kullanımı, 

- Hesapta kalan nakit bakiyenin kullanımı, 

- Hesapta kalan paranın periyodik ödemelerde kullanımı, 

- Müşterilere yazılı veya sözlü tavsiye niteliğinde bilgiler verilmesi, 

- Müşteriye ait sermaye piyasası araçlarının saklanması, 

hizmetlerinde de bulunurlar. 

2. Sözleşmenin Tarafları

Aracılık sözleşmesinin her türünde taraflardan birisi, sermaye piyasası mev-
zuatına göre aracılık yapmaya yetkili kuruluşlardır. Bunlar, aracı kurum ve ban-
kadır. Sözleşmenin diğer tarafı, birinci el piyasada halka arzda yapılan aracılık 
sözleşmelerinde ihraç eden kuruluşlar, diğer işlemlerde ise her türlü gerçek ve 
tüzel kişilerdir4. 

3. Hukuki Niteliği

Doktrinde alım satıma aracılık sözleşmesinin hukuki niteliği ile ilgili olarak 
çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bazı yazarlar, alım satıma aracılık faaliyetleri sı-
rasında, aracı kurumların her zaman kendi namlarına başkaları hesabına hareket 
ettiklerini, bu nedenle burada bir komisyon sözleşmesinin söz konusu olduğunu 
savunmaktadırlar5. 

Berzek, bu sözleşmenin hukuki niteliğinin, satın alma taahhüdü dışında ara-
cılık yüklenimi sözleşmesi ile benzerlik gösterdiğini belirtmektedir. Yazara göre, 
aracı kurumun kendi nam ve hesabına hareket ettiği durumlarda bir alım satım 
3 Nami Barlas, çerçeve Sözleşme Kavramı ve çerçeve Sözleşmenin özellikleri, İstanbul 1999, S. 808
4 Çağlar Manavgat, Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, Ankara 1991 s. 72
5 Mehmet Murat İnceoğlu, Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu, Seçkin, Ocak 

2004, s. 144
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sözleşmesi, kendi namına müşteri hesabına hareket etmesi halinde ise bir komis-
yon sözleşmesi mevcuttur6. 

çerçeve sözleşmesinin niteliğinin belirlenmesinde sadece alım satım emirle-
rinin yerine getirilmesi değil, yan edimlerin de dikkate alınması gerekmektedir. 
çerçeve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler vekaletin ifası niteliğindedir. 
Yönetimsel ve mali hakların yerine getirilmesi ve de nakitlerin değerlendirilmesi 
vekalet akdi özelliğine sahiptir. Verilen tavsiyeler bir bakıma yatırım danışmanlığı 
faaliyetidir ve bu tür ilişki de vekalet niteliğindedir. öte yandan, aracı kurumlar 
müşterilerinin menkul kıymetlerini saklama görevini de yerine getirmektedirler. 
Bu borçlarının vedia sözleşmesi niteliğine sahip olduğu ileri sürülse de, vekalet 
sözleşmesinden kaynaklanan bir borç olduğu söylenebilecektir. 

Yan edimler ile birlikte, aracı kurumların alım satım aracılık sözleşmelerinden 
kaynaklanan asli borcu, yatırımcıların alım veya satım emirlerini yerine getirmek 
ve bu konuda müşterileri ile bireysel sözleşmeler yapmaktır. Burada da vekalet 
sözleşmesinden kaynaklanan bir iş görme edimi mevcuttur. 

Bireysel sözleşmelerin hukuki nitelikleri tespit edilirken aracı kurumların, ki-
min nam ve hesabına hareket ettiklerinin de dikkate alınması gerekir. Doktrinde 
de genel olarak kabul edildiği üzere, aracı kurumların yatırımcı nam ve hesabı-
na hareket ettiği durumlarda bireysel sözleşme vekalet sözleşmesi, kendi namına 
yatırımcı hesabına hareket ettiği durumlarda ise, komisyon sözleşmesi niteliğini 
taşımaktadır7. 

Aracı kurumlar, portföylerinden müşteriye bir menkul kıymet satması duru-
munda kendi nam ve hesabına hareket eden aracı konumunda olacaklardır. Bu 
durumda temsilci sıfatıyla kendisi ile işlem yapan duruma düşecek ve bir çıkar 
çatışmasının oluşması muhtemel olacaktır. Dolayısıyla, özellikle alım satım konu-
su menkul kıymetin, borsada bir fiyatının olması, müşterinin bu konuda açık bir 
talimatının olması veya işlem yapmanın müşteri bakımından herhangi bir tehlike 
içermemesi şartlarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir8. 

4. Sözleşmenin Kurulması

Genel olarak sermaye piyasası faaliyetleri çerçevesinde müşterilerle yapılacak 
tüm çerçeve sözleşmelerde, 

- SPK’nın Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrası gereği, 

6 İnceoğlu, a. g. e. , s. 144
7 İnceoğlu, a. g. e. , s. 146
8 M. Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Filiz, İstanbul 2000
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müşteri haklarını önemli ölçüde zedeleyici ve aracı kuruluş lehine tek taraflı ola-
ğanüstü haklar sağlayan hükümlerin konulmaması, 

- SPK’nın Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrası gereği, 
ispat külfetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer verilmemesi, 

- Açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılması, müşterinin okumasını zorlaştıracak 
veya engelleyecek karakter ve yazı büyüklüğü kullanılmaması, 

- Müşteriler ile aracı kurumun hak ve yükümlülüklerinin karşılıklı ve dengeli 
biçimde belirlenmesi gerekmektedir. 

Müşteri ile sözleşme imzalamadan önce, aracı kurumun yerine getirmesi ge-
rektiği bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. 

SPK’nın Seri V No: 46 sayılı Tebliğinin 12’inci maddesine göre müşteriyi ta-
nıma kuralının yerine getirilmesi şarttır. Aracı kurumlar hesap açılışı yapmadan 
önce, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterilerinin kimlik bil-
gilerini tespit ederler. Ayrıca, müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri 
tarafından noter marifetiyle düzenlemiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler 
tarafından işlem yapılabilir. Aynı şekilde Vekilin de kimlik bilgilerinin tespiti zo-
runlu kılınmıştır. 

Hesap açılmadan önce yapılması gereken en önemli işlem ise risk tercihinin 
tespit edilmesidir. Aracı kuruluşlar ayrıca müşterilerinin risk ve getiri tercihleri, 
yatırım amaçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak amacıy-
la standart formları geliştirmek, bu formlarda yer alan bilgileri güncelleştirmek 
ve formları saklamak zorundadırlar. Müşterilere bu bilgilerin risk tercihlerinin 
ölçülmesi amacıyla istendiğinin bildirilmesi, müşterinin bilgi vermekten kaçın-
ması halinde sorumluluğun kendisine ait olacağı konusunda uyarılması ve bilgi 
vermek istemediğine ilişkin yazılı beyanının alınarak müşterinin çerçeve sözleş-
meleriyle birlikte saklanması gereklidir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri. V No. 46 Tebliğinin 13. maddesine göre, 
aracı kurumlar sermaye piyasası işlemlerinin risklerini açıklayan ve içeriği SPK’ca 
belirlenen “Sermaye Piyasası İşlemleri Risk bildirim Formu’nu” müşterilerine im-
zalatmadan müşterileri ile sözleşme imzalayamazlar ve işlem yapamazlar. 

Risk bildirim formunun müşteriye imzalatılmasının ardından müşteri ile çer-
çeve sözleşmesi imzalanır. SPK’nın Seri. V No. 46 Tebliğinin 13. maddesinde söz-
leşme imzalanması zorunluluğu ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Bu sözleşme, aracı 
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kurumla müşterisi arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez 
akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmasıdır. 

çerçeve sözleşmenin imzalanmasından önce, risk bildirim formunun imza-
lanması şartı, aşağıda bahsi geçen genel işlem koşulları ile ilgilidir. Bu noktadaki 
temel amaç, aracı kurum tarafından düzenlenmiş olan ve her bir müşteri ile yapı-
lan sözleşmede kullanılan standart hükümlerden ibaret olan genel işlem koşulla-
rını, sözleşme imzalanmadan önce, müşteriye açıklamaktır. çünkü, uygulamada, 
sözleşmenin imzalanması sırasında, sözleme içeriğinin incelenmemesi veya ince-
lese dahi birtakım teknik boyutlarının algılanamaması nedenlerine dayalı olarak 
birçok uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bu uyuşmazlıkların önüne geçilmesi 
amacıyla, müşteriye, sözleşmeyle bağlanmadan önce, sözleşmenin imzalanması 
sonrası ileride doğabilecek riskleri bildirmek faydalı olacaktır. Bu şekilde, müşte-
ri sözleşmenin imzalanması dolayısıyla oluşabilecek riskleri, önceden üstlenmiş 
olacaktır. 

5. Sözleşmenin Şekli ve Kapsamı

Alım satıma aracılık sözleşmesinin şekli konusunda kanuni bir düzenleme 
yoktur. Kurul bir tebliğ hükmü ile aracılık sözleşmesinin bir türü olan bu sözleş-
menin şekil ve muhtevasını düzenlemiştir. Buna göre alım satıma aracılık çerçeve 
sözleşmesi müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir 
örneği müşterilere verilir9. 

Diğer yandan belirtmek gerekir ki, kanun tarafından koruma altına alınmış 
“sözleşme serbestisi” kuralı, yalnızca kanun ve taraf iradeleri ile sınırlanabilecek 
iken, SPK tebliği ile hüküm altına alınan yazılılık şartının sözleşmenin geçerliliği 
ile ilişkisi önem arzedecektir. Bu bağlamda, yazılılık şartının, sözleşmenin geçer-
liliğine mi yoksa ispata mı ilişkin olduğu hususu tartışılacaktır. Kanaatimizce bu 
husus daha çok ispat sorunu ile ilgilidir. çünkü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
11. Maddesi hükmü açık olmakla birlikte, sözleşme serbestisi kuralının aksine 
düzenlemelerin ancak taraf iradeleri veya kanunla yapılabileceğini belirtiyor. Bu 
bakımdan açık olan kanun hükmü karşısında, aracılık sözleşmesinin geçerliliğini, 
tebliğ hükmü ile yazılı olması şartına bağlamak yerinde olmayacaktır. 

“SPKn’da alım satıma aracılık sözleşmesinin yazılı yapılmasını öngören bir hü-
küm bulunmadığı gibi, SPK’ya bu konuda şekil mecburiyeti getirilmesine yönelik 
düzenleme yapma yetkisi de açıkça verilmemiştir. Bu sebeplerle, Tebliğ’deki yazılılık 
şartının geçerlilik şartı sayılması mümkün değildir. Bu durumda, aracı kurum-

9 Oğuz Kürşat Ünal, Aracı Kurumlar, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Aracı Kurumlar, Yak-
laşım, Ankara 1997, s. 223 
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lar tarafından yazılı sözleşme yapılmadan alım satıma aracılık yapılması halinde, 
sözleşme geçerli olarak kurulacak, fakat bu durum aracı kuruma SPK tarafından 
SPKn md. 47/A hükmü uyarınca idari para cezası uygulanmasına neden olabile-
cektir. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 4. 3. 1999 tarih ve E. 1998/6581, K. 
1999/1776 sayılı kararında da, alım satıma aracılık sözleşmesinin yazılı olmasının 
zorunlu olmadığı ifade edilmektedir. 10” 

çerçeve sözleşmelerinin belki de en önemli özelliği, yine Seri V, No: 46 sayılı 
Tebliğ’in 13. maddesinde yer alan, çerçeve sözleşmelerde sermaye piyasası mev-
zuatına aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve aracı 
kurumlar lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere ve emirlerin is-
patının müşteriye yüklenmesine ilişkin hükümlere yer verilemeyeceği hükmüdür. 

SPK temel şartlara ilaveten, her bir sözleşme tipi için asgari unsurları belirle-
miştir. Sözleşmede bulunması gereken asgari unsurlar şöyle sıralanabilir: 

- Tarafları Tanıtıcı Bilgiler 

- Sözleşmede Kullanılacak Kısaltmalar 

- Sözleşmenin Konusu 

- Emirlere İlişkin Hükümler 

- Sermaye Piyasası Aracının ve Nakdin Teslim Esasları 

- Sözleşme Taraflarının Birbirlerine Bilgi Verme Esasları 

“Aracı kurumların hesap ekstresi, menkul kıymet hareket listesi ve müşteri 
menkul kıymet hareket dökümünü müşterilerine göndermelerine ilişkin esaslara 
sözleşmede yer verilir. Bildirimlerin iadeli taahhütlü bir şekilde yapılması gerekir. 
“(Tebliğ, Seri V, No: 6, m. 4)

Aracı kurumların müşterilerine ayda bir göndermek zorunda oldukları hesap 
ekstreleri ile faiz oranı değişimi gibi diğer bildirimlerin belli süreler içinde itiraz 
edilmemesi durumunda kesinleşmiş ve tebellüğ edilmiş sayılacağına ilişkin dü-
zenlemelere, müşteri haklarını ciddi şekilde zedeleyici, aracı kuruluş lehine tek 
taraflı olağanüstü haklar sağlayan ve emirlerin ispatının müşteriye yüklenmesine 
ilişkin hükümlere yer verilmemesi hükmüne aykırılık teşkil etmeleri nedeniyle 
sözleşmelerde yer verilemez. 

10 Nusret Çetin, H. Ebru Töremiş, Menkul Kıymet Borsalarında Alım Satıma Aracılık Faaliyeti Kapsamında 
Aracı Kurumlarla Yatırımcılar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-
gisi C. XII Y. 2008 Sa. 1-2, s. 89
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- Müşteriye Ait Nakdin Değerlendirilme Esasları  

- Aracı Kuruluşa ödenecek Ücret veya Komisyonun Tespit ve ödenme 
Esasları 

 Temerrüt faizinin sözleşmede belirtilmesi zorunludur. 

- Takasbank’ta Saklanan Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Yönetimsel ve 
Mali Hakların Kullanılması Esasları 

Aracı kurumlar sözleşmelerde müşterilerinin portföylerindeki sermaye pi-
yasası araçlarının içerdiği hakları kullanıp kullanmamakta serbest olduğu ve bu 
nedenle hiçbir şekilde sorumlu olmayacağına ilişkin hükümlere yer veremezler. “

 - Teminat Hükümleri 

Müşterinin, Aracı Kurum nezdindeki tüm hesaplarının müşterinin gerek bu 
sözleşmeden gerekse diğer sözleşmelerden doğmuş ve doğacak tüm alacaklar için 
rehinli olduğuna ilişkin hükümlerin, rehin hukukuna (menkul rehninde belirlilik 
esastır) aykırı olması nedeniyle, teminat ile menkul kıymet arasında bire bir bağ-
lantı bulunacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sözleşmelerde doğmuş ve doğacak tüm alacaklar için hapis hakkının doğacağı 
gibi hükümlere yer verilemez. 

- Delil Şartı 

Aracı kuruluş kayıtlarının “kesin delil” teşkil etmesine ilişkin hükümlere yer 
verilemez. 

Gerek Kurul düzenlemeleri gerekse genel hükümler çerçevesindeki ispat kül-
fetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer verilemez. 

Aracı kuruluş kayıtlarının münhasıran delil olmasını öngören hükümler ise, 
müşterinin gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırması nedeniyle 
sözleşmede yer alamaz. Aracı kuruluş kayıtlarının münhasıran delil oluşturması-
na ilişkin hükümler, ancak Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca 
“müşteri mutakabatını içeren kayıtlar” için öngörülebilir. 

Elektronik ortamda iletilen emirler de sözlü emir olarak kabul edildiğinden, 
bunlara ilişkin aracı kurum kayıtları, yani ekrandan alınan dökümler, tek taraflı 
delil olarak kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda da verilenler dahil olmak 
üzere sözlü emirlerde aracı kurum tarafından tutulan ses veya bilgisayar kayıtları 
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ancak müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve ispat yükü yine aracı 
kurumda kalacak olup, aracı kurum kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini te-
yit ettiği takdirde aracı kurum kayıtları delil olarak kullanılabilecektir. 

Diğer taraftan genel usul hükümleri açısından konu değerlendirildiğinde, 
müşterilerin kendi şifrelerini girmek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin 
olarak tutulan bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 
202. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilme-
si dahi oldukça güçtür. Zira müşteriler tarafından gerçekleştirilen bu tip işlemlere 
ilişkin bilgisayar kayıtlarının yazılı delil başlangıcı kabul edilebilmesi için, bu iş-
lemlerin şüpheye yer vermeyecek şekilde, örneğin sadece hesap sahibinin kulla-
nabildiği kişisel bir şifre veya benzeri bir yöntemle, müşteri tarafından gerçekleş-
tirilmiş olduğunun ispat edilmiş olması gereklidir. Bu nedenle bilgisayar kayıtları 
ancak takdiri delil kabul edilebilecektir. 

- Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi 

Tek taraflı fesih hakkını ve fesih hakkını kullanmasına rağmen henüz ifa et-
mediği edimler karşılığı nezdinde bulunan müşteriye ait sermaye piyasası aracı 
ve nakdini muhafaza etme hakkını sadece Aracı Kurum’a veren kayıtlara yer ve-
rilemez. 

- Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi 

Sermaye piyasası araçlarının, faiz oranının, cezai şartın, müşteriye verilecek 
hizmetin ve benzeri hususların tek taraflı olarak değiştirilmesine ilişkin hüküm-
lere, sözleşmelerde ancak bu değişiklik hakkında müşteriye derhal bildirimde 
bulunulması ve müşteriye sözleşmeyi feshetme hakkı tanınması kaydıyla yer 
verilebilir. 

- Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım 

- Uygulanacak Hükümler 

- Blokaj ve Yatırımcıları Koruma Fonu 

- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 

Müşterinin mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını kullanma imkanı-
nı ortadan kaldıran veya sınırlandıran, müşterinin çeşitli yasal takip haklarından 
feragat ettiğine ilişkin hükümlere sözleşmelerde yer verilemez. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) yürülüğe girmesi ile birlikte, “yet-
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ki sözleşmeleri” ile ilgili de bir yenilik beraberinde gelmiştir. Yalnızca tacirler ve 
kamu tüzel kişilerinin aralarında yetki sözleşmesi yapabilmesine izin verilmiş ol-
ması nedeniyle, müşteri ve aracı kurumun yapacakları sözleşmelerde, yetki söz-
leşmesine ilişkin hükümlere yer verilemeyecektir. 

- Sorumsuzluk Kayıtları 

Tüm aracı kuruluşlar, BK 99. madde (Yeni TBK m. 115) çerçevesinde imtiyazlı 
kuruluş sayıldıklarından, sözleşmelerin çeşitli maddelerinde yer alan sorumsuz-
luk kayıtları, gerek Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğin 13. maddesi çerçevesinde, gerekse 
söz konusu Tebliğ hükmünün de ötesinde, genel hükümler bakımından geçersiz 
olacak, aracı kurumun hafif kusuru halinde dahi bu tür sorumsuzluk kayıtları 
batıl sayılacaktır. Dolayısıyla, bu tür sözleşme hükümlerine yer verilmemeli ve BK 
99. ve 100. Maddelerine (Yeni TBK m. 116) uygun olarak sorumsuzluk hallerinin 
ancak aracı kuruluşa atfı mümkün olmayan hallerle sınırlandırılması gerekir. 

-Yetkili İmzalar ve Tebligat Adresleri 

Bu asgari unsurları içeren çerçeve sözleşmeler müşterilerle imzalanabilecektir. 

6. Alım Satım Sözleşmesinden Doğan Borçlar

a) İşi Sadakatle ve Özenle Yapma Borcu

çerçeve sözleşmede aracı kurumların bir sonucu sağlamak taahhüdü bulun-
mamaktadır. Aracı Kurumlar sadece faaliyetlerinde gerekli özeni göstermek ve 
işi sadakatle yapmak yükümlülüğü altındadır. Vekilin özen borcunun konusunu 
hayat deneyimlerine ve işlerin normal akışına göre girişim ve davranışlarda bu-
lunmak ve başarılı sonucun gerçekleşmesini engelleyici davranışlardan kaçınmak 
teşkil eder11. 

Yapılan iş resmi bir belgeye dayanarak icra edilen ve mesleki uzmanlığı ge-
rektirten işlerin görülmesinde subjektif kıstasa dayanma olasılığının vekaletteki 
güven unsuru nedeniyle ortadan hemen hemen kalktığı savunulmaktadır12. 

öyleyse aracı kurum işini özenle yapacak ve bu esnada müşterisine verdiği za-
rarlardan hafif kusurunun bulunması halinde bile sorumlu olacaktır. Gösterilmesi 
gerekli özen, objektif ölçüte göre belirlenmelidir. BK m. 321/2’de düzenlenen 
(Yeni BK m. 396) bu ölçüte göre, halka arzın güçlüğü veya ortaklık için taşıdığı 
önem arttığı oranda, aracı kurumun göstermesi gerekli özen de artacaktır. Aynı 

11 İnceoğlu, a. g. e. , s. 152
12 İnceoğlu, a. g. e. , s. 152
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maddede yer alan ve özenin tespitinde, aracı kurumun bilgi derecesinin, yete-
neklerinin ve diğer niteliklerinin dikkate alınmasını gerektiren subjektif ölçüt ise 
burada geçerli olmaz13. 

Aracı kurumlar basiretli bir iş adamı gibi hareket etmeli ve tedbirli bir aracı 
kurumun aynı anda göstereceği ihtimam ve özeni göstermelidir. 

Vekilin müvekkilin menfaatlerini sözleşme ile güdülen amaç doğrultusunda 
korumak, müvekkilin yararına olan davranışlarda bulunmak ve ona zarar verici 
davranışlardan kaçınmak yükümlülüğü olarak tanımlanan sadakat yükümlülüğü 
Seri V, No: 46 sayılı Tebliğin 11/2 maddesinde aracı kurumlar için özel olarak 
düzenlenmiştir. Hükme göre herhangi bir çıkar çatışması meydana durumunda 
aracı kurumlar müşterilerine karşı adil davranmak zorundadır. Adil davranma-
nın özünde her şeyden önce eşitlik vardır. Müşterilere eşit davranmak ve yine 
mevzuattan kaynaklanan emirlerin eşleştirilmesinde, fiyat ve zaman önceliğine 
riayet etmek gerekmektedir. öte yandan SPK’nın Seri. V, No: 46 sayılı Tebliği’nin 
58. Maddesi aracı kurumların müşterilere ait sermaye piyasası araçları ve nakit 
üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine her-
hangi bir tasarrufta bulunmalarını yasaklamaktadır. Bu da sadakat yükümlülüğü-
nün bir görünümüdür. 

b) Müşterinin Talimatlarına Uygun Davranma Borcu

Müşterinin alım satım talimatlarına uygun hareket edilmesi çerçeve sözleş-
menin bir gereğidir. Aracı kurumların verilmiş olan bir talimatı müşterinin takip 
ettiği amaca ya da genel olarak onun menfaatlerine uygun görmezlerse bu talimatı 
geri alması ya da değiştirmesi için müşteriyi uyarmak zorundadır14. 

c) Aldıklarını Müşteriye Verme Borcu

Vekilin bilgi ve hesap verme borcunun yanında vekilin, vekaletin ifası için veya 
ifa dolayısıyla aldıklarını müvekkile verme borcu da bulunmaktadır. Talimat gere-
ği gerçekleşen işlemler sonucunda üçüncü şahıslardan alınanlar yanında verilmiş 
olan para ve menkul kıymetlerin de iadesi gerekmektedir. Uygulamada, müşteri 
ile cari hesap sözleşmesi yapılması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Böylece 
sürekli bir fiziki ödeme ve takasa gerek kalmamaktadır. Hesabın bakiyesi TTK 
gereğince belli bir devre sonucunda tasfiye edilmektedir. Devre içinde cari hesaba 
sürekli olarak borç ve alacak kaydı yapılmaktadır. TTK’ya göre cari hesap iliş-
kisi sona ermeden alacaklı bakiyeyi isteyemez. Ancak TTK’nın bu düzenlemesi 

13 Manavgat, a. g. e. , s. 88
14 İnceoğlu, a. g. e. , s. 155
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emredici nitelikte değildir ve tarafların bakiyeyi hesap devresi sona ermeden de 
isteyebilecekleri sözleşme ile öngörülebilir ve bu durum sözleşmenin cari hesap 
sözleşmesi niteliğini bozmayacaktır. 

d) Bilgi ve Hesap Verme Borcu

Müvekkilin, işe başlanıp başlanılmadığını, işin nasıl yürütüldüğünü ve en 
önemlisi işin nasıl sonuçlandırıldığını bilmeye hakkı vardır. Bu nedenle, gerek 
vekalet sözleşmeleri açısından, gerekse de komisyon sözleşmeleri açısından ve-
kilin bilgi ve hesap verme borcu düzenlenmiştir. Söz konusu borç, sözleşmenin 
kurulması ile birlikte doğar ve işin tamamlanmasından sonra dahi devam eder15. 

III. ÇERÇEVE SÖZLEŞMELERDE GENEL İŞLEM ŞARTLARI (GİŞ)

Yatırımcı tarafından kabul edilen sözleşmenin birçok hükmü, sözleşmenin ku-
rulmasından önce hazırlandığı için, sözleşmenin bu tip koşulları, genel işlem şartı 
niteliği taşımaktadır16. 

Pazarlık gücündeki dengesizliği bertaraf etmek için getirilen yasal düzenleme-
ler, bir tarafın sürekli olarak sözleşmeyi şekillendirme özgürlüğünden mahrum 
olduğu tipik durumlar için zorunlu sözleşme içeriği tespit etmek veya hakimin 
müdahale ederek sözleşmeyi düzeltmesine imkan tanımak düşüncesi üzerine 
kuruludur. İş, kira, kapıdan satış, taksitle satış, turistik gezi, tüketici kredisi gibi 
sözleşme türleri tipik olarak taraflar arası eşitliğin bozulduğu ve bir yasal düzen-
lemeye ihtiyaç duyulduğu alanlardır17. 

İçeriğini genel işlem şartlarının teşkil ettiği formüler sözleşmeleri ileride doğ-
ması muhtemel, uyuşmazlığa sebep olabilecek, akla gelen ihtimalleri adeta kazu-
istik bir yöntemle düzenlemekte; diğer tarafın elini kolunu bağlayıcı, yalnız müte-
şebbis yararına ve asla tartışma götürmeyen kesin ve mutlak çözümler getirmek-
tedirler. Formüler sözleşmenin hazırlanmasına katılmayan, belki de sözleşmeyi 
okumadan ya da okuyup da anlamadan imzalayan tarafı korumak için bazı ilkeler 
oluşturulmuştur18. 

Tüm Avrupa ülkelerinde uzun yıllardan beri mevcut bu koruyucu hüküm-
ler ülkemizde önce 2003 yılı Martt ayında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanuna (TKHK) eklenen “Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 
altıncı madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Tüketici Sözleşmelerindeki 

15 İnceoğlu, a. g. e. , s. 177
16 Çetin-Töremiş, a. g. e. , s. 86
17 Yeşim M. Atamer, Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, Beta, Şubat 2001 İstanbul, s. 198
18 İsmail Kırca, Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Ankara 2000, s. 88
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Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” ile sınırlı ölçüde kendisine yer bulduktan 
sonra, şimdi Türk Borçlar Kanunu ile daha yaygın olarak uygulanma olanağına 
kavuşmuş olmaktadır19. 

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 20-25. Maddeleri, sözleşmenin diğer tarafının 
tüketici veya tacir olup olmadığına bakmaksızın, her türlü sözleşmede genel işlem 
koşullarının denetlenmesine olanak sağlamaktadır. 20. maddenin son fıkrasında 
“Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetki-
li makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazır-
ladıkları sözleşmelerde, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır” hükmü yer almak-
tadır. Bu anlamda, aracı kurumlar tarafından hazırlanan çerçeve sözleşmelerinin 
genel işlem koşullarıyla ilgili hükümlere tabi olacağı şüphesizdir. 

Genel işlem koşullarına ilişkin mevcut sermaye piyasası düzenlemelerinde ya-
tırımcıların korunması amacıyla zaten var olan koruma hükümlerine ek olarak 
yeni Borçlar Kanunu’nun genel işlem koşullarına getirilen son derece sıkı koruma 
hükümleri uygulamada, çerçeve sözleşmeler anlamında bazı tereddütlere sebep 
olabilecektir. 

Sermaye piyasası düzenlemelerinde örnek olarak asgari unsurlarda çerçe-
ve sözleşmelere yönelik getirilen genel düzenlemede, SPK’nın Seri. V No. 46 
Tebliğinin 13’üncü maddesine istinaden: 

“müşteri haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve aracı kuruluş lehine tek taraflı ola-
ğanüstü haklar sağlayan hükümlerin konulmaması” gereğine ve “müşteri aracı ku-
rumların hak ve yükümlülüklerinin karşılıklı ve dengeli bir biçimde belirlenmesi” 

gereğine yer verilmiştir. Bu bakımdan yeni Borçlar Kanunu ile içerik deneti-
mine ilişkin getirilen 25. Madde düzenlemesi ile sermaye piyasası düzenlenmeleri 
uyumludur denilebilir ancak bu husus genel kanunun özel kanunun uygulama 
alanına müdahalesi noktasında çeşitli tartışmalara yol açabilecektir. 

İlgili madde, sadece maddede zikredilen türden hükümlere çerçeve sözleşme-
lerde yer verilemeyeceğini belirtmekle yetinmiş, maddeye aykırılığın yaptırımı-
nın ne olacağı hususuna değinmemiştir. Bu hükmü emredici olarak kabul etmek 
ve buna aykırı olarak çerçeve sözleşmelerde yer alan hükümleri BK m. 20 (Yeni 
TBK m. 27) uyarınca butlan yaptırımına tabi tutmak gerekir. Maddeye aykırılığın 
varlığı, yani somut uyuşmazlıkta çerçeve sözleşmede yer alan hükümlerin aracı 
kuruluş lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlanıp sağlanmadığı ve bu hüküm-
lerin müşterinin haklarını ciddi surette zedeleyip zedelemediği hakim tarafından 

19 Atilla Altop, Türk Borçlar Kanunu Tasarısındaki Genel İşlem Şartları Düzenlemesi, s. 2
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ayrı ayrı denetlenecektir. Bu ise, genel işlem şartı niteliği taşıyan hükümlerin, 
hakim tarafından içerik denetimine tutulmasından başka bir şey değildir. Eğer 
hakim ilgili hükmün Tebliğ’in 13/III. maddesine aykırı olduğu sonucuna varırsa, 
çerçeve sözleşmedeki bu hüküm geçersiz sayılacak ve uyuşmazlık konuya ilişkin 
tamamlayıcı hükümlere göre çözümlenecektir20. 

Sermaye Piyasası Kanununa tabi aracı kuruluşlar, sermaye piyasası araçlarının 
ihracına veya halka arz yoluyla satışına ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye 
piyasası araçlarının alım satımına aracılık ile menkul kıymetlerin geri alım veya 
satım taahhüdüyle alım satımı, yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği alan-
larında faaliyet gösterirler iken alım satıma aracılık faaliyetinin yapılabilmesi için 
öncelikle müşteriyle aracı kuruluş arasında imzalanan çerçeve sözleşmelerin içer-
diği hükümlerin, müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve aracı kuruluş 
lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümler içermemesi gerekir. Oysa 
bu hususun, uygulamada aksi yönde geliştiğini aşağıdaki örnekle anlamak müm-
kündür. 

… Yatırım ve menkul Değerler A. Ş. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına 
Aracılık çerçeve Sözleşmesi/madde 6: Gerçekleşmeyen Emirler: “… Yatırım emrin 
kısmen veya tamamen gerçekleşmesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın 
sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesinden ya da bedeli ödememesinden, elin-
de olmayan nedenlerden, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesin-
den, unutma veya yanılmasından, ihmalinden ve elinde olmayan sair nedenlerden 
dolayı sorumlu değildir. ”21

Diğer taraftan, sermaye piyasasında işlemler, bireysel ve profesyonel nitelikli 
yatırımcı ve aracı kurum ve kuruluşların kendi arasında olabilmektedir. Bu nok-
tada bireysel yatırımcının önemli ölçüde bir korumaya ihtiyacı varken, nitelikli 
kurumsal yatırımcı zaten profesyonel uzmanlarla çalışarak bu işlemleri gerçek-
leştirmekte olup ihtiyacı olan koruma bireysel yatırımcı ölçüsünde olmamaktadır. 

Yeni Borçlar Kanunu’nda genel işlem koşullarının tacirler arasında yapılma-
sı noktasında fark gözetilmemiştir. Bu noktada aracı kuruluşlar tanımının diğer 
unsuru olan bankalar ile aracı kurumların genel işlem koşulları açısından dene-
timi bakımından da bir farklılık bulunmamaktadır. Yeni Sermaye Piyasası Kanun 
Tasarısı taslağında da buna ilişkin bir hüküm yoktur. 

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde karşı tarafa bilgi verilmeden, 
sözleşmenin içeriğini öğrenme imkanı tanımadan yapılmış bir sözleşmede genel 
20 Kırca, a. g. e. , s. 92
21 Atamer, a. g. e. , s. 292
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işlem koşulları yazılmamış sayılacaktır. Söz konusu hükmü aracı kurumlar bakı-
mından değerlendirdiğimizde, sözleşme öncesi müşteriye bilgi formunun okutu-
lup imzalatılması, bu maddede yer alan hususları ne derece karşılayacak belirsiz-
dir. Ayrıca bu konuda ispatın nasıl sağlanacağı konusunda belirsizlik hakimdir. 

Taraflar arasındaki dengenin bozulması, sadece genel işlem şartlarının müş-
teri aleyhine olan içeriklerinden değil, sık sık bunların kaleme alınış tarzından 
da kaynaklanabilir. Müşterinin, haklarının neler olduğunu sözleşmenin çok farklı 
yerlerinde ve anlaşılmaz şekilde yansıtan ve bu şekilde müşterinin yasal hakları-
nı kullanmasını engelleyen, faizin hesaplanması yöntemlerini bir uzman dışında 
kimsenin anlayamayacağı biçimde kaleme alan, kendisine sınırları belirlenmemiş 
bir takım takdir hakları tanıyan işletme de müşterisi aleyhine bazı sonuçlara se-
bep olmaktadır. GİŞ’i tek taraflı olarak kaleme alan kişi, bunları, karşı taraf için 
açık ve anlaşılır bir içerik taşıyacak şekilde düzenleme yükümlülüğü vardır. Aksi 
takdirde, bu hüküm hiç sözleşme içeriği olamayabileceği gibi (yürülük denetimi), 
bu engeli aşmışsa içerik denetimine tabi tutulabilir22. 

Sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin olarak ise Türk Borçlar Kanunu m. 115 ile ge-
tirilen düzenleme uyarınca, uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, 
ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, 
borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan an-
laşma kesin olarak hükümsüzdür. Nitekim sermaye piyasası düzenlemelerinin 
çerçeve sözleşmeler için belirlenen asgari unsurlarında 

“Aracı kurumun hizmeti gereği gibi yerine getirmemesi halinde, müşterinin 
alacaklarını aracı kuruma karsı borcuyla takas etmesini düzenleyen hüküm dahil, 
müşterinin aracı kurum veya üçüncü kişiye yöneltebileceği taleplerini kısıtlayan 
veya kaldıran hükümlere yer verilemez. ” 

denmektedir. 

IV. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Alım satım aracılığı çerçeve sözleşmesinin uygulamasında karşılaşılan bazı 
önemli sorunlar şu şekilde sıralanabilir: 

(1) Sözleşmenin hukuki niteliği konusunda yerel mahkemelerin farklı karar-
ları bulunmaktadır. çerçeve sözleşmelere vekalet sözleşmesi hükümleri uygu-
lanması görüşü, bazı mahkemelerce kabul görmemekte ve aracı kurum-müşteri 
ilişkisinin temelinde saklama sözleşmesi olduğu ve bu nedenle aradaki sözleş-

22 Atamer, a. g. e. , s. 209
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meye vedia akdi hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşü kabul edilmektedir. 
Sözleşmenin vekalet sözleşmesinden çıkarılması durumunda karşılaşılan en bü-
yük güçlük zamanaşımı defilerinin geçersiz olmasıdır. 

(2) Sözleşmenin uygulanmasında öne çıkan belki de daha önemli sorun te-
merrüt hükümlerinde yaşanmaktadır. Sürekli bir ilişkinin olduğu, günlük işlem-
lerle borç-alacak bakiyelerinin değiştiği müşteri hesaplarında, hesabın borcunu 
takas süresi diye bilinen T+2 günü hesaba yatırmayan müşterinin borç bakiye-
sinin tasfiye edilmesi için hesabında bulunan ve karşılığı ödenmemiş sermaye 
piyasası araçlarının satılması gerekmektedir. Alım satıma aracılık sözleşmesinde 
hesap bakiyesinin tasfiyesi hükümlerinde hesaptaki sermaye piyasası araçlarının 
derhal satılacağına ilişkin ifadeler olsa da, yargı sürecinde, müşteriyi temerrüde 
düşürmeden yapılan satışlar talimatsız satışlar olarak kabul edilmekte ve yapılan 
satışlardan dolayı müşterinin uğradığı zararı aracı kurum tazmin etmek zorunda 
kalmaktadır. 

(3) Karşılaşılan bir diğer önemli sorun, müşteri hesabına yapılan işlemler-
de müşteri talimatının olduğunu aracı kurumun ispatlamak zorunda olmasıdır. 
Müşterinin işlem emirleri yazılı olmak zorundadır. Ancak sözlü emir de kabul 
edilmektedir. Sözlü emirler telefonla, mail yoluyla, faksla ve diğer iletişim yolla-
rıyla alınabilmektedir. Emirlerin ispatında aracı kurumlara ispat yükü verilmiştir 
ve bu yükü azaltacak sözleşme hükümleri geçerli kabul edilmemektedir. Ancak 
borsada işlemler öylesine yoğun bir hız gerektirmektedir ki, oluşan fiyatı kaçır-
mamak pahasına mevzuata uygun emir alımı ihmal edilebilmektedir. Aradan 
uzun zaman geçtikten sonra talimatsız işlem yapıldığı gerekçesiyle işlemler kabul 
edilmemekte ve emirleri ispatlayamayan aracı kurum tazminat ödemek zorunda 
kalmaktadır. 

(4) Uygulamada karşılaşılan önemli sorunlardan birisi de, aracı kurumların 
çerçeve sözleşmeye yazdırmalarına rağmen, müşteri hesaplarında doğmuş ve do-
ğacak alacaklar için rehin ve hapis hakkı gibi sözleşmeye konulan hükümlerin 
mevzuata aykırı olması nedeniyle gerek SPK gerekse yargı tarafından kabul edil-
memesi müşteri hesaplarındaki borçların teminatsız kalmasına yol açmaktadır. 

(5) Son olarak, karşılaşılan bir sorun da, aracı kurum kayıtlarının kesin de-
lil teşkil edeceğine ilişkin sözleşmeye yazılan hükümlerin kabul edilmemesidir. 
özellikle aracı kurum kayıtlarının münhasıran delil olmasını içeren kayıtlar, an-
cak müşteri mutabakatını içeriyorsa delil olarak kabul edilmektedir. 
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V. SONUÇ

Aracı kurumların müşterileri ile düzenlediği alım satım sözleşmeleri çerçe-
ve sözleşme olup, bu sözleşmeden sonra yapılan alım satım işlemlerinde ayrıca 
münferit sözleşmelerin düzenlenmesine gerek yoktur. Bu sözleşmenin asli unsuru 
alım satım olmakla beraber, yan edimleri de bulunmaktadır. çerçeve sözleşmesi-
nin hukuki niteliği konusunda doktrinde vekalet akdi olduğu yönünde bir mu-
tabakat varken, bazı yargı kararlarında farklı sonuçlar olduğu da görülmektedir. 

çerçeve sözleşmenin uygulamasında, SPK tarafından belirlenen asgari unsur-
lara uymak zorunluluğu vardır. Mevzuatla yatırımcılar herhangi bir fark gözetil-
meksizin aracı kurumlara karşı son derece aşırı denebilecek ölçüde korunmak-
tadır. Söz konusu korunma yakında yürürlüğe girecek Türk Borçlar Kanunu’nda 
özellikle düzenlenen, genel işlem koşulları ile bir üst boyuta taşınacaktır. 

Son olarak; karşılaşılan bazı sorunların yüksek yargı tarafından verilecek ka-
rarlarla çözülmesinin ise, uygulamaya istikrar kazandırması beklenmektedir. 



§ 11 İRADE SAKATLIKLARI

Doç. Dr. Zekeriya KÜRŞAT1

I. GENEL OLARAK

Borçlar Hukuku alanında hukuk düzeni, kişilere, kanunun gösterdiği sınırlar 
içinde olmak koşulu ile, hukuki ilişkilerini diledikleri gibi düzenleme özgürlüğü-
nü tanımıştır (TBK m. 26). Bu özgürlük, Anayasamızın 48. maddesinde de “Her-
kes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir” ifadeleri ile teminat 
altına alınmıştır. Kişiler, böylece Anayasada seviyesinde teminat altına alınmış 
olan bu özgürlük sayesinde, birbirleri ile olan ilişkilerinde, bu ilişkileri düzenle-
yen kurallar koyabilme gücüne sahip olmuşlardır. 

Hukuki işlemler, kişilerin bu gücü kullanmalarının eseridir. Zira söz konusu 
gücün hukuki işlemler alanındaki uzantısı, “irade özgürlüğü”dür. Borçlar Huku-
kunda ve bu hukuk dalının sözleşmeler alanında ise uzantı, “sözleşme serbestisi” 
olarak ortaya çıkar2. Böylece kişiler, sözleşme yapıp yapmama, sözleşmenin tara-
fını, tipini, şeklini veya konusunu ve hatta bu sözleşmeye uygulanacak kanunu3 
seçme özgürlüğüne sahiptirler4. 

Bu şekilde sözleşmeler, birbirleriyle hukuki ilişkiye giren kişilerin iradelerinin 
somutlaştığı ve dış dünyaya açıklandığı en önemli araç olma fonksiyonuna sahip-
tirler. Bir sözleşmeden söz edebilmek için ise, hukuki sonuç doğurmaya yönelik, 
karşılıklı ve birbirine uygun iki irade beyanının bulunması şarttır (TBK m. 1/f. 
1). Bu bakımdan genel olarak tüm hukuki işlemlerde ve özellikle sözleşmelerde 

1 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
2 Karş. İbrahim Kaplan; Hâkimin Sözleşmeye müdahalesi, Ankara, 1987, s. 3; karş. Şener Akyol, medeni 

Hukukta Uygulama Örnekleri (Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri), C. II, 2. bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 
1992, s. 2-3). Sözleşme serbestisi ve bu ilkenin sınırları için bkz. Hasan Erman, “Borçlar Hukukunda Akit 
Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları”, İÜHFM, C. XXXVIII, S. 1-4, s. 601-619. 

3 Bu konu ile ilgili olarak bkz. Vedat Seviğ, “İrade İstiklali Esası Hakkında muhtelif Temayüller”, A. Samim 
Gönensay’a Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1955, s. 353-416. 

4 Bkz. Erman, s. 603 vd. ; Selahattin Sulhi Tekinay/Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atillâ Altop; Tekinay 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. bs. , İstanbul, Filiz Kita-
bevi, 1993, s. 362; Akyol, Uygulama Örnekleri, s. 2 vd. ; Mehmet Murat İnceoğlu, “Sözleşme Yapma Zorun-
luluğu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. maddesinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. 
M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2000, s. 391-429, özellikle s. 
391; B. N. , Esen; “Akit Yapmamak Hakkı”, İzmir Barosu Dergisi, Y. 3, S. 4-12, s. 263 vd. 
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irade beyanının varlığı hayati önem taşımaktadır5. İrade veya iradelerin söz ko-
nusu olmadığı bir hukuki işlem düşünülemez. Sözleşmeler bakımından tarafların 
iradeleri, sözleşmenin kuruluşunu sağlayan, içerik ve kapsamını hukuk düzeninin 
çizdiği çerçevede belirleyen bir güç niteliğindedir6. 

Sözleşme için vazgeçilmez bir unsur olan “irade”nin sağlıklı olarak oluşması 
ve ortaya çıkması (beyan edilmesi) için ise, özgür olması şarttır. özgür bir şekilde 
oluşmamış bir iradeden kaynaklanan beyan, sahibinin gerçek iradesinin dış âleme 
yansımış şekli olarak algılanamaz. “Kişinin kendi kaderini kendi belirlemesi” diye 
de anlaşılabilecek olan “irade özgürlüğü”nün doğal sonucu, bir kimsenin ancak 
özgür olarak yaptığı eylemlerinden sorumlu olmasıdır. Hukuki işlemlerin ve özel-
likle sözleşmelerin, tarafları bağlayıcı gücü de buradan gelir. Taraflar, kendi özgür 
iradeleri ile tâbi olacakları kuralları belirlerler. 

özetlemek gerekirse, sözleşmelerin kurulabilmesi için karşılıklı ve birbirine 
uygun irade beyanlarının bulunması şarttır. Sözleşmelerin kuruluşuna yönel-
miş beyanların, özgürce oluşmuş iradenin ürünü olmaları, sözleşmelerin hü-
küm doğurabilmeleri açısından önemlidir. Hukukun genel olarak kabul edilen 
esası gereğince, herkesin kendi davranış ve tavırlarını seçip belirleme ve onlara 
hâkim olma hakkı bulunmaktadır7. Bir kişinin hareket tarzının başka kimse-
lerce makul görülmemesi, o kişinin iş ve işlemlerini kendi iradesi doğrultusun-
da yapmasına engel oluşturamaz. Böyle bir engelin kabulü, hak sahibinin irade 
özgürlüğünün ihlâl edilmesi anlamına gelir8. Hukuk düzeni, bu noktaya önem 
vermiş ve bu bakımdan bazı hükümlerle bir takım önlemler almıştır. İradeyi 
bozan sebeplerle ilgili hükümler bu çerçevede değerlendirilebilecek düzenleme-
lerdir. 

Günlük hayatta irade özgürlüğü, iradeye yönelik çeşitli hukuka aykırı baskı-
larla ihlal edilebilmektedir. Hukuk düzeni, irade özgürlüğünü tesis etmek ve ko-
rumak için çeşitli önlemler almış ve iradeye yönelik bu baskılar için çeşitli yap-
tırımlar öngörmüştür. Bu çerçevede özgür bir iradenin ürünü olmayan beyanın 
sahibine, beyanlarından sorumlu olmayı engelleme olanağı tanınmış bulunmak-
tadır (BK m. 30, 36, 37) 9. 
5 Kocayusufpaşaoğlu Necip, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, Yenilenmiş Genişletilmiş Ta-

mamlanmış 4. Bası, Filiz Kitapevi, İstanbul 2008, § 10, N. 7 vd. ; Seyfullah Edis; Türk-İsviçre Borçlar Hukuku 
Sistemine Göre Akdin Lüzumlu Vasıflarında Hata, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
1973, s. 9; Ersin Sarıgöllü; “İrade Sakatlıklarının Sonuçları”, Adalet Dergisi, Y. 78, S. 1, Ocak-Şubat 1987, s. 24). 

6 Kaplan, s. 7. 
7 Esat Arsebük; Borçlar Hukuku, 3. Basım, I-II. Cilt, Ankara, Güney Matbaası, 1950, s. 422. 
8 Arsebük, s. 422. 
9 Burada bir noktanın aydınlığa kavuşturulmasında fayda görmekteyiz. Bilindiği gibi, “güven nazariyesi”ne 

göre, bir kimsenin diğer tarafın beyanına hal ve şartlara göre makul olarak verdiği anlam korunmakta ve 
beyan, sahibinin gerçek iradesini yansıtmasa da, bu beyanın sonuç doğuracağı kabul edilmektedir (Kocayu-
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Bu çerçevede hukuki işlemi kurmaya yönelik iradenin sağlıklı olması ve öz-
gür koşullarda oluşup açıklanmış olması, işlemin geçerlilik koşullarından biridir. 
İşlemin, sakat bir iradenin eseri olması halinde, kurulan hukuki işlem de sakat 
olacaktır. 

II. İRADE SAKATLIĞI HALLERİ

1. Genel Olarak

Sözleşme yapılırken taraflardan birinin işlem yapma iradesinin oluşumu veya 
beyanı aşamasında meydana gelen sakatlığa “irade sakatlığı” diyoruz10. Türk Borç-
lar Kanunumuzda irade sakatlıkları halleri 30 ve 39. maddeler arasında düzen-
lenmiştir. Burada irade sakatlıkları olarak “yanılma” (hata), “aldatma” (hile) ve 
“korkutma” (ikrah) kurumlarına yer verilmiştir11. Biz de aşağıda kanundaki sıra-
lamaya uygun bir şekilde söz konusu kurumları açıklayacağız. 

2. Hata

a) Kavram ve “Beyan Hatası” “Saik Hatası” Ayırımı

Herhangi bir hukuki müeyyidesi olup olmamasına bakılmaksızın, hata denin-
ce genel olarak, gerçek hakkında bilinçli olmayan yanlış bir tasavvur anlaşılır12. Bu 
anlamıyla hata, “bilgisizlik”ten ayrılır. Zira bilgisizlikte hatada olduğu gibi, yanlış 
bir tasavvur sahibi olmak değil, hiçbir tasavvur sahibi olamamak söz konusudur13. 

Hukuki bir yaptırımı gerektiren anlamıyla hata ise, bir kimsenin sözleşme ya-
parken, bu sözleşmeyi yapmasına etkili olabilecek bir olay veya bir durum hak-

sufpaşaoğlu Necip, Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1968, s. 5 vd. ). Burada beyan sahibi, arzu etmediği bir sonuçla dahi 
karşılaşabilmektedir. Hal ve şartlara göre karşı tarafın haklı olarak beyana yüklediği anlam sonuç doğur-
maktadır. Bu durum, irade özgürlüğü karşısında, bu özgürlüğün bir tür sınırı olarak düşünülmemelidir. 
Zira irade özgürlüğünden maksat, mutlak olarak gerçek iradenin tespit edilmesi ve bu iradeye sonuç yük-
lenmesi gerektiği değildir. İrade özgürlüğünün tesisinden amaç, iradeyi baskılardan arındırmak ve beyanın, 
sahibinin özgür bir eylemi olarak ortaya çıkmasını sağlamaktır. Kaldı ki güven nazariyesi gereğince irade 
beyanına farklı anlam yüklenen kişinin, hukuki işlemi “hata” nedeniyle iptal hakkı bâkidir (Oğuzman M. 
Kemal, Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, c. 1, 9. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, s. 75). 

10 Karş. Fikret Eren; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. bası, Beta, İstanbul 2008; s. 337-338; Oğuzman/
Öz, s. 96; Haluk Nami Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş Onbirinci Bası, Beta 
Yayınevi, İstanbul 2012, s. 60. 

11 Biz amacı daha iyi ifade ettiğine inandığımız ve yaşayan hukuk dilinde kullanılmaya devam eden ve bu 
yönüyle ölmemiş, herkesin anladığı eski kanun kavramlarını kullanmayı tercih ediyoruz. 

12 Kocayusufpaşaoğlu, Hata, s. 30; Edis, s. 3; Kostkiewicz Jolanta Kren, Nobel Peter, Schwander Ivo, Wolf 
Stephan, OR schweizerisches Obligationenrecht, 1. , überarbeitete und erweiterte Auflage, orel füssli Verlag 
AG, Ulm, 2009, 23 N. 3. 

13 Kocayusufpaşaoğlu, Hata, s. 30-31; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 2; Edis, s. 5; OFK-Das-
ser, OR, 23, N. 4. 
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kında esaslı bir şekilde, eksik veya yanlış fikir sahibi olması yahut doğru ve tam 
bir fikir sahibi olmasına rağmen, beyanını istemeden iradesine aykırı bir şekil-
de açıklaması demektir. Bu anlamıyla hatanın, karşımıza iki şekilde çıkabildiği-
ni görmekteyiz: Birincisinde hata, irade beyanının istenmeyerek gerçek iradeye 
uygun olmaması şeklinde ortaya çıkmakta ve “beyan hatası” olarak adlandırıl-
maktadır. İkincisinde ise hata, iradenin yanlış bir tasavvurun etkisiyle oluşması 
ve beyanın da bu tasavvura uygun yapılması şeklinde ortaya çıkmakta ve “saik 
hatası” adını almaktadır14. 

Türk Borçlar Kanunumuzun 30. maddesine göre, “sözleşme kurulurken esaslı 
yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz”. Madde metninde de açıklandığı 
gibi, her hata, sözleşmenin geçerliliğini etkilememektedir. Bir kimsenin sözleşme 
yaparken, düştüğü hatanın hukuki bir müeyyideyi gerektirmesi için esaslı olması 
şarttır (TBK m. 30)15. 

Bir hatanın ne zaman esaslı sayılacağı ile ilgili açık bir kurala veya tanıma 
ise Borçlar Kanunumuzda rastlayamamaktayız. Türk Borçlar Kanunumuzun 31. 
maddesinde “Özellikle aşağıda sayılan yanılma halleri esaslıdır: ” denilerek 5 bent-
te esaslı hata halleri sayılmıştır. Bu madde, beyan hataları ile ilgili örnekleri ortaya 
koyarken, TBK m. 32 ise, “temel hatası” dediğimiz saik hatasının esaslı kabul edi-
lebilmesi ile ilgili prensibe yer vermektedir. 

b) Beyan Hataları

İrade açıklamasında bulunan kişinin iradesine uygun olmayan bir açıklamada 
bulunması ve bunun yanılma eseri olması halinde “beyan hatası”ndan söz edilir. 
Belirtmek gerekir ki “beyan”dan kasıt, sözleşmeyi kurabilecek herhangi bir irade 
beyanı tarzıdır. Böylece, sözlü yahut açıklama kadar davranış da bir irade beyanı 
olarak burada kullanıldığı anlamıyla “beyan” olarak kabul edilmelidir16. 

Kanunda bir tanım vermek yerine “Özellikle aşağıda sayılan yanılma hâlleri 
esaslıdır” ifadesiyle, sözleşmeyi etkileyecek yanılma hallerine örnek verme yönte-
mi tercih edilmiştir. 

Belirtmek gerekir ki, buradaki sayım sınırlı değildir. Kanunda sayılanlar, doğ-

14 Kocayusufpaşaoğlu, Hata, s. 44 vd. ; Oğuzman/Öz, s. 106; Edis, s. 9 vd. , özellikle s. 12; OFK-Dasser, OR, 
23, N. 6. 

15 TBK m. 30 veya 31’de her iki tarafın beyan hatasına düşmesi hali düzenlenmemektedir. Bu ihtimalde, mesele 
TBK m. 30 vd. ile ilgili olmaktan ziyade TBK m. 1 çerçevesinde sözleşmenin kurulması yahut TBK m. 19 
çerçevesinde yorumlanması ile ilgili olacaktır. Buna karşılık her iki tarafın saik hatasına düşmesi halinde 
duruma göre TBK m. 1 veya 19; duruma göre ise TBK m. 32 uygulanabilecektir. Karş. OFK-Dasser, OR, 23, 
N. 8. 

16 Karş. Oğuzman/Öz, s. 103-104. 
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rudan esaslı kabul edilecekken, bunlar dışında bir hatanın gündeme gelmesi ha-
linde ise TBK m. 32’deki ilkelerden faydalanılmak suretiyle esaslı olup olmadığı 
belirlenecektir17. Yine belirtmek gerekir ki, bütün beyan hatalarının esaslı olduğu 
saptaması, bizzat kanunda bazı beyan hataları için ek koşulların aranmış olma-
sı karşısında geçerli bir saptama olmayacaktır. Gerçekten de TBK m. 31/b. 5’te 
“gerçekte üstlenmek istediğinden önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte 
istediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim için iradesini açıklamışsa” ifadeleriy-
le, “önemli ölçüde” olmayan miktara yönelik beyan hatalarının esaslı olmayacağı 
kabul edilmiştir. Yine beyan aşamasındaki bir yanılma olarak kabul edilebilecek 
“basit hesap hataları” da TBK m. 31/f. son’da esaslı olarak kabul edilmemiştir. 

Türk Borçlar Kanunu m. 31 uyarınca beyan hatası olarak şunlar sayılmıştır: 

“1. Yanılan, kurulmasını istediği sözleşmeden başka bir sözleşme için iradesini 
açıklamışsa. 

2. Yanılan, istediğinden başka bir konu için iradesini açıklamışsa. 

3. Yanılan, sözleşme yapma iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği kişiden 
başkasına açıklamışsa. 

4. Yanılan, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi dikkate almasına 
karşın başka bir kişi için iradesini açıklamışsa. 

5. Yanılan, gerçekte üstlenmek istediğinden önemli ölçüde fazla bir edim için veya 
gerçekte istediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim için iradesini açıklamışsa”. 

Aşağıda burada sayılan açıklama yanılmaları üzerinde duracağı: 

aa) Sözleşmede Hata

Türk Borçlar Kanunu m. 31/b. 1’de “Yanılan, kurulmasını istediği sözleşmeden 
başka bir sözleşme için iradesini açıklamışsa” ifadeleriyle “sözleşmede hata” olarak 
adlandırdığımız hususu ortaya koymuştur. 

Burada kastedilen şey, sözleşmenin niteliğini ortaya koyacak unsura ilişkin 
irade açıklamasının kişinin gerçekten irade ettiği niteliğe uymamasıdır. Kişi eş-
yayı kiralamak isterken, satım beyanında bulunmuşsa, kefil olmak isterken borç 
altında girmişse sözleşmede yanılmadan söz edilir18. 

17 Paralel yönde bkz. Oğuzman/Öz, s. 98-99; Tunçomağ Kenan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 
Üzerinde çalışılmış ve Geliştirilmiş 6. Bası, İstanbul, Sermet Matbaası, 1976; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/
Altop, s. 433, 437; OFK-Dasser, OR, 23, N. 9. Fakat belirtmek gerekir ki, pratikte karşılaşılabilecek beyan 
hataları genelde madde sayılanlardır. Aynı yönde bkz. OFK-Dasser, OR, 24, N. 1. 

18 Fakat dikkat edilmelidir ki, burada sözleşmenin varlığı, kurulmuş olması yahut geçerliliği ile ilgili bir hata 
değil, sözleşmenin türü yahut tipi ile ilgili bir hata söz konusudur. Karş. OFK-Dasser, OR, 24, N. 3. Aynı 
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Bu tür açıklama hatasına uygulamada daha çok, “ölünceye kadar bakma akdi” 
yapmak isteyen ve öyle yaptığını zanneden kişinin sahip olduğu “taşınmazın satı-
mı”na yönelik temsil yetkisi vermesi şeklinde karşılaşılmaktadır19. 

bb) Sözleşmenin Konusunda Hata

Türk Borçlar Kanunu m. 31/b. 2 uyarınca “yanılan, istediğinden başka bir konu 
için iradesini açıklamışsa” irade beyanında esaslı hatanın bulunduğu kabul edile-
cektir. 

Burada hataya düşülen şey, sözleşme konusunun niteliği değil konunun ken-
disidir. Portakal almak isteyen bir kimsenin, poşete yanlışlıkla mandalina doldur-
ması; katalogdan seçtiği ürünün numarasını farklı iletmesi gibi hallerde sözleş-
menin konusunda yanılmadan söz edilebilir20. 

cc) Kişide Hata

818 sayılı Borçlar Kanununda “üzerine borç alırken başlıca nazara aldığı şa-
hısta yanılmış olması” (BK m. 24/b. 2) şeklindeki kişide yanılma hali yeni Borç-
lar Kanunu’nda iki ayrı hususu ifade etmek üzere iki ayrı bentte düzenlenmiştir. 
Böylece sözleşmenin tarafına ilişkin açıklama (b. 3) ve taraf dışında sözleşmenin 
kurulmasında önemli rol oynayan diğer kişilere ilişkin açıklama (b. 4) halleri ayrı 
ayrı düzenlenmiştir21. 

i) Sözleşmenin Tarafında Hata

Türk Borçlar Kanunu m. 31/b. 3’te sözleşme tarafında yanılma “Yanılan, söz-
leşme yapma iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına açıkla-
mışsa” ifadeleriyle düzenlenmiştir. 

Hükmün lafzında, yanılmanın açıklamanın sözleşme yapılmak istenen kişiden 
başkasına açıklanması olarak belirtilmiştir. Bir başka ifadeyle, hata, irade açıkla-

şekilde sözleşme hükümlerindeki hata, örneğin taşınmazın rayiç bedelinden düşük satılması, sözleşmede 
hata değil ancak saik hatası olarak değerlendirilebilir. 

19 Yargıtay kararına konu bir olayda, kişi tapu müdürlüğüne gitmiş, ne var ki orada ipotek tesis ettiğini zanne-
derek, taşınmazın satımına ilişkin sözleşme akdetmiştir (YHGK 16. 11. 1988, E. 1-892, K. 935; Kazancı-İç-
tihat Bilgi bankası). 

20 Karş. Oğuzman/Öz, s. 82. Yargıtay kararına konu bir olayda kişi, satmak istediği taşınmazın parsel numa-
rasını yanlışlıkla farklı belirtmiştir (YGHK. 7. 11. 2001, E. 1-1035, K. 767; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
Benzer kararlar için bkz. YGHK. 7. 7. 1956, E. 1-98, K. 131; Y. 1. HD , 12. 2. 1974, E. 188, K. 829; Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası. Burada da sözleşme konusunda hatadan söz edilmelidir. 

21 Belirtelim ki, 818 sayılı Kanun zamanında dahi, doktrinde bir görüş, yanılma konusu kişinin karşı taraf ol-
ması gerekmediğini, sözleşmenin kurulmasında önem arz eden başka şahıslarda da bu anlamda yanılmanın 
söz konusu olabileceğini kabul etmektedir. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 13. 
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masının kime yapıldığı ile ilgilidir. Lafız öyle olmasına rağmen, irade açıklaması-
nın fiilen yöneltildiği kişiden ziyade sözleşmenin kurulmak istendiği kişiden başka 
kişi ile kurulmasını sağlayan irade açıklamaları, bu hatanın konusu olabilecektir. 
örneğin, kişi sözleşmenin tarafına değil de, temsilcisine bu açıklamayı yapmışsa, 
temsilci yetkili olsun olmasın, burada kastedilen açıklama yanılması söz konusu 
olmayacaktır. Zira kişi sözleşme kurmak istediği kişi ile ve temsilci aracılığı ile de 
olsa ona yönelik bir irade açıklamasında bulunmaktadır. Burada bir hata bulun-
mamaktadır. 

Buna karşılık, kişinin A’ya yapmak istediği icabı B’ye yapması, örneğin sekre-
terin yanlış adrese yahut farklı müşteriye icap mektubunu göndermesi halinde, 
açıklama hatası söz konusu olacaktır. 

Burada söz edilen anlamda hatadan söz edebilmek için, pek doğaldır ki, hataya 
düşülen kişinin kimliğinin sözleşmenin kurulmasında önemi olması gerekir. Ge-
nelde karşı tarafın kimliğine duyulan güvenin ön planda olduğu sözleşmelerde bu 
tür hataya rastlanabilecektir22. Fakat diğer türlü sözleşmelerde bile somut durum-
da taraf kimliğinin önemli olması mümkün olabilir ve hata gündeme gelebilir. 

Yine belirtmek gerekir ki, kişinin kimliğinde değil de niteliklerinin oluşturdu-
ğu kişiliğinde hata, bu anlamda beyan hatası değil saik hatası olarak değerlendi-
rilmelidir23. 

ii) Diğer Kişilere Yönelik Hata

Türk Borçlar Kanunu m. 31/b. 4 uyarınca “Yanılan, sözleşmeyi yaparken belirli 
nitelikleri olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka bir kişi için iradesini açıkla-
mışsa”, açıklama yanılmasından söz edilebilecektir. 

Böylece kişi sözleşmenin tarafı olmasa bile sözleşme ile ilgili olan, bir kim-
seye ilişkin irade açıklamasında yanılmışsa, hatası esaslı olarak kabul edilecek-
tir. Belirtmek gerekir ki, burada söz konusu ettiğimiz kişi sözleşmeyle ilgisi olan 
herhangi biri değil, sözleşmede ifade bulan veya sözleşmeye konu edilen kişidir. 
örneğin, dadılık hizmeti bakımından bakılacak çocuk24, garanti sözleşmesi bakı-
mından edimi garanti edilen kişi, kefalet sözleşmesinde kefil25 bu anlamda anıla-
bilir. Bu hüküm sayesinde bütün üçüncü şahıs yararına sözleşmelerde, yararına 
sözleşme yapılan kişiye yönelik irade açıklamasındaki yanılma, esaslı hata olarak 
kabul edilmelidir. 

22 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 434. 
23 Aynı yönde bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 12; Oğuzman/Öz, s. 101. 
24 Oğuzman/Öz, s. 102. 
25 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 13. 
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önemle belirtmek gerekir ki, burada da üçüncü şahsın kimliğinde hata söz 
konusu olmalıdır. Kişinin kimliğinde değil de niteliklerinde yanılma ancak, temel 
hatası olarak değerlendirilebildiği ölçüde sözleşmeyi etkileyebilecektir26. 

dd) Miktarda Hata

Türk Borçlar Kanunu m. 31/b. 5 uyarınca “Yanılan, gerçekte üstlenmek istedi-
ğinden önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte istediğinden önemli ölçüde az 
bir karşı edim için iradesini açıklamışsa”, açıklama yanılması söz konusu olacak ve 
sözleşme bundan etkilenecektir. 

Miktarda hataya ilişkin bir değerlendirme yapmak için TBK m. 31/f. 2’deki he-
sap hatalarına ilişkin düzenlemenin de göz önünde bulundurulması gerekir. TBK 
m. 31/f. 2 uyarınca “Basit hesap yanlışlıkları sözleşmenin geçerliliğini etkilemez; 
bunların düzeltilmesi ile yetinilir”. 

İki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde miktarla ilgili olabilecek iki tür ha-
tanın sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyeceğini söyleyebiliriz: 

(1) Gerçekte arzu edilen miktardan önemli derecede farklı olmayan miktar 
hataları. 

(2) Basit hesap yanlışlığı niteliğindeki miktar hataları. 

Böylece miktar hatasının sözleşmenin geçerliliğini etkilemesi için “önemli öl-
çüde” olması ve söz konusu yanlışlığın “basit bir hesap hatası”na dayanmaması 
gerekir. 

Ne var ki bu iki koşul bakımından farklı sonuçlara ulaşmak gerekir: 

önemli olmayan miktar hatalarında, sözleşme hata düzeltilmeden geçerli 
olurken; basit hesap yanlışlıklarında sözleşme doğru hesap üzerinden kurulmuş 
kabul edilir. 

Basit hesap hatası, karşı tarafça fark edilebilir ve hesap neticesinde varılan 
sonucun yanlış olduğunun bilinebilir olduğu hatadır. Bu özelliği nedeniyle karşı 
taraf, yanlışlığı yapanın gerçek iradesini görebilmekte yahut bilebilmektedir. Bu 
yüzden sözleşmenin doğru hesap üzerinden kurulduğu kabul edilir. Hükümde de 
belirtildiği gibi, hesap düzeltilir ve sözleşme bu şekilde ayakta tutulur. 

Buna karşılık hesap yanlışlığının karşı tarafça bilinmesinin mümkün olmadı-
ğı hallerde, örneğin hesabın beyanda yer almadığı hallerde, söz konusu hatanın 
re’sen düzeltilmesi mümkün olmaz. Beyana yansımayan bu yanılma, açıklama ya-
26 Aynı yönde bkz. Oğuzman/Öz, s. 101. 
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nılması olarak da nitelendirilemez. Bu anlamdaki yanılmanın sözleşmeyi etkile-
yebilmesi için, “temel hatası”nın koşullarının bulunması gerekir27. 

Basit hesap yanlışlığına şu örnek verilebilir: A, tanesi 50 TL’den 5 adet oyuncak 
arabayı 2500 TL’ye alabileceğini belirtmişse, onun beyanı yaptığı hesap yanlışlığı 
düzeltilmek suretiyle sonuç doğurur. Karşı taraf, ya 250 TL üzerinden sözleşmeyi 
kabul edecektir, ya da kabul etmeyecek ve sözleşme kurulmayacaktır. Onun söz-
leşmenin 2.500 TL üzerinden kurulduğunu iddia etmesi, TBK m. 31/f. 2 karşısın-
da mümkün değildir. 

Buna karşılık önemli miktar hatalarında, kişinin iradesini oluşturan miktar ile 
açıkladığı miktar arasında önemli bir fark bulunur. Kişi 50. 000 TL yazacakken, 
bir adet “sıfır”ı unutup, 5. 000 TL yazmıştır. Buradaki hatanın karşı tarafça fark 
edilmesi kural olarak mümkün değildir. Somut durumda, karşı taraftan durumu 
fark etmesi beklenemiyorsa, sözleşme beyan edilen miktar üzerinden kurulur. Fa-
kat hataya düşen beyan sahibi dilerse sözleşmeyi iptal eder28. 

ee) Okumadan İmza 

Bir metnin imzalanması, o metnin imza sahibinin iradesine uygun olduğu-
nun belirtilmesidir. Bu yüzden bir kimsenin başkası tarafından hazırlanmış met-
ni okumadan ve iradesine uyumunu incelemeden imzalaması, istisnai bir durum 
olarak kabul edilir. Bu hukuki kabule rağmen, günlük hayatta kişiler, çeşitli sebep-
lerle birçok hukuki metni okumadan imzalamalarına rastlanır. 

Bu şekilde okunmadan imzalanan belgenin imza sahibinin gerçek iradesine 
uygun olmaması halinde, onun yine de söz konusu belge içeriği ile bağlı olup 
olmayacağı önemli bir sorundur. 

Gerek sözleşme tarafı gerek üçüncü kişiler, imzalı belgenin imza sahibinin ira-
desine uygun olduğu, onun metni okuyarak imza koyduğu yönünde bir inanca 
sahip olurlar ve onların bu yöndeki güvenleri haklı kabul edilir. 

Bir tarafta imzalı metne duyulan güven unsuru, öbür tarafla imza sahibinin 
metnin iradesine uygun olduğu inancının çatışması halinde nasıl bir tavır alın-
ması gerektiği önem arz eder. 

27 Aynı yönde bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 18; Oğuzman/Öz, s. 103. 
28 Karş. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 16 vd. Miktarda hataya ilişkin Yargıtay kararları için 

bkz. Y. 4. HD 7. 6. 1957, E. 1390, K. 2483; Y. 1. HD 28. 10. 1970, E. 1969/7611, K. 1970/6439 (Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası). Satın alınan malın bedelinin daha sonra ucuzlamasının, hataya dayanma nedeni olamayacağı 
il ilgili olarak bkz. Y. 3. HD 2. 10. 1961, E. 1960/6651, K. 1961/5267; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası. 
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Okunmadan imzalanan belge bakımından çeşitli olasılıklar gündeme gelebilir29: 

öncelikle belirtelim ki, yukarıda belirttiğimiz güven çatışmasının yaşanma-
ması ve metnin imza sahibinin iradesine uygun olması halinde bir sorun yaşan-
maz ve sözleşme belgede metin üzerinden kurulmuş kabul edilir. 

Yine sözleşmenin karşı tarafının imza sahibinin gerçek iradesini bilmesi yahut 
bilmesinin gerekmesi halinde, artık belgedeki metin bakımından bir irade uyuş-
masından söz edilemez. Kişi karşı tarafın gerçek iradesini bildiğine göre, onun 
korunacak bir güveninden söz edilemez ve sözleşmenin belgedeki metin üzerin-
den kurulduğunu iddia etmesi kabul edilemez. Bu ihtimalde, belgedeki metnin 
bir sözleşme olarak değerlendirilmesi mümkün olmaz30. 

Karşı tarafın bir güveninden söz edilebildiği, metnin imza sahibinin gerçek 
iradesine uygun olduğunu düşündüğü veya bu şekilde düşünmesinin haklı ol-
duğu hallerde ise, artık onun bu güveni korunmalıdır. İmza sahibinin imzası, bir 
irade açıklamasıdır. Bu irade açıklamasının karşı tarafta uyandırdığı haklı güven 
çerçevesinde sonuç doğurması doğaldır. Bu sonuç, hukukumuzda genel olarak 
kabul gören ve sözleşmenin kuruluşuna hâkim olan “güven teorisi”nin bir gereği-
dir. Bu ihtimalde, sözleşme belgedeki metin esas alınarak kurulmuş olur. 

Sözleşme belgedeki metin üzerinden kurulmuş olmasına rağmen, imza sahi-
binin gerçek iradesini yansıtmaması halinde, bu sefer imza sahibi bakımından bir 
korumaya ihtiyaç duyulur. Bu noktada irade sakatlıkları, özellikle hata kurumu 
devreye girer. Kişi, iradesini yansıtmayan sözleşmeyi hata hükümlerine dayana-
rak iptal edebilecektir. 

Bu ihtimalde kişinin hatasının iptal sonucunu doğurabilmesi için, hata hü-
kümlerinin uygulanması neticesinde bu sonucun mümkün olması gerekir. İptali 
sağlayan hata koşullarının bulunmaması halinde, imza sahibinin sözleşmeyi iptal 
etmesi mümkün olmayacaktır. özellikle, imza sahibinin yazılı metni, içeriği ne 
olursa olsun bunu kabullenerek imza atmış olması halinde bir hatadan söz edi-
lemez. Zira onun belirgin bir iradesi bulunmadığından, metnin onun iradesine 
aykırı olmasından da söz edilemez. O, zaten her sonucu kabullenerek, daha doğ-
rusu metnin ne olursa olsun iradesine uygun olacağı inancıyla imzasını atmıştır. 
Burada bir hata bulunduğu kabul edilse bile, onun bu şekildeki davranışına rağ-
men sözleşmeyi iptali, TBK m. 34/f. 1’de ifadesine bulan dürüstlük kuralı engeline 
de takılacaktır. 

29 Genel olarak karş. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 53 vd. 
30 OFK-Dasser, OR, 23, N. 5. 
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Dikkat çekelim ki, bu son seçenekte imza sahibinin sözleşme ile bağlanması-
nın önkoşulu, diğer tarafın imzaya ilişkin haklı bir güvenin bulunmasıdır. Onun, 
imza sahibinin metinde yer alan bir hükmü bilseydi imza atmayacak olduğunu bi-
lecek durumda olması halinde, korunmaya değer bir güveninden söz edilemez31. 

ff) Beyaza İmza

Normalde kişiler, herhangi bir belgeyi imzalarken önce belgede imza koyacak-
ları metnin bulunmasını aralar. Metnin bulunmadığı, boş bir belgenin imzalan-
ması istisnai bir durumdur. Zira bu şekilde boş bir belgenin imzalanıp başkasına 
verilmesi çeşitli riskler taşır. özellikle, kâğıdın üzerinin sonradan verilme amacı-
na aykırı metinle doldurulması önemli ve kayda değer bir risktir. 

İmzalı boş kâğıdın bile bile imza sahibinin iradesine aykırı doldurulması ha-
linde, sözleşme kurulmuş olmaz. Zira bu TBK m. 1 anlamında karşılıklı ve uygun 
irade beyanlarından söz edilemez32. 

Fakat metni imza sahibinin arzusuna uygun doldurduğunu düşünen kimsenin 
bu yöndeki düşüncesi güven teorisi uyarınca korunur ve sözleşme imzalı metin 
üzerinden kurulmuş olur. Bu ihtimalde ise, metnin kendi iradesine uygun olma-
dığını iddia eden imza sahibinin, hata hükümlerine dayanarak sözleşmeyi iptal 
hakkı bulunacaktır. Fakat hata koşullarının ispat edilmesi gerekecektir33. 

c) Saik Hatası ve Esaslı Saik Hatası (Temel Hatası)

Kural olarak saik hataları esaslı değildir (TBK m. 32/c. 1). Saik hatasının huku-
ki işlemin geçerliliğini etkileyebilmesi için belli bir seviyede olması ve bazı şartları 
barındırması gerekir. 

Bu şartlar TBK m. 32’de şu ifadelerle belirtilmiştir: 

“Yanılanın, yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerin-
de geçerli dürüstlük kurallarına uygun olması halinde yanılma esaslı sayılır. Ancak 
bu durumun karşı tarafça da bilinebilir olması gerekir”. 

Böylece, bir kimsenin kendisi ve iş hayatındaki dürüstlük kuralları bakımın-
dan sözleşmenin “condicio sine qua non” (olmazsa olmaz şartı) teşkil eden bir hu-
susunda yanılması ve bunun karşı tarafça bilinebilir olması halinde düşülen hata 

31 Oğuzman/öz’de imza sahibinin iptal hakkından söz edilmektedir (Oğuzman/Öz, s. 104). Fakat güven teo-
risi uyarınca kanaatimizce sözleşme kurulmuş sayılmayacağından, iptal kurumuna da gerek olmayacaktır. 

32 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 59; OFK-Dasser, OR, 23, N. 5. 
33 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 60. 
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esaslı bir hatadır ve bundan dolayı da “temel hatası” adını alır34. Saik hatası, ancak 
bu takdirde hukuken önem arz edecek ve sözleşmenin geçerliliğini etkileyebile-
cektir. Bu bakımdan, bunun dışında kalan adi saik hataları, hukuken bir öneme 
sahip olmayacaklardır35. 

Böylece saikte yanılmanın esaslı kabul edilmesi ve yanılan kişiye iptal hakkı 
vermesi için şu koşulların bulunması gerektiği söylenebilir: 

(1) Sözleşme taraflarından birinin sözleşme kurmaya yönelik iradesini 
oluşturan hususta yanılması

Sözleşme kurmaya yönelik iradenin oluşumunu çeşitli unsurlar etkileyebilir. 
Sözleşme konusu eşyanın niteliği36 veya sözleşmeye ihtiyaç duyulmasını sağlayan 
herhangi bir olgu, saik olarak ortaya çıkabilir. 

Sözleşmenin kurulması esnasında saiki oluşturan koşullarda hata bulunma-
ması, fakat sonradan meydana gelen değişiklik nedeniyle saikin temelini kaybet-
mesi halinde artık sözleşmeyi etkileyen bir hatadan söz edilmez. Zira sözleşme 
kurulduğu anda bir hata bulunmamaktadır. özellikle gelecekte beklenen olgunun 
gerçekleşmemesi bu anlamda kanaatimizce teknik olarak hata olarak değerlen-
dirilemez37. Sözleşme kurulduğu esnada gelecekteki tasavvurun doğru olması, 
fakat sonradan değişikliğin meydana gelmesi, sözleşmenin kuruluşu ile ilgili bir 
sorundan ziyade kurulduktan sonraki bir sorundur38. Hata ise, ancak sözleşmenin 
34 Konu ile ilgili olarak bkz. Feyza Eren Sayın, Berk Kenan Koyuncu, “Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri Açısın-

dan Uyarlama Sorununa Bir Bakış”, İÜHFM, C. LXX, S. 1, s. 319-356, özellikle s. 327 vd. 

 Bu noktada “işlem temelinin çökmesi” kavramı ile “temel hatası” arasındaki ilişkiye dikkat çekmek isteriz. 
Her iki kurum bakımından “işlem temeli” kavramı önem arz eder. İşlem temeli, hukuki işlemin kurulma-
sına yol açan mevcut yahut gelecekteki öyle bir olgudur ki, taraflar ya ortak bir şekilde yahut bir tarafın 
tek taraflı tasavvuruna diğer tarafın bilinçli olarak itiraz etmemesi şeklinde işleme temel yapmaktadırlar 
(Paralel tanım için bkz. Necip Kocayusufpaşaoğlu, “İşlem temelinin çökmüş sayılabilmesi için sosyal felaket 
olarak nitelendirilebilecek olağanüstü bir olayın gerçekleşmesi şart mıdır?” Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anı-
sına Armağan, Beta Yayınları, İstanbul, 2000, s. 503-514, özellikle s. 506). Söz konusu olgu ile ilgili olarak 
hukuki işlemin kurulması anında bir yanılgının bulunması halinde, temel hatasından; sonradan söz konusu 
olgunun çökmesi, bir başka ifadeyle hukuki işleme temel teşkil eden tasavvurun varlığını yitirmesi halinde 
ise “işlem temelinin çökmesi” söz konusu olur. Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 511. Geleceğe ilişkin 
tasavvurların boşa çıkması hallerinin dahi temel hatası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartış-
ması için bkz. Kocayusupaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 509 vd. 

35 von Tuhr Andreas, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, çeviren: Cevat Edege, Ankara, Yargıtay 
Yayınları, 1983, § 37 V , s. 285 vd. ; Kocayusufpaşaoğlu, Hata, s. 86 vd. ; Edis, s. 38 vd. ; Kocayusufpaşaoğlu, 
Borçlar Hukuku, § 36, N. 21 vd. ; Eren, s. 347 vd. ; Oğuzman/Öz, s. 106 vd. ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/
Altop, s. 429 vd. ). 

36 Burada aynı zamanda satımda ayıp hükümlerinin devreye girebileceğine dikkat edilmelidir. (Oğuzman/Öz, 
s. 108)

37 Aynı yönde Oğuzman/Öz, s. 109. 
38 Karş. OFK-Dasser, OR, 25, N. 16. 
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kuruluşu esnasındaki aksaklıklar bakımından gündeme gelebilir. Bu bakımdan 
geleceğe ilişkin tasavvur, sözleşme kurulmadan önce değişmişse, hatadan söz edi-
lebilecektir. 

(2) Yanılan kişinin, yanıldığı hususu, sözleşmenin temeli sayması

Yanılma konusunun sözleşmenin temeli sayılması, hataya düşen tarafın, ya-
nılma olgusu olmasa, sözleşmeyi hiç veya kurulduğu gibi yapmayacak olmasının 
kabul edilebilmesi anlamına gelir. Bu şarta, esaslığın “sübjektif şartı” da denilmek-
tedir39. Bu şart nedeniyle, sözleşmeyi etkilemeyen ayrıntılarda hataya düşülmüş 
olması, sözleşmenin iptaline yol açmayacaktır. 

(3) Yanılma konusunun iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük kuralına göre söz-
leşmenin iptalini gerektirecek önemde olması

Hataya düşülen konunun sadece hataya düşen tarafından sözleşmenin temeli 
sayılması yeterli değildir. Saik hatasının esaslı olabilmesi için, yanılma konusunun 
sözleşmenin temeli sayılması, aynı zamanda iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük ku-
ralının da bir gereği olmalıdır40. 

Böylece iş veya alışveriş hayatındaki hâkim kabul uyarınca somut olaya özgü 
koşulların değerlendirilmesi neticesinde, hataya düşülen hususun sözleşmenin 
yapılmasında temel bir unsur olarak kabul edilebilmesi gerekir. Bu şarta “objektif 
şart” da denilmektedir41. 

(4) Karşı tarafın yanılma konusunun önemini bilebilmesi

Bu unsur, eski Borçlar Kanunumuzda açıkça belirtilmemekteydi. Ne var ki, 
doktrinde bu unsurun “yanılma konusunun iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük kura-
lına göre sözleşmenin iptalini gerektirecek önemde olması” koşulunun özel bir hali 
olarak kabul edilmekte idi. Zira yanılma konusunun karşı taraf için sözleşmenin 
39 Oğuzman/Öz, s. 110; Kocayusufpaşaoğlu, Hata, s. 161; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 430. 
40 Bu şekilde hatanın dürüstlük kuralı denetiminden geçmesi ve ancak bu takdirde esaslı kabul edilebilmesi, 

TBK m. 34’te ifadesini bulan hatanın dürüstlük kuralına aykırı olarak ileri sürülememesi kuralı ile anlam 
karmaşasına yol açabilir. Zira hata, zaten dürüstlük kuralına aykırı olarak ileri sürülemiyorsa, daha baş-
langıçta ayrıca bu denetime neden ihtiyaç hissedildiği sorusu akla gelebilir. Belirtelim ki, TBK m. 32’de 
saik hatasının esaslı olması ve böylece sözleşmenin kuruluşunu etkileyebilmesi koşulları düzenlenmektedir. 
Kişilerin saiklerinin tamamen sübjektif nitelikte olması, bu konuda düşülecek bütün hataların iptale yol 
açmalarının önüne geçilmesi ihtiyacını doğurur. Bu ihtiyaç nedeniyle, bir anlamda saik hatasının objektif-
leştirilmesi amacıyla, dürüstlük kuralı kıstası belirlenmiştir. Fakat TBK m. 32’deki dürüstlük kuralı, bir saik 
hatasını esaslı sayılabilmesi için başvurulacak bir kıstastır. Oysa TBK m. 34’teki dürüstlük kuralı, hatanın 
ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olmaması gereği düzenlenmektedir. Bir hususun, sözleşmenin 
esaslı unsuru olarak kabul edilmesi ile bunun neticesinde bir iptal hakkı olarak ileri sürülmesi farklı şeyler-
dir. Hata esaslı olmasına ve dürüstlük kuralları bunu bu şekilde kabul etmesine rağmen, ileri sürülüş aşama-
sındaki bir sebepten dolayı, bunun ileri sürülmesi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edebilecektir. Konu ile 
ilgili tartışmalar için bkz. Edis, s. 15. 

41 Kocayusufpaşaoğlu, Hata, s. 161. 
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gerekli bir unsuru olarak kabul edilmesi halinde, bu tür bir hatanın esaslı sayılma-
sı ticari doğruluğun bir gereğidir42. Yeni Borçlar Kanunumuz bu unsura da ayrıca 
yer vermiştir. 

Belirtelim ki, karşı tarafın, hatayı bilmesi değil; hata konusunun önemini bil-
mesi gerekir. Bu anlamda, saik hatasının esaslı sayılabilmesi için, karşı tarafın ki-
şinin yanıldığını da bilmesi gerekmez. 

d) Sözleşme Tarafı Dışındaki Kişilerin Yanılmasının Etkisi

TBK m. 30 açıkça, “… esaslı yanılmaya düşen taraf” ifadesini kullanmış ve 
sözleşmeyi etkileyecek hatanın kimin iradesinde olması gerektiğini ortaya koy-
muştur. Böylece sözleşmeyi etkileyecek hatanın, taraf hatası olması gerektiği söy-
lenebilir. Bundan hareketle üçüncü kişilerin yanılmalarının sözleşmeyi etkileme-
yeceği kabul edilmelidir. 

Hata, sözleşmeyi kuran iradedeki bir sakatlık olduğundan, sakatlığın sözleş-
meyi etkileyebilmesi için, sözleşmeyi kurmaya yönelen iradede bulunması gerek-
mektedir. Sözleşmeye yönelen irade ise, tarafların iradesidir. Bu açıdan TBK m. 
30’daki vurgu yerindedir. 

Bu ilkeler çerçevesinde, belirtmek gerekir ki sözleşmenin kurulmasında hiçbir 
şekilde aktif rol oynamayan üçüncü kişilerin hatası, sözleşme onların yararına 
yapılsa bile, bir sonuç doğurmayacaktır. Zaten, onların yöneltilmiş irade beyanla-
rından söz edilemez. Bu yüzden sözleşmeye yönelmeyen irade, bir yanılma içerse 
bile herhangi bir etkiye yol açmayacaktır. 

Buna karşılık “temsilci” yahut “aracı” olarak sözleşmenin kurulmasında aktif 
şekilde katılmış kişilerin iradelerinin sakatlanması halinde bunun sözleşmenin 
geçerliliğini etkileyip etkilemediği üzerinde durmak gerekir. 

TBK m. 33 uyarınca, “sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin haberci veya 
çevirmen gibi bir aracı ya da bir araç tarafından yanlış iletilmiş olması halinde de 
yanılma hükümleri uygulanır”. 

Böylece Borçlar Kanununda “aracı”nın hatası öngörülmüş ve bunların irade 
beyanını iletirken yanılmaları halinde sözleşmenin bundan etkileneceği açıkça 
kabul edilmiştir43. 

Temsilci bakımından ise bu şekilde bir açık hüküm bulunmamaktadır. Ara-
cıdan farklı olarak temsilci, kendi iradesini açıklamaktadır. İrade beyanını sade-
42 Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 28-29; Oğuzman/Öz, s. 110-111. 
43 Yeni metinde önceki kanundan farklı olarak kişi niteliğindeki aracılar (tercüman vb. ) dışında kişi dışı 

araçların da (telgraf, faks, bilgisayar, cep telefonu vb. ) aynı kapsama alındığına dikkat çekmek isteriz. Karş. 
Nomer, s. 63. 
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ce aktarması veya taşıması söz konusu değildir. Temsilci, sözleşmeyi kuran irade 
beyanını bizzat kendisi açıklamaktadır. Bu yüzden temsilcinin iradesindeki sa-
katlığın, sözleşmeyi etkileyecek sakatlık olarak dikkate alınması gerekir44. Bunun 
yanında temsilcinin iradesinde sakatlık bulunmamasına rağmen, temsil olunanın 
iradesindeki sakatlık da sözleşmenin kurulmasında etkili olduğu ölçüde dikkate 
alınmalıdır45. Bu ihtimalde çoğunlukla, temsil olunanın irade sakatlığı aynı za-
manda temsil yetkisinin verilmesindeki irade sakatlığı anlamına geleceğinden, 
onun elinde, sözleşmeyi etkisiz kılmak için “irade sakatlığı” ile “yetkisiz temsil” 
kurumları yarışabilecektir. Temsil olunan dilerse, irade sakatlığına dayanarak söz-
leşmeyi iptal edecek; dilerse temsil yetkisini iptal ederek, yetkisiz hale gelen tem-
silcinin yaptığı sözleşmeye icazet vermeyecektir46. 

3. Hile

Kelime anlamı ile hile, aldatma, yanıltma anlamlarına gelmektedir. İnceleme 
konumuz bakımından ise, hilenin teknik (özel) bir anlamı bulunmaktadır. Bu 
yüzden günlük hayattaki her türlü yanıltma ve aldatma, hile olarak değerlendiril-
meyebilir. Borçlar hukuku anlamında hile, belli bazı unsurları barındırması gere-
ken ve ancak bu halde sözleşmenin geçerliliğini etkileyen bir kavramdır47. 

Teknik anlamda hileden söz edebilmek için genel olarak kabul gören şu 
unsurların bulunması gerekir: 

(1) Karşı tarafı hataya düşürmeye yönelmiş bir davranış 

Bir kimsenin kendisi dışında başka birinin davranışından kaynaklanmayan 
hatası, sadece yukarıda aktardığımız hata hükümleri çerçevesinde sonuç doğura-
bilecek; fakat hile olarak nitelendirilemeyecektir. 

Hataya düşürmeye yönelik davranış, aktif yahut pasif olabilir. Bir şirketin fi-
nans durumu ile ilgili yanıltıcı raporlar hazırlatması ve kredi kuruluşuna başvu-
rusunda bunları kullanması aktif davranışa (aktif hile); tam tersine kredi kuru-
luşunun kendisi ile ilgili yanıltıcı bilgiye sahip olduğunu fark etmesine rağmen 
konu ile ilgili olarak susması, pasif davranışa (pasif hile) örnek olarak verilebilir. 
44 İnceoğlu Murat, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, XII Levha Yayınları, İstanbul 2009, s. 20. 
45 özellikle bazı talimatlarla sözleşmeye müdahale edildiği ve hatta en başında verilen temsil yetkisinin sözleş-

menin esaslarını belirlemesi fakat o esaslara ilişkin esaslı hatanın söz konusu olduğu hallerde, temsil olunan 
etkili iradesinden söz edilmelidir. 

46 Konu ile ilgili olarak temsil olunanın sadece yetkisiz temsilden faydalanabileceği ile ilgili bkz. Oğuzman/
Öz, s. 135. Temsil olunanın doğrudan sözleşmeyi iptal edebileceği ile ilgili bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğ-
lu/Altop, s. 190. 

47 Burada “hile” kavramının “kanuna karşı hile” kavramı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kanuna karşı hile 
dediğimiz durum, emredici bir hukuk kuralına aykırı fiile veya hukuki işleme uygulanacak müeyyideyi 
bertaraf etmek için hukuken caiz olan başka yollara başvurarak aynı sonuca ulaşmak demektir (Hâmide 
Topçuğlu, Kanuna Karşı Hile, İzmit, Selüloz Basımevi, 1950, s. 22-24). Bu bakımdan, isim benzerliği dışında 
“kanuna karşı hile”nin TBK m. 36 anlamındaki hile ile bir ilgisi bulunmadığını söyleyebiliriz. 
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Fakat her susma halinin bizi hile sonucuna götürmemesi gerekir. Kişinin özellikle 
dürüstlük kuralı, kanunundaki başka hüküm veya yüklendiği bir yükümlülük gibi 
nedenlerle bilgi vermesinin gerekli olmadığı hallerde susmasının bu anlamda bir 
sonucu olamaz48. 

Yine hataya düşürmeye yönelik davranışın sözleşmenin kaşı tarafın davranışı 
olabileceği gibi, üçüncü bir kişinin de davranışı olabilir. Bu son halde, lehine hile 
yapılan kişinin hileyi, bilmesi yahut bilmesinin gerekmesi şarttır (TBK m. 36/f. 2)49. 

(2) Hile kastı

Hilenin karakteristik özelliği, karşı tarafı hataya düşürmeye yönelik davranışın 
davranış sahibi tarafından kasten yapılmasıdır. Kişi, diğer tarafı hileye düşürmek 
ve bu suretle sözleşme akdetmesini sağlamak kastını taşımalıdır50. 

(3) Sözleşmenin kurulması

Hile, sözleşmenin kuruluşu aşamasında ve onun geçerliliği ile ilgili bir kav-
ramdır. Bu yüzden sözleşmenin kurulamadığı hallerde, artık yapılan davranışın 
sözleşme hukuku anlamında hile olarak nitelendirilmesi gereksizdir. Sözkonusu 
davranış, duruma göre haksız fiil yahut sözleşme öncesi görüşmelerdeki kusurlu 
davranış olabilir; fakat teknik anlamda hile olmaz. 

48 Kurşat Zekeriya, Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, Kazancı Yayınları, İstanbul 2003, s. 51 vd. 
49 Diğer taraf ile birlikte veya onun ad ve hesabına veya başka bir şekilde de olsa sözleşmenin kurulmasına 

katılmamış olan herkes, üçüncü kişi olarak kabul edilmelidir. Zira ancak sözleşmenin kurulmasına katılmış 
olan kişi, “taraf” olarak anlaşılabilir. Bkz. von Tuhr, § 38 II 6, s. 297; Becker, H. , İsviçre medeni Kanun Şerhi, 
Vı. c. , Borçlar Kanunu, ı. Kısım, Genel Hükümler, Fasikül ı, çeviren : Bülent Olçay, Ankara, Adalet Ba-
kanlığı Yayınları, 1967, m. 28, N. 14; Gönensay, A. Samim, Borçlar Hukuku, I. Cilt, İstanbul, İsmail Akgün 
Matbaası, 1948, s. 108, dn. 4; Feyzioğlu, Feyzi Necmettin, Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, C. I, İstan-
bul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1967, s. 123; Arsebük, s. 428; Saymen, Ferit H./Elbir, 
Halid K. , Türk Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, C. I, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1958, s. 273; 
İnan Ali Naim, Borçlar Hukuku Genel Hükümler- Ders Kitabı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, 1979, s. 213; Erdem Nafiz, Türk Borçlar Kanunu Şerhi ve Dâvaları, Ankara, Tipo Matbaacılık, 
1987, s. 161. Böylece, hileyi yapan kimsenin sözleşmenin tarafı mı yoksa üçüncü kişi mi olduğu sözleşmenin 
hazırlık, müzakere ve kurulma aşamalarına katılıp katılmadığına göre saptanabilecektir. Sözleşmenin bu üç 
aşamasından birine veya bir kaçına katılan kimse artık o sözleşmede TBK m. 36/f. 2 anlamında üçüncü kişi 
sayılamayacaktır. Bunun doğal sonucu olarak da, bu kimsenin hilesi üçüncü kişinin değil karşı âkidin hilesi 
olarak değerlendirilecektir. Bu anlamda bir tarafın sözleşmeyi yaparken yardımından yararlandığı kimseler 
ve kullandığı temsilciler üçüncü kişi sayılmazlar. Bkz. von Tuhr, § II 6, s. 297; Oser, Hugo/Schönenberger, 
W. , Borçlar Hukuku, Birinci Kısım (madde. 1-40), çeviren: Recai Seçkin, Ankara, Adalet Bakanlığı Yayın-
ları, 1947, m. 28, N. 15 Larenz, Karl/Wolf, Manfred, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 8. Auflage, 
München, C. H. Beck’sche Verlagsbuchandlung, 1997, § 37 II, N. 15; Esener, Turhan, mukayeseli Hukuk ve 
Hususiyle Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Sâlahiyete müstenit Temsil, Ankara, Ajans Türk Mat-
baası, 1961, s. 147; Akyol, Şener, Borçlar Hukuku Genel Hükümler ı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995, s. 288; 
İnceoğlu, Temsil, s. 20, dn. 64. 

50 Kurşat, s. 25 vd. ; OFK-Dasser, OR, 28, N. 3. 
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(4) Nedensellik bağı. 

Hilenin sözleşmenin geçerliliğini etkileyebilmesi için, sözleşmenin kuruluşu-
nu etkilemesi gerekir. Bu etki sözleşmenin tamamen kurulması (asli hile), yahut 
sözleşmenin bazı hükümlerinin yer bulması (fer’i hile) şeklinde ortaya çıkabilir. 
Her iki halde de hileden söz edilebilir51. 

Bu unsurlar çerçevesinde, hile kavramını şöyle tanımlamanın mümkün oldu-
ğunu düşünmekteyiz: 

Hile, bir kimsenin, kendi davranış veya sözleri ile diğer bir kimseyi bir irade 
beyanında bulunmaya sevk etmek amacıyla, yanlış bir kanaatin doğuşuna veya 
yanlış kanaatin devamına bile bile neden olması ve bunun sonucunda da diğer 
tarafın irade beyanında bulunmasıdır52. 

4. Korkutma (İkrah) 

İkrah, TBK m. 37 ve 38’de özel olarak düzenlenmektedir. Fakat TBK m. 37 
ikrahın ne olduğuna dair bir fikir vermekten ziyade, bunun sonuçlarına ilişkin 
bir düzenleme niteliğindedir. İkrahın ne olduğuna dair fikri daha çok TBK m. 38 
vermektedir. TBK m. 38/f. 1 uyarınca, “korkutulan, içinde bulunduğu durum bakı-
mından kendisinin veya yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına 

51 Hataya düşürülen konu sözleşmenin olmazsa olmaz unsuru ise, bir başka ifade ile, hile yapılmamış olsaydı, 
sözleşmenin meydana gelmeyeceği anlaşılıyorsa asli hileden bahsedilir. Hileli davranışlar olmasaydı bile 
yine de yapılacak olan bir sözleşmenin, bu davranışlar nedeniyle yapılacak olduğu şartlardan farklı şartlarla 
yapılması durumunda ise “fer’i hile”den söz edilir. Bkz. Saymen/Elbir, s. 272; Oğuzman/Öz, s. 119; Eren, s. 
361; Arsebük, s. 426, dn. 39; İnan, s. 214; Dalamanlı, Lütfü, Akitlerin Feshi ve İptali Davaları (Gabin, Hata, 
Hile, İkrah, muvazaa ve Butlan), Ankara, İş Matbaacılık, 1971, s. 58. Hileye maruz kalan kimseye sözleşmeyi 
iptal hakkının tanınması, onun ağır bir zarara uğraması nedeniyle değil, iradesine yapılan baskı sonucunda, 
irade özgürlüğünü yitirmiş olması nedeniyledir. Bu bakımdan hile, fer’i hile hallerinde bile hileye maruz ka-
lan kimseye iptal hakkı tanınmalıdır. Konu ile ilgili olarak bkz. von Tuhr, § 38 II 5, s. 296; Becker, m. 28, N. 
11; Bucher, Eugen, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Auflage, Zürich, 
Schulthess Polygraphischer Verlag, 1988, § 13 V; Koller, Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht Allge-
meiner Teil, Band I, Bern, Verlag Stämpfli+Cie Ag, 1996, § 14 III, s. 279; Guhl, Theo/Merz, Hans/Koller, 
Alfred, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Auflage, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1991, 
§ 17 I, s. 140; Saymen/Elbir, s. 272-273; Feyzioğlu, s. 118-119; Tunçomağ, s. 361; İnan, s. 214; Tekinay/
Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 448; Oğuzman/Öz, s. 119; karş. BGE 39 II 276. 

52 Benzer tanım ve tarifler için bkz. von Tuhr, § 38 II, s. 293; Guhl/Merz/Koller, § 17 I; Oğuzman/Öz, s. 
116; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 37, N. 1; Eren, s. 358; Yusuf Z. Binatlı, Türk Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1966, s. 89; Ergun 
Özsunay, Borçlar Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul, 1976, s. 101; Gönensay, s. 211; Yıldırım Mustafa Fadıl, 
Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Nobel Yayınları, Ankara 2002, s. 7 vd. Yargıtay da 
verdiği çeşitli kararlarda hileyi benzer şekilde tanımlamaktadır. Bkz. YHGK 12. 2. 1972, E. 1969/4-1166, K. 
84 (İKİD. 1972, Y. 12, S. 136, Nisan 1972, s. 1013-1014); YHGK 27. 11. 1963, E. 1/56 – K. 95 (İKİD. Y. 4, S. 
37, Ocak 1964, s. 2709); Y. 2. H. D. 10. 11. 1977 t. , E. 1977/7621 - K. 1977/7844 (YKD C. V, S. 1, Ocak 1979, 
s. 20 vd. ); Y. 1. H. D. 15. 11. 1995 t. , E. 1995/14233 – K. 1995/15091 (YKD C. XXII, S. 3, Mart 1996, s. 373); 
Y. 1. H. D. 2. 7. 1997 t. , E. 1996/8214 – K. 1997/9301 (YKD C. XXIII, S. 12, Aralık 1997, s. 1853 vd. ); Y. 1. 
H. D. 13. 10. 1998 t. , E. 1998/8883 – K. 1998/10883 (YKD C. XXV, S. 10, Ekim 1999, s. 1361 vd. ); Y. 1. H. 
D. 15. 12. 1999 t. , E. 1999/13524 – K. 1999/13377 (YKD C. XXVI, S. 6, Haziran 2000, s. 857 vd. ). 
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yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesi doğduğuna inanmakta haklı ise, korkutma 
gerçekleşmiş sayılır”. 

Buradaki düzenlemeden de ilham alarak denilebilir ki, ikrah, bir kimsenin, 
istediği bir hukuki işlem yapılmazsa, başka bir kimsede, kendisinin veya yakın-
larından birinin kötülüğe maruz kalacağı kanaatini uyandırması ve bu şekilde o 
kimsenin iradesi üzerinde baskı yapmasıdır53. 

Fakat diğer tarafa yapılan her türlü baskı ikrah değildir. İkrahtan söz edebil-
mek için bir takım şartların gerçekleşmesi gerekir. 

Bu bakımdan öncelikle diğer tarafı korkutmak suretiyle, belli bir hukuki işle-
min yapılmasını sağlamaya yönelik bir eylemin bulunması şarttır. Bu eylem nede-
niyle iradesi sakatlanan taraf, hukuka aykırı bir tehdide maruz kalmış olmalıdır. 
Bunun yanında yapılan tehdit, ağır ve derhal gerçekleşecek bir tehlikenin olduğu 
kanaatini uyandırmalıdır54. Son olarak da ikrah ile sözleşmenin yapılması arasın-
da nedensellik bağı bulunmalıdır. 

Tanımda belirttiğimiz kötülüğe maruz kalma, “kişilik haklarına ya da malvar-
lığına yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesi” olarak ifade edilmektedir. Böylece 
kötülüğe maruz kalma, hem kişi varlığı hem malvarlığı bakımından söz konusu 
olabilmektedir. önceki Borçlar Kanunumuzun buna karşılık gelen metninde, “ki-
şilik hakkı” kavramı yerine “hayat veya şahıs veya namus” ifadesi kullanılmakta, 
fakat kişilik haklarına dâhil diğer unsurların da bu kapsamda değerlendirilmesi 
gerektiği kabul edilmekteydi55. Bu bakımdan yeni metin, amaca uygun bir şekilde 
bütün kişilik hakları değerlerinin kapsamda olacağını açıkça belirtmiş olmaktadır. 

Zarar tehlikesinin sözleşme tarafının kişi yahut mal varlığına yönelebileceği 
gibi yakınlarına da yönelmesi mümkündür. Kişi, onlara yönelik bir zarar tehlikesi-
ne inanmak suretiyle sözleşme akdederse, ikrahtan söz edilebilecektir. Bu noktada 
da eski metindeki “yakın akraba” kavramı yerine yeni metin sadece “yakın” kav-
ramını, isabetli bir şekilde tercih etmiştir. Zira eski metne rağmen zarar tehlikesi-
nin yöneldiği kimsenin akraba olmasının şart olmadığı kabul edilmekteydi56. Bu 
çerçevede kişinin nişanlısı, çok sevdiği bir arkadaşı, uzaktaki bir kuzenine yönelik 

53 Bkz. von Tuhr, § 38 III 1, s. 298 vd. ; Tunçomağ, s. 362; Göktürk, s. 157; Saymen/Elbir, s. 274; Kocayusuf-
paşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 1; Eren, s. 363; Oğuzman/Öz, s. 120-121; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/
Altop, s. 449. 

54 Tehditte belirtilen tehlike karşı tarafın şahsına veya yakınlarına yönelik olmalıdır. “Yakın”dan amaç, sevinci 
ve kederi paylaşılan kimselerdir. Böylesine bir yakınlığı olmayan üçüncü bir kişiye yönelik tehlikeye daya-
nan tehdit ikrah sayılmaz (Oğuzman/Öz, s. 122; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 5). 

55 Nomer, s. 63. 
56 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 5; Nomer, s. 63. 
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tehlike de kişinin yakını olarak değerlendirilebilecek ve ikraha yol açacaktır57

İkrah niteliğindeki davranışın mutlaka sözleşmenin karşı tarafına yönelmesi 
gerekmediği gibi, davranışın mutlaka diğer tarafça yapılması da şart değildir58. 
Hatta üçüncü kişinin hilesinde aranan, hilenin sözleşmenin tarafınca bilinme-
si yahut bilinmesinin gerekmesi şartı, üçünü kişinin ikrahında aranmamaktadır. 
TBK m. 37/f. 1 açıkça, üçüncü kişinin ikrahını da taraf ikrahı ile aynı şartlara tabi 
tutmuştur. Buna karşılık herhangi bir kimsenin etkisinin söz konusu olmadığı, 
kişinin kendi kendine korkması ve bu etki ile sözleşme yapması, ikrah olarak ni-
telendirilmez59. 

İkrahın sözleşmeyi etkileyebilmesi için, zarar tehlikesinin mutlaka gerçekleş-
miş olması şart değildir. TBK m. 38/f. 1, “kişinin zarar tehlikesinin doğduğuna 
inanması ve bu inancının haklı olması” halini yeterli kabul etmiştir. Böylece ger-
çekte böyle bir tehlike bulunmasa bile, koşulların değerlendirilmesinde kişinin, 
tehlikenin bulunduğuna inanmasının haklı sayılması hallerinde de ikrahın varlığı 
kabul edilecektir60. 

İkrah niteliğindeki davranışın fiziksel bir baskı, örneğin bir kimsenin senedi 
imzalamaya zorlanması, uyuşturucu etkisinde bırakılarak veya hipnotize edile-
rek bir sözleşme yapmaya zorlanması hallerinde, irade sakatlığından değil, irade 
yokluğundan söz edilmelidir. Bu ihtimalde sözleşme kurulmuş olmaz. Bu yüzden 
teknik anlamda ikrah, kişi üzerinde manevi cebir olarak ortaya çıkar61. 

Korkutma, hukuka aykırı olmalıdır. Bu yüzden kural olarak bir hakkın yahut 
yetkinin kullanılmasına yönelik tehdit, ikrah teşkil etmez. Buna rağmen, TBK m. 
38, bazı koşulların bulunması halinde hakkın yahut yetkinin kullanılması tehdidi-
nin ikrah niteliğinde olacağı düzenlemesine yer vermiştir. Buna göre, “bir hakkın 
veya kanundan doğan bir yetkinin kullanılacağı korkutmasıyla sözleşme yapıldı-
ğında, bu hakkı veya yetkiyi kullanacağını açıklayanın, diğer tarafın zor durumda 
kalmasından aşırı bir menfaat sağlamış olması halinde, korkutmanın aşırı bir men-
faat sağlamış olması halinde, korkutmanın varlığı kabul edilir”. Böylece örneğin, 
bir alacağın iflas talebi yoluyla takip edileceği tehdidi neticesinde aşırı menfaat 
sağlanmışsa, normal şartlarda hukuka aykırı olmayan davranış, ikrah niteliğinde 
olacaktır62. 
57 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 5; Eren, s. 365; Oğuzman/Öz, s. 122; Tekinay/Akman/Bur-

cuoğlu/Altop, s. 449; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 305. 
58 Korkutulan taraf bir gerçek kişi olabileceği gibi bir tüzel kişi de olabilir. Tüzel kişinin karar organını oluş-

turan gerçek kişilerin korkutularak bir sözleşme yapılması halinde tüzel kişi korkutulan taraf sayılır. Bkz. 
Eren, s. 365; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 6; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 449-
450; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 304. 

59 Oğuzman/Öz, s. 121; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 3. 
60 Karş. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 8. 
61 Eren, s. 364; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 2. 
62 Karş. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 9. 



260  İrade Sakatlıkları

III. İRADE SAKATLIĞININ SONUÇLARI

İrade sakatlığı hallerinin ortak ve temel sonucu, iradesi sakatlanan tarafın söz-
leşmeyi iptal edebilmesidir (TBK m. 30; 36/f. 1; 37/f. 1; 39/f. 1). Hileye bağlanan 
bu sonuç sayesinde, iradesi sakatlanan taraf, sakat iradenin ürünü olan sözleşme 
ile bağlı olmaktan kurtulma imkânına sahip olmaktadır. 

İrade sakatlığı hallerinde sözleşme yoklukla malul değildir. Zira yokluk ha-
linde, bir hukuki muamelenin kurucu unsurlarının eksik olması, bu yüzden de 
hukuki muamelenin varlık kazanamaması ve hukuki ilişkinin kurulamaması söz 
konusudur63. Bütün hukuki işlemlerde temel kurucu unsuru irade beyanı oluş-
turur. Herhangi bir irade beyanından söz edilemediği hallerde, hukuki işlemin 
varlığından da söz edilemeyecektir. Oysa irade sakatlığı hallerinde, irade sakat-
lığına rağmen bir irade beyanı söz konusudur ve bundan dolayı da hukuki işlem 
kurulmuştur. 

İrade sakatlığının etkisi ile kurulan sözleşme “kesin hükümsüz” de değildir. 
Kesin hükümsüzlükte, hukuki işlemin kurucu unsurları tamam olmakla birlik-
te, geçerlilik şartlarından biri eksiktir. Bu yüzden kurulan hukuki işlem ölü doğ-
maktadır64. Oysa irade sakatlığı sonucunda sözleşmenin iptal edilebilir olması 
halinde, geçerlilik şartlarının eksikliği, sözleşmenin ölü doğmasına değil, sakat 
doğmasına sebep olur. Bu sakatlık ise sözleşmenin ölü doğmasından farklı olarak, 
bir yandan sakatlığın giderilerek kurulan hukuki ilişkinin yaşatılması ve hukuki 
işlemin sonuçlarını doğurmasının sağlanması, diğer yandan da sakatlık yüzünden 
hukuki işlemin kesin olarak geçersizleştirilmesi ve bu hukuki ilişkiden tamamen 
kurtulunabilmesi imkânlarını içerir65. 

İrade sakatlığı halinde, iradesi sakatlanan tarafa, sözleşmeden kurtulabilmesi 
için, sözleşmeyi iptal etme hakkı verilmiştir. İradesi sakatlanan tarafın bu hakkını 
kullanması ile, sözleşmenin hüküm ifade etmesi engellenebilmektedir. Bu şekilde, 
sözleşme baştan itibaren ve kesin bir şekilde geçersiz hale gelir. 

63 M. Kemal Oğuzman, Nami Barlas, medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 17. Bası, Vedat Ki-
tapçılık, İstanbul 2011, s. 208; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 43, N. 1 vd. 

64 Oğuzman/Barlas, s. 209. 
65 Batıl sözleşmelerdeki hükümsüzlük, ilgili herkes tarafından ileri sürülebilirken, irade sakatlıklarında söz-

leşmenin geçersizliğini ileri sürme hakkı kural olarak sadece iradesi sakatlanan kimsenindir. Yine kesin 
hükümsüzlük halinde, sözleşmeyi hükümsüz kılmak için bir dâva açmaya veya beyanda bulunmaya ihtiyaç 
yokken, irade sakatlığında sözleşmeden kurtulabilmek için, sözleşmenin iptal edilmesi, yani bu yönde bir 
beyanın bulunması şarttır. Kesin hükümsüzlükte bir sürenin geçmesi veya sakat unsurun düzeltilmesi ile 
geçersiz işlem geçerli hale gelmez. Oysa irade sakatlığı halinde, belli bir süre iptal hakkının kullanılmaması 
veya iradesi sakatlanan tarafın icazeti sözleşmeyi baştan itibaren geçerli hale getirmektedir. Hukuki işlemle-
rin hükümsüzlüğü, hükümsüzlüğün çeşitleri ve birbirleri ile ilgileri için ayrıca bkz. Fahiman Tekil; “Yokluk 
Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Sorunları”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2000, s. 1091-1114. 
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İrade sakatlıklarının ikinci sonucu; tazminat sorumluluğunun gündeme ge-
lebilmesidir. Duruma göre, iradesi sakatlanan kişinin duruma göre ise iradeyi 
sakatlanan kişinin tazminat sorumluluğu olarak ortaya çıkabilen bu durum da 
ayrıca incelenmelidir. 

Bu çerçevede aşağıda öncelikle, iptal hakkını, daha sonra ise, tazminat sorum-
luluğunu inceleyeceğiz. 

1. Hukuki İşlemin Geçerliliği Bakımından Etkisi (İptal Kabiliyeti)

Türk Borçlar Kanunu m. 30, 36 ve 37 uyarınca esaslı hataya düşen, hileye ma-
ruz kalan yahut korkutulan tarafın, irade sakatlığı sonucu yapılmış olan sözleşme 
ile bağlı olmaması demek, TBK m. 39 hükmü gereğince söz konusu sözleşmeyi 
iptal edebilmesi demektir. İradesi sakatlanan taraf, “iptal beyanı” ile sözleşmenin 
geçerli hale gelmesini engelleyebilecektir. İradesi sakatlanan kişinin, bu şekilde 
“iptal beyanı”nda bulunabilme hakkına “iptal hakkı” denilir66. Aşağıda bu hakkın 
gösterdiği özellikleri inceleyeceğiz. 

a) İptal Hakkının Niteliği ve Hak Sahibinin Belirlenmesi

İrade sakatlığı hallerinde sakat irade ile sözleşme yapan tarafa sözleşmeyi ip-
tal etme hakkı verilmiş, fakat kanundaki düzenlemede iptal hakkının niteliğine 
ilişkin doğrudan bir belirleme yapılmamıştır. TBK m. 30, 36 ve 37’de iradesi sa-
katlanan tarafın sözleşme ile bağlı olmayacağı belirtilmiş; TBK m. 39’da ise iptale 
ilişkin olarak bu kişinin, sözleşme ile bağlı olmadığını bildirebileceği düzenleme-
sine yer verilmiştir. 

Kanundaki bu düzenleme, sözleşmenin iptalinin niteliği ile ilgili değişik gö-
rüşlerin çıkmasına yol açmıştır. Bir görüş; sözleşmenin, başlangıçta her iki taraf 
için hükümlerini doğurduğunu, fakat iradesi sakat olan tarafın iptal beyanı ile 
sözleşmeyi, kesin olarak ve geriye etkili bir şekilde geçersiz hale getirebileceğini 
kabul eder (İptal teorisi) 67. İkinci görüş; sözleşmenin, başlangıçtan itibaren her 
iki taraf için de hükümsüz olduğunu, fakat bunun kesin değil düzelebilir bir hü-
kümsüzlük niteliğinde iptal hakkının kullanılmaması halinde sözleşmenin geçer-
li olacağını fakat iradesi sakatlanan tarafın, sözleşmeyi süresi içinde iptal etmesi 
halinde ise, hükümsüzlüğün, baştan itibaren olmak üzere, kesinleşeceğini kabul 
eder (Geçersizlik teorisi” veya “Düzelebilir Hükümsüzlük Teorisi)68. Konu ile ilgili 
üçüncü görüş; sözleşmenin, iradesinde sakatlık bulunan taraf bakımından başın-
66 Oğuzman/Öz, s. 124-125; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36 N. 71 vd.; Oğuzman/Barlas, s. 217-219. 
67 Bucher, §13 IV, s. 210 vd. ; Eren, s. 3370 vd. ; Sarıgöllü, s. 28. 
68 Gauch/Schluep, N. 890; BGE 114 II 131; Burcuoğlu, Haluk, “İsviçre Federal mahkemesi’nin, Satım Sözleşme-

sinde Alıcının Ayıp Hükümlerine Ya Da Hata Hükümlerine Başvurma Yollarından Birini Seçebileceğine İlişkin 
7 Haziran 1988 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul, Y. 
13 (1989-1990), No. 18, s. 89-103, özellikle s. 101-102; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36 N. 69. 
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dan itibaren geçersiz, diğer taraf bakımında ise geçerli olduğunu kabul eder (Bö-
lünmüş geçersizlik teorisi)69. 

Sözleşmenin diğer tarafına, sözleşmeyi iptal edebilme gibi bir imkân tanınma-
mıştır. Bu bakımdan o, sözleşmenin mukadderatı açısından, iradesi sakatlanan ta-
rafa bağımlıdır. İradesi sakatlanan taraf, sözleşmeyi iptal etmezse, diğer taraf, söz-
leşmenin iptali için, kendisini zorlayamayacak ve sözleşme ile bağlı hale gelecektir. 
Bu nedenle iradesi sakatlanan kişinin, sözleşme ile ilgili tavrı önem arz eder. Diğer 
taraf bu tavrı beklemek zorundadır. Bir başka ifade ile, iradesi sakatlanmayan taraf, 
iradesi sakatlanan tarafın sözleşmeye yönelik tavrı ile bağlıdır. Onun, söz konusu 
tavır ile bağlı olması ise, sözleşme ile bağlı olmasından farklıdır. İradesi sakatlanan 
taraf, sözleşmeye icazet vermedikçe veya BK m. 39’da belirtilen süreyi suskunlukla 
geçirmedikçe (bir başka ifade ile sözleşme geçerli hale gelmediği müddetçe), ira-
desi sakatlanan taraf gibi, iradesi sakatlanmayan taraf da sözleşme ile bağlı değil-
dir. Bu bakımdan iradesi sakatlanmayan tarafın bağlı olduğu, sözleşme değil, diğer 
tarafın bu sözleşmeye ilişkin kararıdır. Sözleşmeye icazet verilmesi halinde, her iki 
taraf da aynı anda, fakat baştan itibaren, sözleşme ile bağlı hale gelir70. Yukarıdaki 
görüşlerden hangisi benimsenirse benimsensin, hepsi bakımından varılması gere-
ken sonuç budur. 

Bunun dışında itiraf etmek gerekir ki, iptal veya geçersizlik teorilerinin birinin 
kabulü, uygulamada kural olarak büyük farklılıklara yol açmaz. Zira iptal teori-
sinde de, iptal geriye etkili bir şekilde sözleşmeyi sona erdirmektedir. Bu yüzden 
iptal teorisi kabul edilse bile, iptal hakkının kullanılması üzerine sözleşmeye, daha 
baştan hükümsüzmüş gibi bakmak gerekecektir71. 

İptal hakkını sözleşmenin tarafı olan ve iradesi sakatlanan kişi kullanacaktır. 
Sözleşme, temsilci vasıtasıyla kurulmuş olsa bile, iptal hakkı, temsilcide değil söz-
leşmenin tarafı olan temsil olunandadır72. Fakat burada şunu da hatırlatalım ki, 
temsilci aynı zamanda sözleşmeyi temsil olunan adına iptal etmeye de yetkili kı-
lınmış olabilir73. Bu takdirde sözleşmeyi iptal işlemini temsilci de yapabilecektir. 

Bu hak, sözleşmede taraf olma sıfatına bağlı olduğundan, alacağın temliki ya-
69 Bkz. von Tuhr, § 39 I, s. 302; Koller, § 14 3, s. 282; Guhl/Merz/Koller, § 17 II, s. 141; Feyzioğlu, s. 108 vd. 

; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 452; Oğuzman/Öz, s. 125; Tahir Çağa; “Rızadaki Fesat Sebeplerin-
den Biri veya Gabin İle malül Sözleşmelerde Fesih Beyanı ve Bunun Süresi”, Ege üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Y. 1(1981), S. 1, s. 39-49, özellikle s. 39, dn. 4; Güral Jale, Hükümsüzlük Nazariyeleri Karşısında Türk 
medeni Kanununun Sistemi, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1953, s. 42. 

70 Bkz. ve karş. Kaniti, Salamon, Akdin İfa Edilmediği Def ’i, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, 1962, s. 53; ayrıca bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36 N. 65. 

71 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 70. 
72 Flume, Werner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 3. Auflage, Berlin, 1979, § 31, 3, s. 561; Oğuzman/

Öz, s. 134-135. 
73 Akyol, Borçlar Hukuku, s. 238. 
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hut borcun nakli hallerinde, hakkın yeni alacaklıya veya borçluya geçmesi yahut 
yeni alacaklı veya borçluya karşı ileri sürülmesi söz konusu değildir74. Buna kar-
şılık sözleşmenin devri halinde (TBK m. 205), sözleşmeye bağlı diğer haklar ile 
birlikte sözleşmeyi iptal hakkının da devralan kişiye geçtiği kabul edilmelidir75. 
Zira iradesi sakatlanan kimseye sözleşmeyi iptal edebilme imkânı, sırf iradesinin 
sakatlanmış olmasından dolayı tanınmamaktadır. Söz konusu imkân, irade sakat-
lığı, bu kimseyi bir borç ilişkisinin tarafı haline getirdiği zaman kullanılabilmek-
tedir. Her hangi bir borç ilişkisinin tarafı olunmamışsa veya başka nedenlerle bu 
borç ilişkisinin tarafı olunmaktan çıkılmışsa, artık iptal hakkının sadece iradesi 
sakatlanan kimsenin kullanabileceği bir imkân olduğu fikrinde ısrar edilmeme-
lidir. Bu kimsenin artık tarafı olmadığı bir sözleşmeyi iptal etmekte her hangi bir 
menfaati de olmayacaktır. 

Buna karşılık sözleşmeye katılma (TBK m. 206) yahut birden fazla kişinin söz-
leşmenin tarafı olması fakat sadece birinin iradesinin sakatlanması halinde, kural 
olarak sadece iradesi sakatlanan tarafın sözleşmeyi iptal edebilmesi gerekir76. Ne 
var ki, TBK m. 27/f. 2 uyarınca kısmi hükümsüzlük kuralı uygulama alanı bulabi-
lecek ve sözleşmenin geri kalanlarla devam edip etmeyeceği bu ilke çerçevesinde 
çözülecektir. 

b) Hakkın Kullanılması Koşulları

İptal hakkı, sözleşmenin geçerli hale gelmesini engelleyen ve sözleşmeyi kesin 
olarak hükümsüz hale getirmeye yarayan yenilik doğuran bir haktır77. Böylece; ip-
tal hakkı, tek taraflı bir beyan ile kullanılabilmekte ve sonuçlarını doğurması için, 
diğer tarafın kabulü gerekmemektedir. Bu bakımdan beyan, karşı tarafa ulaştığı 
andan itibaren sonuçlarını kendiliğinden doğurur78. 

İptal beyanı, kural olarak geriye etkili sonuç doğurur ve sözleşmeyi baştan iti-
baren hükümsüz hale getirir yahut zaten hükümsüz olarak kabul edilen sözleşme-
nin bu niteliğini kesinleştirir. Bazı durumlarda ise, iptal beyanının geriye etkili so-

74 Flume, § 31, 3, s. 561; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 238. Yargıtay bir kararında bu tespite paralel olarak, hata 
iddiasının yalnız karşı akide dermeyan edilip 3. şahıslara karşı ileri sürülemeyeceğini belirtmiştir. Bkz. Y. 1. 
HD 5. 2. 1952, E. 1951/6412, K. 1952/553 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

75 Miras bırakanın irade bozukluğuna mirasçıların dayanabileceklerine ilişkin olarak bkz. Y. 13. H. D. 26. 5. 
1981 t. , E. 1981/3240 – K. 1981/3997- YKD C. VII, S. 8, Ağustos 1981, s. 1026 vd. 

76 Karş. Flume, § 31, 3, s. 561; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 238. 
77 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 453; Oğuzman/Öz, s. 125 vd. ; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, 

§ 36, N. 71; Çağa, s. 44; Y. 1. H. D. 22. 4. 1982 t. , E. 1982/4158 – K. 1982/5151 (YKD C. IX, S. 1, Ocak 1983, 
s. 33 vd. ). 

78 Flume, § 31 2, s. 559; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 453; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 235; Çağa, s. 
48-49. 
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nuç doğurması, durumun özelliğine uygun olmamaktadır. özellikle sürekli borç 
ilişkisi doğuran sözleşmelerde konu hassasiyet kazanmaktadır. 

Bu sözleşmelerde iptalin sözleşmenin kurulduğu andan itibaren sonuç doğur-
ması ve bu şekilde, o zamana kadar devam etmiş ve yükümlülükleri yerine geti-
rilmiş bir ilişkinin geriye etkili olarak sona erdirilmesi, işin niteliğine uygun gö-
rülmediği gibi, arzu edilir bir çözüm olarak da kabul edilmemektedir79. özellikle 
tarafların edimlerini ifa etmiş olmaları ihtimalinde, bu edimlerin iade ve tasfiye 
işlemleri bazen imkânsız, bazen de dürüstlük kuralına aykırı olabilmektedir. Bu 
bakımdan da dürüstlük kuralı gereğince bu tip sözleşmelerde hükümsüzlüğün, 
iptal anına kadarki edimleri etkilemeyeceği kabul edilmektedir80. 

Türk Borçlar Kanunu m. 39 iptal hakkının nasıl kullanılacağını belirtmemiş, 
fakat icazet sayılacak durumları izah ederek bize iptalin hangi yollarla yapılabile-
ceği konusunda ışık tutmuştur. TBK m. 39 uyarınca, “yanılma veya aldatma sebe-
biyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı 
öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl 
içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, söz-
leşmeyi onamış sayılır”. 

Bu çerçevede ve anılan maddenin zıt anlamından da çıkan sonuç gereğince 
iptal hakkı, yapılan sözleşmenin hükümlerini yerine getirmeme iradesini bir be-
yan şeklinde açıklama veya sözleşme gereğince karşı tarafa verilmiş olan şeyi veya 
şeyleri geri isteme tarzında kullanılabilecektir. 

İptal beyanının kullanılması herhangi bir sıhhat şekline tâbi değildir81. İptal 
edilen sözleşme şekle tâbi olarak yapılmış olsa bile, değişen bir şey olmaz ve iptal 
hakkı yine şekle bağlı olmadan kullanılabilecektir82. Buna paralel bir şekilde, iptal 
hakkının mutlaka dava açılması suretiyle ileri sürülmesi de şart değildir83. 
79 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 8 N. 13; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 264. 
80 Oğuzman/Öz, s. 128; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36 N. 78; Seliçi, s. 57. 
81 Oser/Schönenberger, m. 31, N. 18; Funk, Fritz, Borçlar Kanunu Şerhi, Umumi Hükümler, C. I, çevirenler: 

Hıfzı Veldet, Cemal Hakkı Selek, İstanbul, Üniversite Kitabevi, 1938, m. 31, N. 2; Bucher, § 13 IV, s. 211; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 453; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 71, § 37, N. 23; 
Oğuzman/Öz, s. 126; Gönensay, s. 116; Y. 1. H. D. 15. 11. 1995 t. , E. 1995/14233 – K. 1995/15091 (YKD 
C. XXII, S. 3, Mart 1996, s. 373 vd. ); YHGK 1. 10. 1997 t. , E. 1997/1-509 – K. 749 (İKİD. , Y. 38, S. 452, 
Ağustos 1998, s. 13548 vd. ); Y. 1. H. D. 15. 12. 1999 t. , E. 1999/13524 – K. 1999/13377 (YKD C. XXVI, 
S. 6, Haziran 2000, s. 857 vd. ). Her ne kadar iptal beyanı her hangi bir sıhhat şekline tâbi değilse de, ispat 
imkânı sağlamak açısından iptalin yazılı biçimde, hatta noter aracılığı ile yapılması yerinde olacaktır. Bkz. 
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 37, N. 23; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 236). 

82 Oğuzman/Öz, s. 126; Eren, s. 372; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 236. 
83 Oser/Schönenberger, m. 31, N. 27; Schwarz Andreas B. , Borçlar Hukuku Dersleri, C. I, çeviren: Bülent 

Davran, İstanbul, Kardeşler Basımevi, 1948, s. 376; Bucher, § 13 IV, s. 211; Oğuzman/Öz, s. 126; Tekinay/
Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 453; Gönensay, s. 116; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 71; Ak-
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Türk Borçlar Kanunu m. 39/f. 1’den, sözleşme gereğince karşı tarafa verilmiş 
olan şeylerin geri istenmesinin sözleşmenin iptali anlamına geleceği anlaşılmak-
tadır. Böylece iptal hakkının açık bir beyan şeklinde kullanılmasının şart olma-
dığını görmekteyiz. Bu madde ile birlikte BK m. 1/f. 2’deki genel düzenlemeyi de 
göz önünde bulundurarak, iptal hakkının, örtülü bir şekilde de kullanılabileceği 
sonucuna varmaktayız. Ancak iptal hakkı örtülü olarak kullanılmış olsa bile, ipta-
lin sonuç doğurabilmesi için iradesi sakatlanan tarafın sözleşme ile bağlı olmama 
iradesinin yeterli derecede belli edilmiş olması şarttır84. İptal iradesi, söz konusu 
hareketlerle açığa vurulmuş, belirtilmiş olmalıdır. Hal ve şartların yorumu bize bu 
sonucu sağlamalıdır85. 

örtülü olarak bile iptalin mümkün olmasına paralel bir şekilde, sebep bildiril-
meden de sözleşmenin iptal edilmesi mümkün olmalıdır. önemli olan, açıklanan 
beyandan iptal iradesinin yeterli derecede anlaşılabilmesidir86. 

c) Hakkın Kullanılmasının Dürüstlük Kuralı Çerçevesinde Engellenmesi 
Sorunu

Medeni Kanun m. 2, genel bir ilke olarak herkesin haklarını kullanırken dü-
rüstlük kurallarına uymak zorunda olduğunu belirtmektedir. Bu ilke uyarınca, 
iptal hakkı da dürüstlük kuralına aykırı olacak şekilde kullanılamamalıdır. 

Medeni Kanun m. 2’deki genel ilkeye rağmen, “yanılmada dürüstlük kuralları” 
yan başlığı ile TBK m. 34, hataya düşenin hatasını, dürüstlük kurallarına aykı-
rı olarak ileri süremeyeceğini belirterek genel ilkeyi tekrarlamış87. ve ikinci fık-
rasında buna bir örnek vermiştir. Buna göre, “özellikle diğer tarafın, sözleşmenin 
yanılanın kasdettiği anlamda kurulmasına razı olduğunu bildirmesi durumunda, 
sözleşme bu anlamda kurulmuş sayılır”. 

Medeni Kanun m. 2’ye rağmen TBK m. 34’ün fonksiyonu, konu ile ilgili olarak 
somut bir örnek vermesi şeklindedir. Böylece hataya düşen, hataya düşmeseydi 

yol, Borçlar Hukuku, s. 237; Sarıgöllü, s. 30; ayrıca bkz. Y. 13. H. D. 1. 2. 1989 t. , E. 1988/5415 – K. 1989/512 
(YKD C. XVI, S. 1, Ocak 1990, s. 73 vd. ). 

84 Funk, m. 31, N. 3. 
85 Görüldüğü gibi iptal hakkı, ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, sözleşmenin iptali sonucunun gerçekleşebil-

mesi için, bir iptal beyanına ihtiyaç vardır (Funk, m. 31, N. 2-3). Bu beyan açık veya örtülü olabilir. Oysa 
sözleşmeye icazet verilmiş sayılmak için, iptal hakkı sahibinin bir yıllık iptal süresini suskunlukla geçirmesi 
yetmekte ve bunun için her hangi bir icazet beyanına ihtiyaç bulunmamaktadır. İptal için ise mutlaka buna 
yönelik iradenin belli edilmesi gerekmektedir. 

86 Kurşat, s. 82 vd. ; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 37, N. 24, dn. 35. 
87 Bu haliyle TBK m. 34/f. 1, aslında MK m. 2 hükmünün bir uzantısı ve somutlaştırılmış özel bir hali olarak 

nitelendirilebilecek bir kural içermektedir. Bu bakımdan da burada sözü geçen “dürüstlük kuralları”, MK m. 
2 hükmü ışığında saptanacaktır. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 80; Tekinay/Akman/
Burcuoğlu/Altop, s. 438; OFK-Dasser, OR, 25, N. 2. 
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sözleşmeyi hangi halde kuracak idiyse, diğer taraf sözleşmenin o halde kurulma-
sına razı olduğunu bildirdikten sonra, hataya düşenin bunu kabul edip etmeme-
sine bakılmaksızın88. sözleşme o içerikle kurulmuş kabul edilecektir. Artık hataya 
düşenin iptal hakkını kullanabilmesi söz konusu olmayacaktır89. 

Türk Borçlar Kanunu m. 34/f. 1, MK m. 2’nin tekrarı niteliğinde olduğundan 
aynı hüküm tereddütsüz bir şekilde hem hile hem de ikrah hallerinde uygulan-
malıdır. Bu çerçevede, dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde sözleşmenin iptal edile-
memesi ilkesi bütün irade sakatlığı hallerinde uygulanacak ve dürüstlük kuralının 
gerekli kıldığı hallerde sözleşmenin iptali engellenebilecektir. 

Sözleşmeyi iptalin dürüstlük kuralına aykırı olup olmadığını saptamak için 
ise, “tarafların menfaat dengesinin kurulması ve korunması” ana ilke olmalıdır. 
Bu bakımdan, iradesi sakatlanan tarafın sözleşmeyi iptal etmesinde korunmaya 
değer bir menfaatinin olmadığı buna karşılık diğer tarafın iptal nedeniyle zarara 
uğrayacağı hallerde iptal hakkının kullanılması dürüstlük kuralına aykırı olabile-
cektir90. 

Türk Borçlar Kanunu m. 34/f. 1 için yaptığımız yukarıdaki tespit acaba TBK 
m. 34/f. 2 için de yapılabilir mi? Yukarıda belirttiğimiz gibi ikinci fıkra da genel 
dürüstlük kuralının bir uzantısı niteliğinde olmakla birlikte konuya özel bir örnek 
teşkil etmektedir. özel bir örnek olması nedeniyle, diğer irade sakatlığı hallerin 
için doğrudan uygulanması kabul edilemez. Zira dürüstlük kuralına dayanan her 
örnek, her durum için uygulama kabiliyetine sahip olmayabilir. Bu yüzden kana-
atimizce, hata hallerinde olduğundan farklı olarak hile ve ikrah hallerinde, karşı 
taraf (hile yahut ikrahı yapan yahut lehine yapılan) özel olarak korunması gereken 
bir taraf değildir. Onlara bu şekilde bir anlamda ikinci bir ihtimal daha vermeyi 

88 Buradaki bildirim, yenilik doğuran bir hakkın kullanılmasını teşkil etmektedir. Bkz. Becker, m. 25, N. 6; 
Kocayusufpaşaoğlu, Hata, s. 165, dn. 88; ayrıca bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 82; 
Akyol, Borçlar Hukuku, s. 252. Burada yenilik doğuran hakkın kullanılması sonucu, sözleşmede, kanun 
gereği bir tahvil gerçekleştiği kabul edilmektedir (Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 82, dn. 
109). Sonuçları itibariyle doğru olarak kabul edilebilirse de, buradaki durumun teknik anlamda hukuki 
işlemlerin tahvilinden farklı olduğunu da belirtmek gerekir. Zira Tahvil, bâtıl işlemin yerini, gerekleri ger-
çekleşen diğer işlemin almasının kaynağı olan, tarafların bu işlemin sonuçlarını bir başka işlem kılığında 
ayakta tutmaya yarayan bir hukuk kurumudur (Selim Kaneti, Hukuki İşlemlerin çevrilmesi (Tahvili), İs-
tanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1972, s. 1 vd. ). Bu bakımdan tahvil kendiliğinden 
olmakta ve tarafların başlangıçta açıkladıkları irade beyanlarından başka, sonradan yeni bir irade açıklaması 
yapmaları gerekmemektedir. Oysa TBK m. 34/f. 2’den yararlanmak isteyen iptal muhatabının, söz konusu 
fıkrada tanınan yetkiyi kullandığını diğer tarafa bildirmesi, bu konudaki iradesini açıklaması gerekir. Bu 
yüzden buradaki hukuki durumun tahvil olduğu kabul edilemez (Kaneti, Tahvil, s. 9-10, dn. 34; Akyol, 
Borçlar Hukuku, s. 252). 

89 Bu kural, beyan hataları için öngörülmüş olmasına rağmen, bunun kıyas yolu ile temel hataları için de 
uygulanabileceği kabul edilmektedir. Bkz. von Tuhr, § 37 IV 3, s. 289-290; Oğuzman/Öz, s. 113; Kocayu-
sufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 83. 

90 Karş. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 81. 
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haklı kılacak gerekçe bulunmamaktadır. Aksi takdirde, hile ve ikrah ile dilediği 
sonucu elde etmeye çalıştıktan sonra, bunu başaramayacağını gören kişinin bu 
sefer TBK m. 34/f. 2 aracılığı yine de bir sözleşme kurmayı başarması söz konusu 
olacaktır. Bu ihtimalin açık olduğunu bilmesi, hile ve ikrah gibi eylemlerini yap-
masını kolaylaştıracaktır91. Bu yüzden kanaatimizce, TBK m. 34/f. 2’deki hak, bir 
yenilik doğuran hak olarak hile ve ikrah hallerinde tanınamaz. 

d) Hakkın Kullanılmasının Etkisi

İrade bozukluğu ileri sürülüp sözleşme iptal edilince, daha önce geçerli hale 
gelmesi mümkün olan sözleşme, kurulduğu tarihten itibaren ve kesin olarak 
geçersiz hale gelir92. Bunun doğal sonucu olarak da, sözleşmeden kaynaklanan 
edimler daha önce ifa edilmişse, bunların geri verilmesi gündeme gelir93. Fakat ta-
raflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini henüz yerine getirmemişlerse, 
bu takdirde, o ana kadarki durumda herhangi bir değişiklik olmaz. 

Kural olarak iradesi sakatlanan taraf, sözleşmeyi ya iptal edecektir veyahut 
da olduğu gibi kabul edecektir. Bu iki ihtimal dışında, onun, sözleşmeyi düzeltip 
kabul etme, bir başka ifade ile, sözleşmeyi değiştirme hakkı bulunmamaktadır. 
İrade sakatlıklarını düzenleyen Borçlar Kanunu hükümleri, sakat sözleşmenin 
kısmi iptalinden söz etmemektedir. Ancak genellikle kabul edildiği üzere, kısmi 
geçersizliği düzenleyen TBK m. 27/f. 2, kıyasen, sözleşmelerin iptalinde de uygu-
lanabilecektir94. 

e) İptal Hakkının Süresi ve Kanuni İcazet

Türk Borçlar Kanunu m. 39 uyarınca, irade sakatlığı nedeniyle sözleşmenin ip-
tali hakkı 1 yıl içerisinde kullanılmalıdır. Bu süre, hata ve hile hallerinde durumun 
öğrenilmesinden; ikrah hallerinde ise bunun etkisinin ortadan kalkmasından iti-
baren başlar. Buradaki süre, hak düşürücü süredir95. 

91 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 37, N. 31; Kurşat, s. 99 vd. 
92 Oğuzman/Öz, s. 127; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 71; Oser/Schönenberger, m. 31, N. 14. 

Bu yönde Yargıtay kararları için bkz. Y. 1. HD 2. 6. 1981, E. 5657, K. 7310; Y. 1. HD 16. 6. 1981, E. 6512, K. 
8107; Y. 1. HD 22. 10. 1987, E. 6593, K. 9335; Y. 1. HD 4. 3. 1993, E. 1992/15297, K. 1993/2682; Y. 1. HD 31. 
10. 1995, E. 12066, K. 14247; Y. 1. HD 13. 10. 1998, E. 8883, K. 10883; Y. 1. HD 28. 3. 2001, E. 3500, K. 3680; 
Y. 1. HD 29. 1. 2004, E. 155, K. 833; Y. 1. HD 19. 1. 2009, E. 2008/10939, K. 2009/495; Y. 12. HD 6. 7. 2010, 
E. 5767, K. 17932 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

93 İade talebi, sözleşmedeki sakatlığın aynı zamanda ifayı da etkilediği hallerde “istihkak”; etkilemediği haller-
de ise “sebepsiz zenginleşme” hükümlerine göre olacaktır. Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Kurşat, s. 90 vd. 

94 Bkz. Koller, § 14 III, s. 284; Tunçomağ, s. 371; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 453-454; Oğuzman/
Öz, s. 128; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 79; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 242. Ayrıca bkz. 
Bucher, § 13 V, 221. 

95 Bkz. von Tuhr, § 39, III, s. 305-306; Oser/Schönenberger, m. 31, N. 22; Becker, m. 31, N. 5; Funk, m. 31, 
N. 5; Gönensay, s. 116; Saymen/Elbir, s. 280; Arsebük, s. 445; Tunçomağ, s. 373; Oğuzman/Öz, s. 131-
132; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 454; Ataay, Aytekin, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Birinci 
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Bir yıllık süre dışında üst bir sürenin bulunup bulunmadığı tartışmalıdır96. 
Fakat bizim de katıldığımız görüş, burada bir üst sürenin bulunmadığı, hakkın 
ileri sürülmesinin zaman itibariyle değil dürüstlük kuralı itibariyle denetime tabi 
tutulacağı yönündedir97. Bu tartışmaya rağmen, yeni kanunda bir üst süreye yer 
verilmemesi de, kanun koyucunun konu ile ilgili olarak bilinçli sustuğu ve burada 
bir kanun boşluğunun bulunmadığı yönünde yorumlanabilir. 

İptal hakkı süresinde kullanılmazsa, sözleşmeye icazet verilmiş olur. TBK m. 
39 bu hususu “… sözleşmeyi onamış sayılır” sözleriyle ifade etmektedir. Burada 
iptal hakkı sahibinin gerçek iradesine bakılmaksızın ve bu irade dikkate alınmak-
sızın, belli bir sonucun öngörülmüş olduğunu görmekteyiz. Bu bakımdan, TBK 
m. 39/f. 1’deki 1 yıllık süreyi suskunlukla geçiren kimse, sözleşmeye icazet vermek 
istemese bile, sözleşmeye icazet vermiş sayılacaktır. Onun anılan hükümdeki tipe 
uygun davranışlarına açık bir şekilde icazet sonucu bağlanmıştır98. 

Kanuni icazetin söz konusu olabilmesi için, 1 yıllık sürenin sessizlik içerisinde 
geçirilmesi gerekir. İradesi sakatlanan kişinin, sözleşme ile bağlı olmak istemedi-
ğinin anlaşılması halinde artık kanuni icazetten söz edilemez. TBK m. 39/f. 1’de 
“sözleşme ile bağlı olmadığını bildirme” ve “verdiği şeyi geri isteme” halleri bu an-
lamda sayılmıştır. İptal hakkının herhangi bir şekle bağlı olmadığı hatırlanırsa, 

Yarım, 4. Bası, İstanbul, Der Yayınları, 1986, s. 218, dn. 90; Akyol, Borçlar Hukuku, s. 241. Ayrıca aynı yön-
deki Yargıtay kararları için bkz. Y. 2. H. D. 16. 12. 1980 t. , E. 1980/8932 – K. 1980/9323 (YKD C. VII, S. 7, 
Temmuz 1981, s. 816 vd. ); Y. 13. H. D. , 1. 7. 1986 t. , E. 1986/3053 - K. 1986/3840 (YKD C. XIV, S. 2, Şubat 
1988, s. 218); Y. 1. H. D. , 17. 3. 1989 t. , E. 1989/333 - K. 1989/3063 (YKD C. XVI, S. 1, Ocak 1990, s. 18 vd. ); 
Y. 11. H. D. 22. 5. 1990 t. , E. 1989/7722 – K. 4115 (İKİD. Y. 32, S. 373, Ocak 1992, s. 8486 vd. ); YHGK 1. 10. 
1997 t. , E. 1997/1-509 – K. 749 (İKİD. , Y. 38, S. 452, Ağustos 1998, s. 13548 vd. ). Y. 1. H. D. 14. 2. 1999 t. , 
E. 12054- K. 13284 (İKİD. , Y. 40, S. 477, Eylül 2000, s. 15135 vd. ); Y. 1. H. D. 15. 12. 1999 t. , E. 1999/13524 
– K. 1999/13377 (YKD , C. XXVI, S. 6, Haziran 2000, s. 857 vd. ). 

96 Tartışmalar için bkz. Kurşat, s. 116 vd. 
97 von Tuhr, § 39, III, s. 305, dn. 22; Funk, m. 31, N. 5; Bucher, § 13 IV, s. 213; M. Kemal Oğuzman; “Akdin 

Hile Sebebiyle İptali Azami Bir müddetle Tahdid Edilmiş midir?” İBD. C. XXII, S. 4, Nisan 1953, s. 177 vd. ; 
Oğuzman/Öz, s. 133; Feyzioğlu, s. 136 vd. ; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 37, N. 28; Burcuoğlu, 
Karar Değerlendirmesi”, s. 100; Yavuz Cevdet; Satıcının Satılanın (malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstan-
bul, 1989, s. 224. İsviçre Federal Mahkemesi de bu görüşü savunmaktadır. Bkz. BGE 114 II 131 (bu kararın 
hemen hemen tamamının Türkçe metni ve ilgili değerlendirmeler için bkz. Burcuoğlu, s. 89 vd. ). Yargıtay, 
önceleri hilede iptal hakkını, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıllık azami bir süre ile sınırlandır-
mış bulunmakta idi (YHGK 3. 5. 1951 t. , E. 1/244 K. 100 karar için bkz. Karahasan, Mustafa Reşit, Türk 
Borçlar Hukuku, Doktrin, Genel Hükümler, C. I, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1992, s. 313, fakat 
daha sonra verdiği kararlarda iptal hakkının kullanılmasının BK m. 125 hükmünde öngörülen 10 yıllık sü-
reye tabi tutulamayacağını belirtmiştir (Y. 1. H. D. 22. 4. 1982 t. , E. 1982/4158 – K. 1982/5151 – YKD C. IX, 
S. 1, Ocak 1983, s. 33 vd; Y. 1. H. D. 19. 1. 1984 t. , E. 1984/434 – K. 1984/112 - YKD C. X, S. 9, Eylül 1984, 
s. 1350 vd. ; YHGK 7. 12. 1988 t. , E. 1988/1-767 – K. 987 – İKİD. Y. 29, S. 344, Ağustos 1989, s. 6629 vd. ; Y. 
1. HD 22. 5. 2002, E. 5716, K. 6504 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) Y. 1. H. D. 17. 3. 1989 t. , E. 1989/333 – K. 
1989/3063 (YKD C. XVI, S. 1, Ocak 1990, s. 18 vd. ). Yargıtay bu son kararında 10 yıllık üst süre fikrinden 
döndüğünü açıkça dile getirmiş bulunmaktadır. 

98 Tarafların bu sonucun aksini ispat etmeleri imkânı yoktur. Bu nedenle TBK m. 39’daki düzenlemenin “kesin 
karine” yahut “faraziye” olduğu kabul edilir. Bkz. Oğuzman/Barlas, s. 316. 
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kişinin sözleşme ile bağlı olmak istemediğini ortaya koyan herhangi bir davranı-
şının kanuni icazete engel olabileceği belirtilmelidir. 

2. Zararın Tazmini Bakımından Etkisi

İrade sakatlıklarının sözleşme hukukunu ilgilendiren sonucu sözleşmenin 
iptalidir. Ne var ki, irade sakatlıklarına bağlanan sonuç sadece bu kadarla kal-
mamıştır. Bunun dışında sorumluluk hukukunu da ilgilendiren bir sonuç düzen-
lenmiştir. Buna göre, sözleşmeyle ilgili sonuçtan duruma göre bağımsız olarak 
tazminat sorumluluğu da düzenlenmiştir. 

Tazminat sorumluluğu karşımıza bazı hallerde iradesi sakatlanan kişinin so-
rumluluğu (TBK m. 35; 37/f. 2); bazı hallerde ise iradeyi sakatlayan kişinin so-
rumluluğu (karş. TBK m. 39/f. 2) olarak çıkar. İradesi sakatlanan kişinin sorum-
luluğu, bazı haller için öngörülmüş ve iptal hakkına karşılık diğer tarafa tanınan 
bir imkân olarak düzenlenmiştir (TBK m. 35; 37/f. 2). Bu ihtimalde, sözleşmeye 
icazet verilmesi yahut verilmiş sayılması halinde artık tazminat yükümlülüğü söz 
konusu olmaz. Buna karşılık hile ve ikrah halinde iradeyi sakatlayan kişinin taz-
minat sorumluluğu sözleşmenin iptali veya sözleşmeye icazetten bağımsız olarak 
tanınmıştır (TBK m. 39/f. 2). Bu yüzden bu ihtimalde, tazminat sorumluluğunu 
sözleşmenin kurulması, geçerliliği gibi kavramlardan bağımsız olarak sadece hile 
yahut ikrah teşkil eden davranışa bağlanan bir sonuç olarak değerlendirmek ge-
rekir. 

Tazminat alacağı bakımından zamanaşımı süresi ile ilgili özel bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu yüzden dayanılan hukuki sebebe göre, ya haksız fiil ya da 
sözleşmelere ilişkin zamanaşımı süreleri uygulama alanı bulacaktır. 

a) İradesi Sakatlanan Kişinin Tazminatı Yükümlülüğü

aa) Hata

Hata halinde hile ve ikrahtan farklı olarak iradesi sakatlanan kişinin karşı tara-
fında irade sakatlığına yol açmayan, konu ile ilgili kural olarak bir etkisi olmayan 
kimse yer almaktadır. Durumdan haberdar dahi olmayan bir kimsenin kurduğu 
sözleşmenin daha sonra karşı tarafının hataya düşmesi yüzünden iptal edilmesi, 
onun açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. 

Hata nedeniyle sakatlanan sözleşmede, kanun koyucu iradesi sakatlanan tarafa 
iptal hakkı verirken (TBK m. 30); diğer tarafa da menfaatler dengesini gözetmek 
adına tazminat talep edebilmek imkanı vermiştir. öyle ya, karşı taraf hatalı beya-
na güvenerek sözleşme akdetmiştir. 

İşte bu çerçevede olmak üzere TBK m. 35’te hataya düşen kimsenin tazminat 
yükümlülüğü düzenlenmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu m. 35 metni şu şekildedir: 
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“Yanılan, yanılmasında kusurlu ise, sözleşmenin hükümsüzlüğünden doğan za-
rarı gidermekle yükümlüdür. Ancak, diğer taraf yanılmayı biliyor veya bilmesi gere-
kiyorsa, tazminat istenemez. 

Hâkim, hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda, ifadan beklenen yararı aşmamak 
kaydıyla, daha fazla tazminata hükmedebilir”. 

Görüldüğü gibi hata nedeniyle sözleşmeyi iptal etmek isteyen taraf, sözleşme-
nin iptali nedeniyle karşı tarafın uğradığı zararları gidermek zorunda kalabilmek-
tedir. Buradaki sorumluluğun culpa in contrahendo olduğu kabul edilir99. 

Düzenleme tazminat sorumluluğunu bazı koşullara bağlamıştır. 

(1) Buradaki sorumluluk bir kusur sorumluluğudur. 

Bu yüzden hataya düşenin, yanılmada kusurlu olması şarttır. Buradaki kusu-
run derecesi önemli olmamakla birlikte, hataya düşmek ile kast derecesindeki ku-
sur nitelik olarak bir arada duramayacağından100, kusur karşımıza ihmal olarak 
çıkacaktır. 

(2) Karşı tarafın hatayı bilmemesi ve bilmesinin de gerekmemesi şarttır. 

Karşı tarafın bildiği yahut bilmesinin gerekli olduğu hata nedeniyle meydana 
gelen zararın tazmini gerekmez101. 

(3) Sözleşmenin iptal edilmesi gerekir. 

Karşı tarafa tanınan tazminat talebi, sözleşmenin hükümsüzlüğü nedeniyle 
uğradığı zararlar karşılığındadır. Bu yüzden sözleşme iptal edilmemişse, tazminat 
sorumluluğu da gündeme gelmez. 

(4) Karşı tarafın sözleşmenin hükümsüzlüğünden kaynaklanan zararı bu-
lunmalıdır. 

Tazmini gerekecek zarar kural olarak menfi zarardır102. Böylece kişi, sözleşme-
99 Gönensay, s. 33; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 439; Eren, s. 358; Nomer, s. 60. 
100 Eren, s. 356. Böyle bir şey “zihni kayıt” anlamına gelir (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 439). Zira 

bilindiği gibi, zihni kayıt, sözleşme taraflarından yalnızca birinin, bilerek ve isteyerek gerçek iradesine aykırı 
bir beyanda bulunup, gerçek iradesini diğer taraftan saklaması ve ona bu konuda herhangi bir açıklama 
yapmaması halidir (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 424; Ataay, s. 198; İnan, s. 176). Burada beyan 
sahibi, iradesini beyan etmekte fakat beyan ettiği bu iradenin sonucunu istemediğini kendi zihninde gizle-
yip saklı tutmaktadır (Schwarz, s. 292). 

101 Karşı tarafın hatayı bilmesinin duruma göre BK m. 1 çerçevesinde değerlendirmeyi gerektireceği ve sözleş-
menin duruma göre ya hiç kurulmadığı ya da gerçek irade üzerinden kurulduğu sonucuna ulaşılabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle TBK m. 35’in uygulama alanı bulup bulmadığı ile ilgili tered-
dütler bulunmaktadır. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Hata, s. 126 vd. ; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 
36, N. 90 vd. ; Eren, s. 357. Her halükarda, öncelikle TBK m. 1 denetiminin yapılması ondan sonra TBK m. 
35’ün uygulanmasının düşünülmesi gerekir. 

102 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 84; Oğuzman/Öz, s. 114 vd. ; OFK-Dasser, OR, 26, N. 3. 
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yi yapmasaydı uğramayacak olduğu zararı talep edebilecektir. Buna rağmen TBK 
m. 35/f. 2’de hakkaniyetin gerektirmesi halinde, daha fazla tazminata hükmedile-
bileceği, fakat bunun ifa menfaatini aşamayacağı kabul edilmiştir. Böylece tazmi-
natın kural olarak menfi zarara yönelik olduğu fakat aslında üst sınırının müsbet 
zarar olduğu ortaya konulmuştur103. 

bb) İkrah 

İlk bakışta ikraha maruz kalan kişinin tazminat sorumluluğundan söz edil-
mesi garip gelebilir. Fakat bazen taraflardan biri ikraha maruz kalmasına rağmen 
karşı tarafın bunda bir etkisi olmayabilir. Zira üçüncü kişinin ikrahında, irade-
si sakatlanan tarafın sözleşmeyi iptal edebilmesi için, karşı tarafın lehine ikrah 
yapıldığını bilmesi ya da bilmesinin gerekmesi şart değildir. İşte bu ihtimalde, 
kusuru bulunmayan karşı tarafın sakat iradeye olan güveninin korunması ihtiyacı 
doğar. Bu ihtiyaca cevap olmak üzere TBK m. 37/f. 2’de korkutulan kişinin tazmi-
nat sorumluluğu düzenlenmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu m. 37/f. 2 metni şu şekildedir: 

“Korkutan bir üçüncü kişi olup da diğer taraf korkutmayı bilmiyorsa veya bilebi-
lecek durumda değilse, sözleşmeyle bağlı kalmak istemeyen korkutulan, hakkaniyet 
gerektiriyorsa, diğer tarafa tazminat ödemekle yükümlüdür”. 

Türk Borçlar Kanunu m. 37/f. 1 uyarınca, karşı taraf, lehine yapılan korkut-
madan haberdar olmasa bile iradesi ikrah ile sakatlanan taraf, sözleşmeyi iptal 
edebilmektedir. Hatırlanacağı üzere, hile halinde üçüncü kişinin hilesinin etki 
doğurabilmesi için, lehine hile yapılan kimsenin bunu bilmesi yahut bilmesinin 
gerekmesi şarttır (TBK m. 36/f. 2). Bu yönüyle ikrah, hileden ayrılmıştır. Hileye 
maruz kalan kişiden esirgenen iptal hakkı burada ikraha maruz kalan kişiye ta-
nınmış, fakat karşılığında karşı tarafa tazminat hakkı verilmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu m. 37/f. 2 uyarınca, üçüncü kişinin ikrahında, sözleş-
meyi iptal eden taraf, iyi niyetli diğer tarafın zararlarını tazmin etmekle yükümlü 
olacaktır. Burada ikraha maruz kalanın, tamamen hukuka uygun bir eylem olan 
iptal beyanı nedeniyle ve kusurlu olması şartı olmadan, karşı tarafa, hakkaniyet 
ölçüsünde bir tazminat ödemesi söz konusudur. Dolayısıyla burada, ikraha maruz 
kalan kimsenin kusursuz sorumluluğunun bulunduğunu104 ve bunun fedakarlığın 

103 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 88; Nomer, s. 60. 818 sayılı Borçlar Kanunu m. 26’da bu 
yönde bir üst sınıra açıkça yer verilmemiş, sadece daha fazla zarara hükmedilebileceği belirtilmişti. Buna 
rağmen doktrin, üst sınırın bulunduğu ve bunun müsbet zarar olduğunu kabul etmekteydi. Bkz. Kocayu-
sufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 36, N. 88; Gönensay, s. 104; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 440; 
Oğuzman/Öz, s. 114; Eren, s. 357. 

104 Eren, s. 368; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 13. 
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denkleştirilmesi esasına dayandığını söyleyebiliriz105. Zira kanun koyucu aslında 
menfaatlerin dengelenmesi amacıyla bir tarafa sözleşmeyi iptal edebilme hakkı 
tanımış karşı tarafa ise hukuka uygun bu hakkın kullanılması nedeniyle tazminat 
hakkı vermiştir. 

İkraha maruz kalan kişinin tazminat sorumluluğu için şu koşulların bulun-
ması gerekir: 

(1) İkrahın üçüncü kişi tarafından yapılması. 

(2) Lehine ikrah yapılan kişinin ikrahı bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesi. 

(3) Sözleşmenin iptal edilmesi. 

(4) Karşı tarafın iptal nedeniyle zarara uğraması. 

(5) Hakkaniyetin gerektirmesi. 

b) İradeyi Sakatlayan Kişinin Tazminat Yükümlülüğü

İradeyi sakatlayan kişiden sadece hile ve ikrah hallerinde söz edilebilir. Bu 
yüzden burada kastedilen, hile yapan yahut korkutan kişinin tazminat yüküm-
lülüğüdür. 

Hile yapan yahut korkutan kişinin tazminat yükümlülüğü aslında, sözleşme-
nin kurulması, geçerliliği ve bu kapsamda iptal edilip edilmemesi ile ilgili değil-
dir. Zira tazminat, söz konusu eylemlerin aynı zamanda sorumluluk hukukunun 
konusunu teşkil etmeleri ve duruma göre haksız fiil yahut culpa in contrahendo 
olarak nitelendirilebilmeleri nedeniyle bulunmaktadır. 

Bu yüzden sözleşme iptal edilse de edilmese de, tazminat yükümlülüğü günde-
me gelir. Bu gerçeği ortaya koyan TBK m. 39/f. 2 uyarınca, “aldatma veya korkut-
madan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması, tazminat 
hakkını ortadan kaldırmaz”106. 

Tazminat hakkı bu anlamda, sözleşmenin iptali yahut geçerliliğinden bağımsız 
bir haktır. Sözleşmenin iptal edilmemesi ve bağlayıcı hale gelmesi, sadece tazmi-
natın hesaplanması ve miktarı bakımından etki eder. Yoksa tazminat hakkının 

105 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 38, N. 13; Eren, s. 368; Nomer, s. 63. 
106 Metnin eski karşılığında “sözleşmenin onanmış sayılması”ndan değil, “akde icazet”ten söz edilmekteydi. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, sözleşmeye iradesi sakatlanan tarafça icazet verilebileceği gibi, kanunda be-
lirtilen sürenin geçmesi üzerine yasal olarak da icazet verilmiş sayılabilmektedir. Yeni metnin “sözleşmenin 
onanmış sayılması” şeklindeki ifadesi, acaba icazete rağmen tazminat hakkının sadece yasal icazet hallerin-
de mi mümkün olduğu tereddüdünü doğurmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, tazminat hakkı sözleş-
menin kurulması veya geçerliliği ile ilgili olmaksızın sadece hile yahut ikrah niteliğindeki eyleme bağlanan 
bir sonuç olduğundan, yeni metnin dar ifadesi yanılgıya sevketmemeli ve bütün icazet hallerinde tazminat 
gündeme gelebilmelidir. Aynı yönde bkz. Nomer, s. 62. 
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doğumuna engel olmaz107. 

Hile ve korkutma nedeniyle zararın tazmini hakkı, sözleşmeyi iptal hakkından 
bağımsız bir hak olsa da, bunun düzenlendiği TBK m. 39/f. 2 hükmü, bağımsız 
bir sorumluluk sebebi teşkil etmez. Hile ve ikrah nedeniyle zararın tazmin edile-
bilmesi, ancak haksız fiil hükümleri (TBK m. 49 vd. ) veya culpa in contrahendo 
sorumluluğu ilkesi gereğince tazminat istenebildiği sürece mümkündür108. 

Hile ve korkutma hallerinde bir kimsenin diğer kimseyi yanıltarak yahut kor-
kutarak, onu sözleşme yapmaya sevk etmesi söz konusudur ki, bu eylemin huku-
ka aykırılığı açıktır. Zira bu davranış ile, karşı tarafın hukukça korunan bir değeri, 
irade bütünlüğü ve özgürlüğü, ihlâl edilmektedir109. 

Yine aynı eylemin, sözleşme müzakereleri aşamasında, tarafların birbirlerine 
zarar vermekten kaçınmaları şeklindeki yükümlülüklerinin de ihlali olduğu ve bu 
yönüyle culpa in contrahendo teşkil ettiği kabul edilmelidir. Zira sözleşme görüş-
melerine girişen kişiler arasında doğan güven ilişkisi gereğince, bunların birbir-
lerini, yapılacak sözleşme ile ilgili olarak aldatmamaları, birbirlerinin menfaatini 
korumaları beklenir. Doğan güven ilişkisi, taraflara bunu bir yükümlülük olarak 
yükler110. 

Böylece duruma göre haksız fiil yahut culpa in contrahendo hükümleri çerçe-
vesinde tazminat talebi gündeme gelecek ve iradesi sakatlanan taraf, bu hükümler 
ve ilkeler uyarınca tazminat alacağına sahip olacaktır111. 

Bu noktada belirtelim ki, talep edilecek zarar, sözleşmenin iptali yahut sözleş-

107 Karş. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 456-457; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 37, N. 35 vd. 
Sözleşmenin iptal edilmesinin bir amacı ve sonucu hileye yahut korkutmaya maruz kalan tarafın kendi-
sini zarardan koruması olsa bile, sözleşmenin iptali ile bu amaç ve sonuç, her zaman sağlanamamaktadır. 
örneğin, iradesi sakatlanan kalan taraf, sözleşmenin yapılması için çeşitli masraflar yapmış olabilir veya 
iptal sonrasında geri alacağı şeyin değeri çok düşmüş olabilir. Sözleşmenin iptali durumunda, bu gibi mas-
raflardan veya benzeri durumlardan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi gerekecektir. Yine sakat bir 
sözleşmeye dayanarak teslim edilmiş olan bir mal, iradeyi sakatlayan kimsenin elinde iken, onun hiçbir 
kusuru olmadan bir hasara uğramış, eksiksiz ve kusursuz olarak geri verilmemiş olabilir. Bu ihtimalde de 
sözleşmenin iptali, zararların giderilmesini sağlayamayacaktır. 

108 Bkz. Bucher, § 13 V, s. 222. Karş. Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, § 37, N. 35. Sözleşmeye icazet 
halinde, artık geçerli bir sözleşmeden söz edildiğine göre acaba, tazminat talebi doğrudan sözleşmeye da-
yandırılabilir mi? Culpa in contrahendo sorumluluğuna uygulanacak hükümlerin sözleşmeye aykırılık hü-
kümleri olduğu yönündeki baskın kabul karşısında bu sorunun pratik değeri bulunmasa da, belirtelim ki, 
ihlal sözleşme müzakereleri aşamasında gerçekleştiğinden ve sözleşme hükümlerine aykırılık söz konusu 
olmadığından, geçerli sözleşmeye rağmen, tazminat talebinin dayanağı olsa olsa culpa in contrahendo ola-
caktır. 

109 Eren, s. 362; Oser/Schönenberger, m. 28, N. 5; Kurşat, s. 124. 
110 Eren, s. 362; Kurşat, s. 125 vd. 
111 Bu ihtimalde, TBK m. 60 uyarınca davacının uygulanmasını istediği hukuki sebep, belli bir sebep belirtme-

mişse hakimin uygun bulacağı sebep uygulama alanı bulacaktır. 



274  İrade Sakatlıkları

meye icazet verilmesi ile, giderilemeyen zarar olacaktır. Her iki halde de istenebi-
lecek zarar türü, menfi zarardır112. 

İcazet halinde dahi iradesi sakatlanan taraf, sözleşmenin ifa edilmemesinden 
kaynaklanan zararlarının değil, hile yahut ikrahtan kaynaklanan ve icazet ile or-
tadan kalkmayan zararlarının tazminini talep edecektir. Dolayısıyla burada da 
hile yahut ikrah olmasaydı, uğramayacak olduğu zararların tazminini isteyecek-
tir. Ancak burada sözleşmenin iptal edilmesi halinden farklı bir tazminat hesabı 
yapılacaktır. Sözleşmenin iptalinden sonra talep edilen tazminatta, ancak iptal 
ile giderilememiş olan zararların tazmini istenebilmektedir. İcazete rağmen talep 
edilen tazminatta ise zarar, hileye maruz kalan veya korkutulan tarafın sözleş-
meyi, bu yüzden kendisi için daha elverişsiz şartlarla yapmış olması sonucunda 
doğan zarardır. Bir başka ifade ile burada, daha iyi şartlarla başka bir sözleşme 
yapma imkânının hile veya korkutma yüzünden kaçırılmış olması üzerine, bu 
daha elverişsiz şartlar içeren sözleşmenin kurulmasından doğan, aradaki farktan 
kaynaklanan zarar tazmin edilecektir113. 

Hile yahut korkutmanın üçüncü kişi tarafından yapılmış olması hallerinde, 
talep kural olarak üçüncü kişiye yöneltilecektir. Bu ihtimalde, söz konusu üçüncü 
kişi sözleşme müzakerelerine kural olarak katılan taraf olmadığından, tazminat 
talebinin dayanağı sadece haksız fiil olacaktır114. 

112 Kurşat, s. 130 vd. 
113 Bkz. Oser/Schönenberger, m. 31, N. 33 vd. ; Funk, m. 31, N. 8; Bucher, § 13 V, s. 223. İsviçre Federal 

Mahkemesi konuya ilişkin bir kararında, sözleşmeye icazet verilmesi halinde, talep edilebilecek zararın 
nasıl hesaplanacağını belirtmiştir. Karara konu olan olayda, paylarını satın almış olduğu anonim şirketin 
mali durumu hakkında aldatılmış olan taraf, sözleşmeyi iptal etmeyip, hile nedeniyle satım parasının fazla 
ödediği bölümünü tazminat olarak istemektedir. Federal Mahkemeye göre, burada zarar, ayıp sebebiyle sa-
tım parasının indirilmesinde olduğu gibi hesaplanmalıdır. Mahkeme nisbi bir hesap yöntemi uygulamıştır. 
Buna göre, olayda zarar şöyle hesaplanmalıdır: İleri sürülen olayın doğru olması halinde payların taşıyacağı 
objektif değer ile, bu olayın doğru olmamasından dolayı payların taşıdığı objektif değer arasındaki oran 
bulunur. Satım parası, bu oran ölçüsünde indirilir. Satım parası ile, bu indirim sonunda bulunan miktar 
arasındaki fark, zarardır (BGE, 81 II 209). 

114 Kurşat, s. 129. 
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IV. OTURUM

Oturum Başkanı

Av. Mustafa İlker GÜRKAN*

Teşekkür ederiz efendim. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün 
bir çalışma yapacağız. Yeni Borçlar Kanununun 83. maddesiyle 111. maddesi ara-
sında bir çalışma. Sayın sunum yapacak arkadaşlarımdan sunum yapacakları ko-
nuların maddelerini daha sunumun başlangıcında izleyicilere bildirmelerini rica 
ediyorum, daha kolay izlemelerini ve öğrenmelerini sağlarlar. İkinci bir nokta, 
gençlik yıllarımdan beri nedir sorusunu, bir konuyu incelerken nedir sorusunu 
sorduğum zaman daha iyi anladığımı hissederdim. Gene sayın sunuculardan 
anlattıkları konuların maddelerini, hukuk normlarının koruduğu hukuki yararı 
ifade ederek sorunu ortaya koymalarının konunun anlaşılması ve zihinlere ka-
zınması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biraz felsefe yaparak 
hukuk normlarını öğrenmek olağanüstü etkili olmaktadır. 

Bu kısa girişten sonra fazla sözü uzatmadan Sayın Mehmet Şengül’e ilk sözü 
veriyoruz. İfa, kavram, kişi, konu, yer ve zaman unsurlarını anlatacaklar. Buyurun 
efendim. 

* Muğla Barosu Başkanı



§ 12 İFA  
(KAVRAM; KİŞİ, KONU, YER, ZAMAN 

UNSURLARI) 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL1

I. GENEL OLARAK BORÇLARIN İFASI

1. İfa Kavramı ve İfanın Hukuki Niteliği

Sözleşmelerin kuruluşu amacı ve konusuna hakim olan ilkeler gereğince, 
sözleşmelerin meydana gelmesinde tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade 
beyanlarının uyuşması gerekir. Buna göre taraflar, sözleşmede öngörülen şartlar 
çerçevesinde karşılıklı olarak birbirlerine taahhüt ettikleri edimleri ifa etmekle 
yükümlüdürler. 

İfa, borçlanılmış olan edimin sözleşmede belirtilen zamanda ve yerde edime 
uygun olarak yerine getirilmesidir. 2 Dolayısıyla bir borç ilişkisinde kural ola-
rak borcun ifasıyla birlikte o borç ilişkisi de sona erer. Ancak sürekli ve dönemli 
edimleri içeren borç ilişkilerinde ifa ile borç ilişkisi sona ermez. 3 örneğin hizmet 
sözleşmesinde işçinin alacağının, ya da kira sözleşmesinde kira parasının öden-
mesinde dar anlamda işverenin veya kiracının borcu sona ermesine rağmen taraf-
lar arasında geniş anlamda borç ilişkisi devam etmektedir. 
1 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
2 WEBER, Rolf H. , Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Band VI, 

1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 4. Teilband, Art. 68-96, Bern 2005, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 21; 
TUNÇOMAĞ, Kenan, Borçlar Hukuku, 1. Cilt Genel Hükümler, İstanbul 1969, s. 663; TEKİNAY, S. Sulhi/
AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atila, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, 
s. 758; OĞUZMAN, Kemal/öZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, İstanbul 2011, s. 264; 
GAUCH, Peter/SCHMID, Jörg/SCHRANER, Marius, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
Obligationrecht, Teilband V1e, Die Erfüllung der Obligationen Art 68-96 OR, Freiburg 2000, Vorbem. zu 
Art. 68-96, N. 7; SEROZAN, Rona, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa - İfa Engelleri - Haksız 
Zenginleşme, İstanbul 2004, s. 8; EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2011, s. 867; 
KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2011, s. 391; REİSOĞLU, Safa, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010, s. 254. NOMER, Haluk N. , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
İstanbul 2012, s. 199. 

3 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 758, 759; WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 57; GAU-
CH/SCHMID/SCHRANER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 11, 12; REİSOĞLU, s. 254. İfa borcu sona erdiren 
ve dolayısıyla alacak hakkını ortadan kaldıran bir olay niteliğinde olduğundan, hukuki niteliği itibariyle defi 
değil itirazdır. Bu nedenle somut uyuşmazlıkta taraflarca borcun ifa edildiği ve sona erdiği ileri sürülmese 
dahi hakim bu durumu resen (görevi icabı) dikkate almak zorundadır. Bkz. von TUHR, Andreas/PETER 
Hans, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, s. 27; EREN, s. 869; 
WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 50. 
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Bir borcun ifasından bahsedebilmek için acaba tarafların bu konuda anlaşma-
ları zorunlu mudur? Diğer bir ifadeyle borcun sona ermesi bakımından borçlunun 
mutlaka ifa kastıyla hareket etmesi, alacaklının da yine aynı niyetle ifaya katılması 
gerekir mi? Borçlunun yapmış olduğu edime uygun bir eylemin veya işlemin her 
zaman ifa teşkil edip etmeyeceği ve borçluyu borcundan kurtarıp kurtarmayacağı 
tartışmalı olmakla birlikte4, edimin maddi bir davranışı ya da yapmama borcunu 
içerdiği durumlarda alacaklı bakımından önemli olan borca aykırı davranılma-
mış olmasıdır. Dolayısıyla bu nitelikteki edimlerin borçlusu ifada bulunduğunu 
bilmese, diğer bir anlatımla tarafla edimin ifa olarak yerine getirilmediği husu-
sunda anlaşmış olmasalar dahi edimin fiilen yerine getirilmesiyle borç da sona 
erer. 5 örneğin, (A), hem (B)’nin hem de (C)’nin çimlerini biçmeyi borçlanmış, 
buna karşılık (B)’nin evi diye (C)’nin evine gidip çimlerini biçmişse, edim fiilen 
yerine getirildiği için ifa kastı aranmaz, (A)’nın borcu sona erer. Buna karşılık, 
borcun ifası bir hukuki işlemin yapılmasını gerektiriyorsa, borçlunun mutlaka ifa 
amacıyla hareket etmesi yapılan işlemin ifa teşkil etmesi bakımından zorunludur. 
Zira bir hukuki işlem ifa sebebi, bağışlama sebebi, alacak sebebi gibi çeşitli hukuki 
sebebe dayanabilir. Dolayısıyla borcun sona ermesi bakımından da borçlunun ifa 
amacıyla hareket etmesi gerekir, aksi halde borcu sona ermez. 6 örneğin, alacağın 
devri veya mülkiyetin nakli gibi hukuki işlemlerde borca uygun bir ifadan söz 
edebilmek için tarafların, hukuki sebebin “borcun ifası” olduğu hususunda anlaş-
maları gerekir. Belirtelim ki, taraflar hukuki sebebin ifa olduğu konusunda açıkça 
anlaşabilecekleri gibi, zımni olarak da anlaşmaları mümkündür. özellikle borçlu 
borcuna uygun davranmış, alacaklı da itiraz etmeksizin edimi kabul etmişse, aksi 
ispat edilmediği sürece taraflar ifa kastıyla hareket etmiş sayılır ve borç sona erer. 7

4 Bu yöndeki tartışmalar özellikle borçlu ile alacaklının bir ifa anlaşması yapmalarına veya borçlunun ifa 
kastı ile hareket etmesine gerek olup olmadığına, tarafların ehliyet durumunun ifanın geçerliliği üzerinde 
bir etkisinin bulunup bulunmayacağına ve ifada tarafların tasarruf ehliyetine sahip olmalarının gerekip ge-
rekmediğine dayanmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 64 vd.; 
İNCEOĞLU, Murat, İfanın Hukuki Niteliği ve Borçlunun Edime Uygun Eyleminin İfa Teşkil Edip Etme-
yeceği Sorunu, AÜHFD 2005, C. 54, S. 4, Ankara 2006, s. 146 vd. ; SEROZAN, s. 8 vd. ; EREN, s. 870 vd. ; 
GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 40 vd. 

5 WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 77; REİSOĞLU, s. 255; SEROZAN, s. 14; NOMER, s. 199; İNCEOĞ-
LU, s. 154 155. Borcun maddi bir fiil ile ifasında, ifanın gerçekleşebilmesi için alacaklının kabul iradesiyle 
hareket etmesine de gerek olmadığı, alacaklının borçlunun borçlanmış olduğu edimi yerine getirdiğini bilip 
anlamasının yeterli olduğu yönünde bkz. EREN, s. 872. Maddi fiillerden oluşan edimlerde geçerli bir ifa-
dan söz edebilmek için alacaklının veya borçlunun fiil ehliyetini aramaya gerek olmadığı, yine borçlunun 
tasarruf yetkisinin zorunluluğunun bulunmadığı yönünde bkz. WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 79, 80; 
SEROZAN, s. 15. 

6 REİSOĞLU, s. 255; EREN, s. 873; WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 85 vd. ; İNCEOĞLU, s. 156. 
7 REİSOĞLU, s. 255; WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 90. İfa edilen edim özellikle borcun içeriğine uy-

gunsa, alacaklının dürüstlük kuralına göre ifa kastının varlığını tahmin etmesi gerekir. Şüphe halinde de 
bu sonucun geçerli sayılması gerekirse de, borçlu şayet ifa kastıyla hareket etmişse ancak alacaklı dürüstlük 
kuralı çerçevesinde maruz görülebilir bir ihmalle bunu tespit edememişse, ifanın hüküm ve sonuçları doğ-
mayabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. EREN, s. 873; İNCEOĞLU, s. 156, 157. 
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2. Borçların İfasında Hukuki İşlem Ehliyeti

a) Borçlu Bakımından

Yapmama borçlarında ve maddi bir fiile ilişkin borçların ifasında borçlunun 
hukuki işlem ehliyetine sahip olması aranmaz. 8 Dolayısıyla rekabet etmeme bor-
cu altındaki bir kimse borca uygun davrandığı ve rekabet etmediği sürece o kim-
senin ehliyetli olup olmadığını aramaya gerek yoktur. 

Buna karşılık, borcun ifasının bir hukuki işlemi gerektirmesi durumunda, 
borçlunun ifa amacıyla hareket etmesi gerektiği için aynı zamanda hukuki işlem 
ehliyetine de sahip olması gerekmektedir. 9 Dolayısıyla borçlu ifa sırasında ayırt 
etme gücüne sahip değilse yaptığı hukuki işlem kesin hükümsüz sayılacağından 
(TMK m. 15) borç da ifa edilmiş sayılmaz. Bunun gibi, borçlu ayırt etme gücüne 
sahip küçük ya da kısıtlı ise, yaptığı hukuki işlemin geçerliliği yasal temsilcisinin 
izni ya da onamasına bağlıdır. Aksi halde bu kimselerin yaptığı ifa geçersiz olacak 
(TMK m. 16, 451) ve borç ifa edilmemiş sayılacaktır. 

b) Alacaklı Bakımından 

Alacaklının hukuki işlem ehliyetinin ifanın geçerliliğini etkilemesi, ifaya ala-
caklının katılmasının gerekli olup olmamasına göre çözümlenecek bir meseledir. 
Zira bütün borçların ifasına mutlaka alacaklının katılması gerekmez. Buna göre: 

Borcun ifası, alacaklının ifaya katılmasına gerek olmaksızın gerçekleşebiliyor-
sa, alacaklı hukuki işlem ehliyetine sahip olmasa dahi geçerli bir ifa söz konu-
sudur. 10 Şu halde, manzara kapatmama gibi yapmama borçlarında alacaklının 
ehliyet durumu ifaya etkili değildir. 

Buna karşılık, ifanın gerçekleşmesi için alacaklının da ifayı teşkil eden hukuki 
işleme katılmasının gerekli olduğu durumlarda alacaklının hukuki işlem ehliyeti 
ifanın geçerli olup olmadığına etki edecektir. 11 Şu halde, mülkiyetin devri, alaca-
ğın devri, yapma ve verme borçlarının çoğunda geçerli bir ifadan söz edebilmek 
için alacaklın tam ehliyetli olması; ayırt etme gücüne sahip küçük ya da kısıtlı-
larda ise yasal temsilcinin izni veya onaması gerekir. Dolayısıyla ayırt etme gücü 
bulunmayan bir alacaklıya yapılan ifa yanında yasal temsilcisinin izni veya ona-

8 WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 79, 80; SEROZAN, s. 15; OĞUZMAN/ÖZ, s. 270; EREN, s. 872; İNCE-
OĞLU, s. 155; REİSOĞLU, s. 255. 

9 OĞUZMAN/ÖZ, s. 271; NOMER, s. 200. WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 94; SEROZAN, s. 15; EREN, 
s. 873; İNCEOĞLU, s. 157. 

10 EREN, s. 872; OĞUZMAN/ÖZ, s. 284; WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 79, 80; SEROZAN, s. 15; REİ-
SOĞLU, s. 256. 

11 WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 94; EREN, s. 873; İNCEOĞLU, s. 157; OĞUZMAN/ÖZ, s. 282, 283; 
REİSOĞLU, s. 256. 
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ması bulunmayan ayırt etme gücüne sahip küçük ya da kısıtlıya yapılan ifa geçerli 
olmayacaktır. Borçlunun ifayı yaparken alacaklının ehliyetsizliğini bilmemesi de 
durumu değiştirmeyecektir. Borçlu, alacaklının yasal temsilcisine yeni bir ifada 
bulunmak durumundadır. Fakat borçlu, hükümsüz ifa neticesinde hukuki işlem 
ehliyetine sahip olmayan alacaklı nezdinde bulunan şeyi ifa olarak kabul etmesini 
alacaklının yasal temsilcisine önerebilir. Şayet ifa konusu şey bir miktar para ise, 
borçlu hükümsüz ifa neticesinde hukuki işlem ehliyeti bulunmayan alacaklının 
mal varlığına giren paranın iadesini sebepsiz zenginleşmeye göre sağlayabilir. 12

3. Borçların İfasında Tasarruf Yetkisi

İfa niteliğindeki hukuki işlem genellikle aynı zamanda bir tasarruf işlemidir. 
Dolayısıyla ifayı teşkil eden tasarruf işleminin geçerli olabilmesi için borçlunun 
hukuki işlemi yeterli değildir, aynı zamanda tasarruf yetkisinin de bulunması 
gerekir. Borçlunun tasarruf yetkisinin bulunmadığı durumlarda edim yerine 
getirilmiş olsa dahi borçlu borcundan kurtulmaz. 13 örneğin bir malın mülkiye-
tinin nakli borcunun ifasında ya da alacağın devrinde borçlunun tasarruf yetkisi 
yoksa veya tasarruf edeceği hakka sahip değilse ya da kendisine ait hakta tasarruf 
yetkisi kısıtlanmışsa borçlu o şey üzerinde tasarruf edemez. örneğin, çaldığı malı 
(A)’ya satan (H)’nin bu satım sözleşmesinden doğan mülkiyeti nakil borcunu ifa 
etmesi mümkün değildir. Zira (H), o şey üzerinde mülkiyet hakkına sahip değil-
dir. Tasarruf yetkisi bulunmadığı için iyi niyetli de olsa mülkiyet (A)’ya geçmez 
(TMK m. 989). Bunun gibi, iflas eden (İ) maliki olduğu, ancak iflas masasına gi-
ren bir malını tasarruf yetkisi kısıtlandığı için tasarruf edemez (İİK m. 191/I). 
Aynı şekilde, (A), (B)’den olan 1. 000 TL’lik kira alacağını (T1)’e devretmişse artık 
(B)’den olan alacağı üzerinde tasarruf yetkisi ortadan kalkmıştır. Sonradan aynı 
alacağı (T2)’ye temlik etse ve (T2) iyi niyetli olsa dahi (A)’nın tasarruf yetkisi bu-
lunmadığı için yapılan ikinci devir geçersizdir. 

Belirtelim ki, alacaklının ifaya katıldığı ve ifanın bir hukuki işlemi gerektirdiği 
hallerde ifayı kabul etme alacaklı bakımından da bir tasarruf işlemi niteliğinde ol-
duğundan, onun da tasarruf yetkisinin varlığı zorunludur. 14 Bu nedenle örneğin, 
iflasına karar verilmiş bir alacaklı, alacak üzerinde tasarruf yetkisini kaybettiği ve 
mevcut alacak iflas masası tarafından talep ve tahsil edilebileceği için borçlunun 
ifayı iflas masasına yapması gerekmektedir. 15

12 EREN, s. 873, 874; WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 94; REİSOĞLU, s. 256. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. 
İNCEOĞLU, s. 160 vd. 

13 von TUHR/PETER, s. 220; EREN, s. 873, 874; WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 99; OĞUZMAN/ÖZ, s. 
272; REİSOĞLU, s. 256. İNCEOĞLU, s. 158. 

14 EREN, s. 874; WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 100; İNCEOĞLU, s. 158. 
15 EREN, s. 874; WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 102. 
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II. BORÇLARIN İFASINDA TARAFLAR

1. İfada Borçlunun Rolü

Bir borç ilişkisinde kural olarak borcun borçlu tarafından ifası gerekir. An-
cak, borçlu ifa sırasında yardımcı şahıs kullanmak mecburiyetinde olabileceği gibi 
bazen de çeşitli nedenlerle borcunu üçüncü kişiye ifa ettirmek ister. İşte bu du-
rumlarda borcun üçüncü kişilerce ifa edilmesinin mümkün olup olmadığı sorunu 
ortaya çıkar. 

a) Borçlu Tarafından İfa

Türk Borçlar Kanunu m. 83 hükmüne göre, borcun bizzat borçlu tarafından 
ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa et-
mekle yükümlü değildir. 16 Belirtelim ki, söz konusu düzenleme bir yedek hukuk 
kuralıdır. Dolayısıyla borcun bizzat borçlu tarafından ifasının gerekli olduğu 
hallerde dahi tarafların borcun üçüncü kişi tarafından ifasında anlaşmaları 
mümkündür. 

Türk Borçlar Kanunu m. 83 hükmünün aksiyle yorumundan borcun bizzat 
borçlu tarafından ifasında alacaklının bir yararı varsa borcun ifasının bir başkası 
tarafından mümkün olmadığı, dolayısıyla borcun borçlu tarafından ifasının ge-
rektiği söylenebilir. Alacaklı bu durumda üçüncü kişinin ifa teklifini reddedebi-
lir. 17 özellikle yapma borçlarında borçlunun bilgi ve tecrübesi, kişisel yetenek ve 
karakteri alacaklı bakımından önem taşıdığından borcun bizzat borçlu tarafın-
dan ifası gerekir. 18 Nitekim Türk Borçlar Kanunu hizmet sözleşmesinde (TBK m. 
395), eser (istisna) sözleşmesinde (TBK m. 471/III), vekalet sözleşmesinde (TBK 
m. 506/I), yayım (neşir) sözleşmesinde (TBK m. 500), adi ortaklık sözleşmesinde 
(TBK m. 632) kural olarak borçlu tarafından ifanın gereğine işaret etmiştir. öte 
yandan yapmama edimlerinin ifası da nitelikleri gereği sadece borçlu tarafından 
ifası gereken borçlardandır19. 

Ancak hemen belirtelim, borcun bizzat borçlu tarafından ifasının gerekli ol-
duğu hallerde borçlu her ne kadar borcu bir başkasına ifa ettiremese de, kendi 
16  OĞUZMAN/ÖZ, s. 266; NOMER, s. 205; KOSTKIEWICZ, Jolanta Kren, Handkommentar zum Schwei-

zerischen Obligationenrecht, Zürich 2002, Art. 68, N. 1, 2. Temel ilkesi TBK m. 83 (EBK m. 67) hükmünde 
düzenlenen borçlunun borçlanılan edimi şahsen ifa etmek zorunda olmaması prensibi, “ifanın gayrişahsiliği 
ilkesi” olarak da ifade edilmektedir. Bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 767; WEBER, 
Art. 68, N. 4; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 68, N. 3; TUNÇOMAĞ, s. 725. İfanın gayrişahsiliği 
ilkesinin kural olarak her tülü edim bakımından geçerli olduğu ve edimin kişisel ifayı gerektirdiği hususunu 
iddia eden tarafın bunu ispat zorunda olduğu yönünde ayrıca bkz. EREN, s. 885. 

17 OĞUZMAN/ÖZ, s. 266; EREN, s. 885, 886; KILIÇOĞLU, s. 409; NOMER, s. 205. 
18 WEBER, Art. 68, N. 22; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 68, N. 32; KOSTKIEWICZ, Art. 68, N. 1; 

OĞUZMAN/ÖZ, s. 166; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 767; KILIÇOĞLU, s. 409; REİ-
SOĞLU, s. 257; NOMER, s. 205. 

19 EREN, s. 886. 
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idaresi altında yardımcı şahıs kullanması mümkündür. 20 özellikle eser (istisna) 
sözleşmesi gibi bazı sözleşme tiplerinde borçlunun yardımcı şahıs kullanma zo-
runluluğu doğabilir. Burada önemli olan nokta ise, yardımcı şahsın borçlunun yö-
netimi altında çalışması ve borcun temelde yine borçlu tarafından ifa edilmesidir. 

b) Üçüncü Kişi Tarafından İfa

aa) Genel Olarak Borcun Üçüncü Kişi Tarafından İfası

Borcun bizzat borçlu tarafından ifasının gerekli olmadığı hallerde borcun 
üçüncü kişi tarafından ifasını şu üç şekilde incelemek mümkündür: 

(1) Borçlunun borcun ifasını üçüncü kişiye bırakması: Borcun borçlu veya 
üçüncü kişi tarafından ifasının alacaklı için farksız olduğu hallerde borçlu borcun 
ifasını üçüncü kişiye bırakabilir. 21 özellikle para borcunun söz konusu olduğu 
durumlarda para borcunun bizzat borçlu veya bir üçüncü kişi tarafından yerine 
getirilmesi alacaklı için önem taşımaz. Bu durumda borçlu edimi bizzat yerine ge-
tirebileceği gibi, üçüncü bir kişiye de borcunu ödettirebilir. Borcun ifasının borçlu 
tarafından üçüncü kişiye bırakıldığı bu durumda alacaklı üçüncü kişi tarafından 
yapılan ifayı kabule mecburdur. 22 Alacaklı borca uygun olarak üçüncü kişinin 
yapmış olduğu bu ifayı reddederse borçluya karşı mütemerrit (direngen) sayılır 
(TBK m. 106) ve temerrüde ilişkin sonuçlar doğar. 23

(2) Borçlunun karşı çıkmasına rağmen üçüncü kişi tarafından yapılan ifa: 
Borcun borçlu veya üçüncü kişi tarafından ifasının alacaklı için farksız olduğu 
hallerde alacaklı borçlunun karşı çıkmasına rağmen üçüncü kişi tarafından yapı-
lan ifayı kabul edebilir ve bu halde de borç sona erer. 24 Ancak bir önceki başlıktan 
faklı olarak bu durumda borçlunun karşı çıkmasından dolayı üçüncü kişinin ifa 
teklifini reddeden alacaklı mütemerrit duruma düşmez25. 

20 WEBER, Art. 68, N. 32; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 68, N. 31; KOSTKIEWICZ, Art. 68, N. 8; 
REİSOĞLU, s. 257. Bu gibi edimlerde kural olarak borçlunun kişilik, uzmanlık ve yaratıcı yeteneklerine 
bağlı işlerin bizzat kendisi tarafından yapılması zorunludur. Fakat borçlu bunlar dışında maddi ya da fiili 
edim niteliğindeki kısımlar bakımından yardımcı şahıs kullanabilir. Ayrıca bkz. EREN, s. 887. 

21 KOSTKIEWICZ, Art. 68, N. 10; OĞUZMAN/ÖZ, s. 267; EREN, s. 887. 
22 KOSTKIEWICZ, Art. 68, N. 10; KILIÇOĞLU, s. 411; REİSOĞLU, s. 258. Üçüncü kişi ifayı kendi malvar-

lığından ya da borçlunun malvarlığından gerçekleştirebilir. Şayet kendi malvarlığından gerçekleştirmişse, 
burada ya bir bağışlama ya da borçluya olan bir borcun ifası veya borçluya ödünç verme hali söz konusu 
olur. Ayrıca ifada bulunma gerek üçüncü kişinin kendi malvarlığından gerekse borçlunun malvarlığından 
gerçekleştirilmiş olsun, ayrıca borçlunun temsil yetkisine sahip olması da şart değildir. Ancak ifanın bu 
yönde bir temsil yetkisi ile gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bu konuda ayrıca bkz. EREN, s. 887. 

23 KOSTKIEWICZ, Art. 68, N. 10; OĞUZMAN/ÖZ, s. 274, 275. 
24 OSER, Hugo/SCHÖNENBERGER, Wilhelm, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 

Art. 1-183 OR, Zürich 1929, Art. 68, N. 2; WEBER, Art. 68, N. 54; KOSTKIEWICZ, Art. 68, N. 12; REİ-
SOĞLU, s. 258. 

25 KOSTKIEWICZ, Art. 68, N. 12; WEBER, Art. 68, N. 53; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 68, N. 50; 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 767; EREN, s. 888. 
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(3) Borçlunun haberi olmaksızın üçüncü kişi tarafından yapılan ifa; Borç-
lar Kanununda borçlunun görevlendirmediği bir üçüncü kişinin borçlunun haberi 
dahi olmaksızın borcu ifa edip edemeyeceği konusunda herhangi bir açıklık bu-
lunmamaktadır. 26 Buna rağmen borçlunun üçüncü kişi tarafından yapılacak ifa-
dan haberinin olmadığı ve hatta ifaya razı olmadığını alacaklıya bildirdiği durumda 
dahi alacaklının üçüncü kişinin ifasını kabul etmesiyle borç sona erecektir. Ancak, 
alacaklı üçüncü kişinin ifa teklifini reddederse yine mütemerrit sayılmayacaktır. 27 

bb) Borçlu ile Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki

Genellikle üçüncü kişi borçluya karşı giriştiği bir taahhüt neticesinde borç-
lunun borcunu alacaklıya ifa eder ve böylece kendi taahhüdünü yerine getirmiş 
olur. Üçüncü kişinin bu yükümlülüğü ise borçlu ile aralarında var olan vekalet 
sözleşmesine, hizmet sözleşmesine ya da borçtan kurtarma sözleşmesine dayana-
bilir. Üçüncü kişi borçluya karşı yüklendiği taahhüdü yerine getirmek için borçlu-
nun borcunu ifa etmişse, borçluya karşı üçüncü kişinin sahip olacağı haklar, ara-
larındaki iç ilişkiye göre (vekalet, hizmet, borçtan kurtarma sözleşmesine göre) 
belirlenecektir. 28 Şayet üçüncü kişinin borçluya karşı böyle bir taahhüdü yoksa 
borçlunun, bu kimseye ya temsil yetkisi vermiş olması veya sonradan borcun 
ifasını onaması gereklidir. Borçlu kendisini temsilen yapılan ifayı onamazsa, ve-
kaleti olmadan başkası hesabına tasarrufa ilişkin hükümler uygulanır (TBK m. 
526 vd. ). 29

Üçüncü kişinin borçluya bağışta bulunmak amacıyla borcu ifa etmesi duru-
munda her ne kadar ifa borcu sona erdirmekteyse de bunun bağış olarak kabul 
edilebilmesi için borçlunun da rızası gerekir. Zira bağışlama bir sözleşmedir. Do-
layısıyla borçlu bağışı kabul etmezse üçüncü kişinin ifası borçlunun mal varlığın-
da bir sebepsiz zenginleşme teşkil edecektir (BK m. 61). 30

26 Alman Medeni Kanunu “Borçlu şahsen ifa zorunda değilse, üçüncü kişi de ifada bulunabilir. Borçlunun 
muvafakati gerekli değildir” şeklindeki ifadesi ile üçüncü kişinin yapacağı ifanın borçlunun rızasına tabi 
olmadığını açıkça düzenlemiştir (BGB § 267). Ancak, İsviçre-Türk hukukunda da üçüncü kişi tarafından 
yapılacak bir ifanın borçlunun rızasına bağlı olmayacağı kabul edilmektedir. Bkz. KOSTKIEWICZ, Art. 68, 
N. 11; OĞUZMAN/ÖZ, s. 274, 275; EREN, s. 888; NOMER, s. 206. Bir kimsenin borçlunun haberi olmaksı-
zın, hatta rızası bulunmaksızın onun borcunu alacaklıya ifa etmesi çeşitli hukuki sebeplere dayanabilir. Her 
şeyden önce üçüncü kişinin ifası bağışlama sebebine dayanabilir. Bağışlama dışında, borçlunun borcunu 
sona erdiren üçüncü kişi borçluyla arasında temsil gibi bir hukuki ilişki varsa ona dayanarak, böyle bir ilişki 
yoksa somut olaya göre vekaletsiz iş görmeye (TBK m. 526 vd. ), sebepsiz zenginleşmeye (TBK m. 77-82) 
ya da şartları gerçekleşmişse halefiyet hükümlerine (TBK m. 127) dayanarak borçluya rücu edebilir ya da 
alacaklının haklarına halef olur. Ayrıca bkz. WEBER, Art. 68, N. 47; NOMER, s. 206. 

27 KOSTKIEWICZ, Art. 68, N. 11; KILIÇOĞLU, s. 410, 411. EREN, s. 888; WEBER, Art. 68, N. 53; GAUCH/
SCHMID/SCHRANER, Art. 68, N. 50; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 767. 

28 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 769; WEBER, Art. 68, N. 72. 
29 OĞUZMAN/ÖZ, s. 276; WEBER, Art. 68, N. 78. 
30 OĞUZMAN/ÖZ, s. 276; WEBER, Art. 68, N. 76; EREN, s. 891. 
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Üçüncü kişi herhangi bir taahhüdü bulunmaksızın veya bağışlama amacı ya 
da temsil yetkisi olmaksızın borçlunun borcunu ifa etmişse, borçlu için vekaletsiz 
iş görmüş olur. 31 örneğin, bir kimsenin şehir dışına giden komşusunun elektrik 
borcunu ödemesinde durum böyledir. 

cc) Halefiyet (Alacağın Üçüncü Kişiye Geçmesi)

aaa) Genel Olarak Halefiyet Halleri

Üçüncü kişinin borcu ifa etmesiyle kural olarak borç sona erer ve borçlu 
borcundan kurtulur. Borç sona erdiği için borca ait rehin veya kefalet gibi 
teminatlar da sona erer (TBK m. 131). Fakat kanunun öngördüğü bazı hallerde 
üçüncü kişinin ifası alacaklıyı tatmin ederse de borç sona ermez. Bu gibi hallerde 
alacak hakkı ifayı yapan üçüncü şahsa geçer, diğer bir ifadeyle borcu ödeyen 
üçüncü kişi alacaklıya halef olur. 32

Halefiyete ilişkin temel düzenleme TBK m. 127/I hükmünde yer almaktadır. 
Ancak, gerek TBK’da gerekse diğer ilgili mevzuatta halefiyet sonucunu doğuran 
bazı durumlar söz konusudur33. TBK m. 127 hükmünde düzenlenen halefiyet hal-
leri şunlardır; 

(1) Rehinden Kurtaran Kişi Lehine Halefiyet; TBK m. 127/1 bendine göre 
“Başkasının borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardığı ve bu şey üzerinde 
mülkiyet veya başka bir aynî hakkı bulunduğu takdirde” ifada bulunan üçüncü 
kişi, alacaklının haklarına halef olacaktır. Görüldüğü gibi bu halde borcu öde-
yen üçüncü kişi borçtan şahsen sorumlu olmamakla birlikte, borç ödenmediği 
taktirde, örneğin ayni hak sahibi olduğu rehin konusu mal satılarak paraya çev-
rilecektir. İşte, ayni hak sahibi buna engel olmak için borçlunun borcunu öde-
mekte, ancak bu ifa ile borç sona ermemekte ve borcu ödeyen kişi alacaklıya halef 
olmaktadır. Kanun söz konusu düzenleme ile borçlunun borcu için ayni hakkını 
rehin olarak gösteren üçüncü kişinin rücu hakkını basit bir rücu hakkı olarak 

31 OĞUZMAN/ÖZ, s. 276, 277; EREN, s. 891. 
32 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 208; EREN, s. 891; REİSOĞLU, s. 258; NOMER, s. 205. 

Alacaklının yerine alacak hakkına sahip olma anlamındaki halefiyet kavramı ile miras ilişkisinde olduğu 
gibi terekenin hak ve borçları ile intikalini ifade eden külli halefiyet (TMK m. 599) kavramı birbiriyle ka-
rıştırılmamalıdır. Zira halefiyette geniş anlamdaki borç ilişkisindeki alacak hakkı üçüncü kişiye geçmekle 
birlikte, borç ilişkisi taraflar arasında varlığını devam ettirir. Ayrıca bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 277. 

33 Bu konuda ayrıca bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 208; OĞUZMAN/ÖZ, s. 277; NO-
MER, s. 205. Türk Borçlar hukukunda sadece kanuni halefiyet imkanı tanınmış olup sözleşme ile halefiyete 
yer verilmemiştir. Kanunda öngörülen halefiyet halleri dışında bir üçüncü kişinin alacaklının yerine alacağı 
elde etmesi alacağın devri ile mümkündür. Alacağın devri ise alacağı devralan ile devredenin anlaşmaları-
nın bir sonucudur ki, halefiyetten bu yönü ile ayrılmaktadır. Zira halefiyette anlaşmaya bağlı olmaksızın, 
Kanunun öngördüğü hallerde borçlunun borcunu üçüncü kişinin ifa etmesi sonucunda, taraflar bunu dü-
şünmüş veya öngörmüş olmasalar dahi doğrudan Kanundan ötürü alacak üçüncü kişiye geçmektedir. Bu 
yönde ayrıca bkz. EREN, s. 891, 892; OĞUZMAN/ÖZ, s. 277. 
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görmemiş ve özel düzenleme ile bunu halefiyetle güçlendirmiştir. 34 örneğin, (A) 
Bankası kredi talebinde bulunan (B)’ye talep ettiği paranın ipotek karşılığı veri-
lebileceğini belirtmiştir. (B) de, kredi borcuna teminat oluşturmak üzere yakın 
dostu (K)’dan evini ipotek etmesini istemiş, (K) da kabul etmiştir. (B)’nin kredi 
borcunu zamanında ödeyememesi durumunda ise (A) Bankası ipotekle teminat 
altına alınmış alacağına (K)’ya ait evi sattırarak kavuşma imkanına sahiptir. İşte 
bu durumda (K), evinin satılmasını önlemek için (B)’nin bankaya olan borcunu 
ödediğinde borç sona ermez; (K), (A) Bankasına halef olur. 

(2) Borçlunun Alacaklıya İhbarı ile Halefiyet: TBK m. 127/2 bendine göre 
“Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişinin ona halef olacağı, borçlu tarafından ifa-
dan önce alacaklıya bildirildiği takdirde” alacaklıya ifayı gerçekleştiren üçüncü 
kişinin alacaklının haklarına halef olacağı açıkça düzenlenmiştir. Şu halde hale-
fiyet için alacaklı ve borcu ödeyen üçüncü kişinin anlaşmaları yetmez. 35 Diğer 
bir ifadeyle borçlu ve borcu üstlenen üçüncü kişi arasındaki anlaşma, yani bor-
cun üstlenilmesi sözleşmesi, halefiyet hallerinden değildir. Borcun üstlenildiği 
hallerde borç, borcu üstlenen kişinin bunu ödemesiyle sona erer. Halbuki TBK 
m. 127/2. bendi çerçevesinde borçlunun iradesinden doğan halefiyetin söz ko-
nusu olabilmesi için borçlunun üçüncü kişinin borcu ödemesinden önce veya en 
geç ödeme sırasında alacaklıya borcu ödeyen üçüncü kişinin ona halef olacağını 
bildirmesi gerekir. 36 örneğin, (A) Bankası (B)’ye kredi vermiş ve bu alacak için 
(B)’nin yakın dostu (K), taşınmazını (A) Bankası lehine ipotek ettirmiştir. Nakit 
sıkıntısına düşen ve bankaya olan borcunu zamanında ödeyemeyeceğini düşünen 
(B), çalışma arkadaşı (C)’den borcunu ödemesini ve iki ay sonra tüm borcunu 
kendisine ödeyeceğini söyler. Alacağın ipotekle de teminat altına alındığını gören 
(C), (B)’ye (A) Bankasına ihbarda bulunmasını ve kendisinin bu borcu ödemesi 
halinde alacaklı (A) Bankasının haklarına halef olacağını bildirmesini ister. İşte 
borçlu (B)’nin, alacaklı (A) Bankasına durumu bildirmesiyle borcu ödeyen üçün-
cü kişi (C), (A) Bankasının haklarına halef olur, borç sona ermez, alacak hakkı 
ferileriyle birlikte borcu ödeyen (C)’ye geçer. 

Türk Borçlar Kanunu m. 127/II. fıkrasında “Diğer halefiyet hâllerine ilişkin 
kanun hükümleri saklıdır. ” hükmüne yer verilmiş ve halefiyetin, söz konusu dü-
zenlemede belirtilenlerle sınırlı olmadığı ifade edilmiştir. Buna göre aşağıdaki 

34 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 209, 210; OĞUZMAN/ÖZ, s. 279; EREN, s. 893; KI-
LIÇOĞLU, s. 415. 

35 OĞUZMAN/ÖZ, s. 280; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 209, 210; EREN, s. 893. 
36 KILIÇOĞLU, s. 415; OĞUZMAN/ÖZ, s. 280; REİSOĞLU, s. 259. Buradaki bildirim bizzat borçlu veya 

onun temsilcisi tarafından alacaklıya veya onun temsilcisine ifadan önce veya en geç ifa sırasında yapılmalı-
dır. Bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 210. Bildirim hukuki niteliği itibariyle borçlunun 
tek taraflı, alacaklıya varması gerekli olan irade açıklaması niteliğindeki bir hukuki işlemdir. Bkz. EREN, s. 
893. 
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hallerde de borcu ödeyen üçüncü kişi alacaklının yerini alır ve halefiyet hüküm-
lerince asıl borçluya rücu edebilir; 

(1) TBK m. 168/I hükmüne göre, alacaklıya hissesinden fazla ödemede bulu-
nan müteselsil borçlulardan her biri ödediği fazlalık nispetinde alacaklının hakla-
rına halef olur. örneğin, (A) ile sözleşme yapan ve müteselsil borçlu olan (B1) ve 
(B2)’den (B1) borcun tamamını ödediğinde hissesinden fazla yaptığı ödeme için 
(B2)’ye rücu edebilir. Dolayısıyla (B1), (A)’nın haklarına halef olduğu için (A)’ya 
ait alacak, ferileriyle (örneğin faiz, ceza koşulu ve teminatlarla) birlikte (B1)’e geç-
miş olur. 

(2) TBK m. 596/I hükmüne göre asıl borçlunun borcunu ifa etmemesi duru-
munda borcun kefil tarafından ödenmesiyle kefil, alacaklının haklarına halef olur. 

(3) TTK 1472 hükmüne göre mal sigortalarında zararı ödeyen sigortacı asıl 
borçluya halefiyet çerçevesinde rücu imkanına sahiptir. 

bbb) Halefiyetin Hüküm ve Sonuçları

Her şeyden önce halefiyetle alacaklıya ödenen alacak kanundan dolayı borcu 
ifa eden üçüncü kişiye geçmektedir. Dolayısıyla alacağa bağlı feri haklar yanın-
da alacaklının şahsından doğanlar hariç rüçhan hakları da üçüncü kişiye geçer. 
Diğer taraftan borçlu da daha önceki alacaklıya karşı sahip olduğu defileri yeni 
alacaklıya ileri sürme imkanına sahiptir. 37

Belirtelim ki, üçüncü kişinin borcu ifa ederek asıl borçluya rücu imkanına sahip 
olmasıyla alacaklının haklarına halef olması ayrımı arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktadır. öncelikle, üçüncü kişinin halefiyet kapsamına girmeyen bir 
nedenle borcu ifa etmesiyle borç sona erer ve üçüncü kişinin duruma göre sadece 
asıl borçluya rücu hakkı doğar. Buna karşılık halefiyetin söz konusu olduğu 
durumlarda alacaklıya borç ifa edilmesine ve alacaklı tatmin edilmesine rağmen 
borç sona ermez. 38 Bunun gibi, üçüncü kişinin sadece rücu hakkının söz konusu 
olduğu durumlarda borç sona erdiği için alacağa ilişkin feri haklar da son bulur. 
Dolayısıyla üçüncü kişi borcu ifa etmesinin ardından vekaletsiz iş görmeye veya 
sebepsiz zenginleşmeye dayanan yeni bir alacak hakkına sahiptir. Buna karşılık 
halefiyette borç sona ermediği için borcu ödeyen üçüncü kişi alacağa bağlı feri 
haklara da sahip olacağından bu durum ona rücu hakkından daha teminatlı 

37 OĞUZMAN/ÖZ, s. 280, 281; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 215 vd. Halefiyet hallerinde 
borç bütün unsurlarıyla varlığını devam ettirdiğinden, muaccellik, ifa zamanı ve yeri, olası temerrüt duru-
mu, zamanaşımı süresi ve bunun işlemeye başlayacağı tarih aynen kalır. Asıl alacakla birlikte faiz, kefalet, 
rehin, cezai şart gibi feri haklar yanında inşai haklar ve alacaklının şahsına bağlı olmayan rüçhan haklar da 
üçüncü kişiye geçer. Bkz. EREN, s. 894. 

38 OĞUZMAN/ÖZ, s. 276; EREN, s. 894; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 215. 
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bir durum sağlayacaktır. 39 Aynı şekilde, rücu hakkının söz konusu olduğu 
durumlarda borcu ifa eden üçüncü kişi ayrıca sebepsiz zenginleşmenin veya 
vekaletsiz iş görmenin şartlarının gerçekleştiğini de ispat etmek durumundadır. 40 
Buna karşılık halefiyete dayanan üçüncü kişinin sadece alacaklıya borcu ödediği-
ni ve bir halefiyet halinin varlığını ispat etmesi yeterlidir. 41

2. İfada Alacaklının Rolü

a) Alacaklıya veya Yetkili Temsilcisine İfa

Borcun ifa edilmiş sayılması ve sonuç olarak borçlunun borcunun sona ermesi 
için kural olarak ifanın alacaklıya yapılmış olması gerekir. 

Bunun yanında alacaklı, ifaya kendi yerine katılması ve özellikle borcun konu-
su şeyi ifa olarak kabul etmesi için bir temsil yetkisi vermişse, yetkili temsilciye ya-
pılan ifa da geçerlidir ve bu halde de borç sona erer. 42 Alacağın temsilciye ifasında 
dikkat edilmesi gereken mesele ise şudur: Her şeyden önce alacaklının üçüncü 
kişiye vermiş olduğu temsil yetkisinin alacağı tahsili içeren özel bir yetki olması 
gerekir. Dolayısıyla sadece bir sözleşmeyi yapmaya ilişkin verilen temsil yetkisi, 
kendiliğinden o sözleşmeden doğan alacağın da tahsiline ilişkin yetkiyi içermez. 
Temsil yetkisinin alacağı tahsili de kapsaması, yetkiyi veren beyanın yorumuyla 
ortaya çıkar. Şayet alacaklının temsilcisi olan kimsenin alacağı tahsile ilişkin böyle 
özel bir temsil yetkisi yoksa, yetkisiz temsil hükümleri uyarınca sadece alacaklının 
onaması ile ifa geçerli hale gelir. 43 Aksi halde borçlunun alacaklıya yeni bir ifada 
bulunması gerekecektir. 

Belirtelim ki, alacağı ifaya ilişkin temsil yetkisi verilmiş olmasına rağmen borçlu 
ifayı temsilciye yapmak zorunda değildir. Dilerse alacaklıya dilerse temsilciye ifayı 
yapabilir. Ancak, muaccel bir borcu haklı bir sebep olmaksızın yetkili temsilcinin 
talebine rağmen ifa etmeyen borçlu alacaklıya karşı mütemerrit duruma düşer. 44

b) Üçüncü Kişiye İfa

Bir önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi borcun ifa edilmiş sayılması ve borç-
lunun borcundan kurtulabilmesi için kural olarak ifanın alacaklıya veya onun 
yetkili temsilcisine yapılmış olması gerekmektedir. Borçlu iyi niyetli olsa, ifada 

39 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 215; OĞUZMAN/ÖZ, s. 281. 
40 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 215; OĞUZMAN/ÖZ, s. 281; EREN, s. 895
41 OĞUZMAN/ÖZ, s. 281; EREN, s. 895. 
42 REİSOĞLU, s. 259; OĞUZMAN/ÖZ, s. 282; EREN, s. 895. Alacaklının alacağı kabule yetkili vekil ya da 

temsilcisine yapılan ifa bizzat alacaklıya yapılmış ifa niteliğindedir. Dolayısıyla yetkili vekil ya da temsilciye 
yapılan ifada bu kimseler üçüncü kişi özelliği taşımazlar. Bkz. WEBER, Art. 68, N. 88; GAUCH/SCHMID/
SCHRANER, Art. 68, N. 69. 

43 WEBER, Art. 68, N. 93; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 68, N. 71; OĞUZMAN/ÖZ, s. 285. 
44 OĞUZMAN/ÖZ, s. 285. 
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bulunduğu kişiyi alacaklı veya onun yetkili temsilcisi zannetse dahi bu kimseler 
dışında alacağın üçüncü bir kişiye ifası ile borçlu borcundan kurtulmaz, borcun 
yeniden ifası gerekir. Ancak aşağıda görüleceği üzere bazen de borç alacaklı dışın-
da bir üçüncü kişiye ifa ile sona erer. 

aa) Alacaklının Rızası Aranmaksızın Üçüncü Kişiye İfa
Bazı hallerde borçlu alacaklının rızasını aramaksızın borcunu üçüncü kişiye 

ifa ile borcundan kurtulabilir. Ancak burada borçlunun üçüncü kişiye ifa zorun-
luluğu bulunmamakta, sadece dilerse alacaklıya dilerse üçüncü kişiye ifa ile bor-
cundan kurtulma imkanı verilmektedir. 45 Buna göre alacaklının borçluyu icra 
vasıtasıyla takip etmesi durumunda borçlu borcunu icra dairesine öderse borcun-
dan kurtulur (İİK m. 12). Aynı şekilde, haklı bir neden olmaksızın muaccel ve 
ifası mümkün bir alacağı reddederek ifanın gerçekleşmesine imkan vermeyen ala-
caklı mütemerrit durumda, borçlu alacaklı temerrüdü hükümleri uyarınca bor-
cun konusu şeyi hakimin belirleyeceği yere tevdi ile borcundan kurtulabilmek-
tedir (TBK m. 107). Bunun gibi, alacağın temliki halinde, şayet temlik borçluya 
bildirilmemişse ve borçlu herhangi bir şekilde temlikten haberdar değilse önceki 
alacaklıya ifa ile borcundan kurtulur (TBK m. 186). 

bb) İfanın Üçüncü Kişiye Yapılma Zorunluluğu
aaa) Alacaklının Rızası ile Üçüncü Kişiye İfa Zorunluluğu
(1) Üçüncü kişi lehine sözleşmelerde, borçlunun ifayı üçüncü kişiye yap-

ma şartı söz konusu ise, borçlu taahhüdü uyarınca ifayı üçüncü kişiye yapmak 
zorundadır. 2918 sayılı KTK m. 91’e göre motorlu araç işleten ile sigorta şirketi 
arasında yapılan “zorunlu mali sorumluluk sigortası” buna örnek olarak gösteri-
lebilir. örneğin, motorlu araç işleten alacaklı (A) ile sigorta şirketi (S), motorlu 
aracın işletilmesi sırasında üçüncü kişi (Ü)’nün uğrayacağı zararın, sözleşmede 
öngörülen limitler çerçevesinde tazmin edilmesi şart koşulmuştur. Görüldüğü 
üzere sözleşme, motorlu araç işleten (A) ile sigorta şirketi (S) arasında yapılmak-
ta, ancak sözleşme ilişkisi dışında bulunmasına rağmen (Ü) uğradığı zararın kar-
şılanmasını sigorta sözleşmesine dayanarak talep edebilmektedir (TBK m. 129). 

(2) Borçlu ile üçüncü kişi arasında havale ilişkisinin söz konusu olduğu durum-
larda, (borçlunun borcunu lehine havale yapılan üçüncü kişiye ifa etmesi kendisi 
için daha külfetli değilse) borçlu ifayı üçüncü kişiye yapmak zorundadır (TBK m. 
557/II). Havale üç köşeli bir hukuki ilişkidir. Bu ilişkinin köşelerini yollayan (mu-
hil), yollanan (muhalünaleyh) ve havale lehtarı (muhalünleh) oluşturur. 46

45 OĞUZMAN/ÖZ, s. 288; EREN, s. 898; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 771. 
46 OĞUZMAN/ÖZ, s. 286; KOCAMAN, Arif B. , Türk Borçlar Hukukunda Havale, Ankara 2001, s. 20, 21. 
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Havaleyi yapan (A), (Ü)’ye ödeme yapması için (B)’ye yetki verir (ödeme Yet-
kisi). Bunun yanında (A) ayrıca (B)’nin yapacağı bu ödemeyi kendi namına alma-
sı için (Ü)’ye yetki verir (Kabz Yetkisi). Bu şekildeki bir havale ilişkisi ile havaleyi 
yapan (A), borçlu (B)’nin ifayı lehtar (Ü)’ye yaparak borcundan kurtulmasını sağ-
lar. Havalede (B)’nin mutlaka (A)’nın borçlusu olması gerekmese de, çoğu zaman 
bu borç ilişkisi vardır ve (B), (Ü)’ye yapacağı ödeme ile (A)’ya olan borcundan 
kurtulur. 

Burada yeri gelmişken kısaca havale ve temsil yetkisi arasındaki farka değin-
mekte yarar vardır. Zira, havale ile alacağı tahsil yetkisinin bir temsilciye verilmesi 
arasında önemli farklar bulunmaktadır. Buna göre, alacağı tahsil yetkisinin veril-
diği durumlarda temsilci, tahsili alacaklı namına yapar. Halbuki havalede üçüncü 
kişi tahsili kendi namına gerçekleştirir. 47 Bunun yanında havalede üçüncü kişi, 
havaleyi yapan ve borçlu arasındaki hukuki ilişkiyi veya alacağın hangi hukuki 
sebepten doğduğu ile ilgilenmez. Üçüncü kişi, sadece borçlunun havaleyi yapan 
alacaklı hesabına bir ödemede bulunduğunu bilir ve buna ilişkin makbuz düzen-
ler. Buna karşılık temsilci, temsil olunan adına hareket ettiği için kendisine yapı-
lan ifanın hukuki sebebini bilmek ve ona göre makbuz düzenlemek zorundadır. 48 
öte yandan havalede, borçlunun havaleyi kabul mecburiyeti yoktur. Ancak borçlu 
havaleyi kabul ederse artık üçüncü kişiye ödemeyi yapmak mecburiyetindedir. 
Bunun yanında borçlu havaleyi kabul ettiği durumda artık havaleyi yapan ala-
caklıya karşı sahip olduğu defileri üçüncü kişiye karşı ileri süremez. Halbuki tem-
silde borçlunun havale ilişkisindeki kabulünden söz edilemeyeceği gibi, mutlaka 
temsilciye ifa mecburiyeti de bulunmamaktadır. 49 Diğer bir anlatımla borçlu ifayı 
dilerse alacaklıya dilerse onun yetkili temsilcisine yapabilir. 

bbb) Kanun Gereği Üçüncü Kişiye İfa Zorunluluğu

Bazı hallerde borçlunun alacaklı dışında üçüncü kişiye ifa zorunluluğu doğ-
rudan Kanundan doğabilmektedir. Bu durumda borçlunun ifayı üçüncü kişiye 
yapma mecburiyeti bulunduğundan, borçlu alacaklıya yapmış olduğu ifa ile bor-

47 OĞUZMAN/ÖZ, s. 286, 287; KOCAMAN, s. 18. 
48 OĞUZMAN/ÖZ, s. 287; KOCAMAN, s. 18. 
49 OĞUZMAN/ÖZ, s. 287; KOCAMAN, s. 18. 
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cundan kurtulmaz. TMK m. 198 uyarınca eşlerden birinin aile vazifelerini ihmal 
etmesi durumunda hakimin, eşin borçlularına borcun tamamının veya bir kıs-
mının diğer eşe ödenmesini emredebileceği haller buna örnek olarak verilebilir. 
Bu durumda aile vazifelerini ihmal eden eşin borçluları ancak diğer eşe yapa-
cakları ifa ile borçtan kurtulabilir. Benzer şekilde alacaklının iflası (İİK m. 192) 
veya alacağın haczedilmesi (İİK m. 89) gibi alacaklının alacak üzerindeki tasarruf 
yetkisinin sınırlandırıldığı durumlarda da alacaklıya yapılan ifa geçerli değildir. 
Yine TMK m. 805 uyarınca asıl alacak üzerinde üçüncü kişinin intifa hakkının 
bulunduğu durumlarda da buna ilişkin faiz alacağının alacaklıya değil, intifa hak-
kı sahibine ödenmesi gerekir. 

III. İFANIN KONUSU

1. İfanın Konusunun Borçlanılan Edim Olması

İfanın konusunu sözleşmenin tarafları arasındaki borç ilişkisi tayin eder. Kural 
olarak ifanın konusu o borç ilişkisinde belirlenen edimdir. Dolayısıyla borçlu 
borcunu edime uygun olarak ifa etmek zorundadır. Daha az değerde olsa dahi 
borçludan edimden başka bir şey ile borcunu ifa etmesi istenemeyeceği gibi, borçlu 
daha değerli bir şey ile borcunu ifa etmek istese de alacaklıyı buna zorlayamaz. 50

Borçlanılmış edim yerine başka mahiyette, başka çeşitten bir şey verilmişse, bu 
halde borçlanılmış olandan başka bir şeyin teslimi söz konusu olur. Buna “aliud” 
(yanlış edim) denir. 51Aliud, tarafların ayrıca anlaşmamalarına rağmen edimden 
başka bir şeyin ifa olarak verilmesidir. Koşum atı yerine binek atı, orijinal bir tablo 
yerine kopyasının verilmesi borçlanılmış olandan başka bir eşyanın teslimi halle-
rine örnektir. Aliud halinde ifa etmeme söz konusu olur ve bu yüzden borçlu TBK 
m. 116’ya göre sorumlu olur. Fakat alıcı bu eşyayı bilerek kabul etmişse, o zaman 
ifa yerini tutan edim söz konusudur. 

Kural olarak borçlu o borç ilişkisinde neyi borçlanmışsa onu ifa etmek zorunda 
ise de, tarafların anlaşarak edimden başka bir şeyle de ifanın gerçekleşmesini kabul 
etmeleri mümkündür. Bu ise ya ifa yerine edim ya da ifa uğruna edim biçiminde 
olabilir. Ancak önemle belirtelim ki, borcun ifası ister ifa yerine isterse ifa uğruna 
edim tarzında belirlenmiş olsun bu hususta tarafların mutlaka anlaşmaları şarttır. 

Borcun ifası sırasında tarafların anlaşması ile borçlanılan edimden başka bir 
şeyle borcun ifa edilmesine ifa yerine edim (ifa yerini tutan edim) denir. 52 İfa 
yerine edimde borçlu edimden başka bir şeyi ifa yerine alacaklıya teklif eder ve 

50 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 71; TUNÇOMAĞ, s. 665; EREN, s. 875; 
OĞUZMAN/ÖZ, s. 289; KILIÇOĞLU, s. 434, 435; REİSOĞLU, s. 260. 

51 WEBER, Art. 71, N. 44; KOSTKIEWICZ, Art. 71, N. 8; OĞUZMAN/ÖZ, s. 290, dn. 84; EREN, s. 876. 
52 OĞUZMAN/ÖZ, s. 290; TUNÇOMAĞ, s. 718; EREN, s. 878; NOMER, s. 201. 
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alacaklı da bunu kabul ederse ifa gerçekleşmiş olur ve borç sona erer. 53 İfa yerine 
edimin en önemli özelliği de bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Zira, ifa yerine 
teklif edilen edim asıl edimden daha az veya fazla değerde olsa dahi alacaklının 
kabulü ile borç sona erer. 54 örneğin, (B), (A) ile dizüstü bilgisayarını satma konu-
sunda anlaşmıştır. Borcun ifası sırasında borçlu (B), alacaklı (A)’ya herhangi bir 
sebeple dizüstü bilgisayarı teslim edemeyeceğini, ancak isterse onun yerine çift 
sim kartlı cep telefonunu devredebileceğini teklif ederse ve (A) da bu teklifi kabul 
ederse ifa gerçekleşir. Şu halde ifa yerine kabul edilen cep telefonu asıl edim olan 
diz üstü bilgisayardan daha az ya da daha fazla bir değere sahip olsa dahi (B)’nin 
borcu sona ermiştir, aradaki fark hiçbir şekilde talep edilemez. 

İfa uğruna edimde ise borçlu alacaklıya ifa amacıyla bir edimde bulunduğu 
için ifa yerine edimden farklılık söz konusudur. İfa uğruna edimde borçlu ala-
caklıya paraya çevirip alacağını elde etmesi amacıyla asıl edimden başka bir şey 
teklif etmekte, alacaklı da bunu kabul etmektedir. Ancak burada asıl edim dışın-
da verilen şeyin alacaklıya teslimi ile borç verilen şeyin değeri oranında sona er-
mektedir. 55 Zira ifa uğruna edimde verilen şey paraya çevrilir ve alacak tahsil 
edildikten sonra şayet elde edilen miktar alacağın tamamı karşılamaya yetmezse 
borç o oranda ifa edilmiş olur. Aradaki fakı borçlu ödemek durumundadır. Buna 
karşılık, şayet paraya çevirme sonucu elde edilen miktar asıl alacaktan fazla ise, 
borçlunun borcu sona erecek, fazlalık ise borçluya geri verilecektir. 56 örneğin, 
(B), (A)’ya olan 3. 000 TL nakit para borcunu ödeyemiyor. (B), (A)’ya olan bu 
borcunu ifa etmek amacıyla ona satıp alacağını tahsil etmesi için diz üstü bilgi-
sayarını teklif ediyor ve (A) da bunu kabul ediyor. İfa uğruna yapılan bu edimle, 
şayet bilgisayar 3. 000 TL’nin altında satılırsa (B)’nin borcu o oranda sona erecek, 
ancak eksik kalan miktar yine (A) tarafından ödenecektir. Buna karşılık bilgisaya-
rın 3. 000 TL’nin üzerinde satılması durumunda (B)’nin borcu sona ereceği gibi, 
fazla miktarın kendisine iadesi gerekecektir. 

53 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 762; EREN, s. 878; KILIÇOĞLU, s. 434; REİSOĞLU, s. 
260-261. İfa yerine edimi borcun konusunun değiştirilmesi (tecdit) ile karıştırmamak gerekir. öncelikle, 
ifa yerine edim borcun ifası sırasında söz konusudur. Şayet taraflar ifadan önce borcun konusunu tecdit 
yoluyla değiştirmişlerse burada ifa yerine edim değil, borç ilişkisini değiştiren bir sözleşme söz konusudur. 
Ayrıca, ifa yerine edimle borç sona erdiği ve borçlu borcundan kurtulduğu halde borcun konusu değiştiri-
lerek yapılan tecdit borçluyu yeni bir borç altına sokar. Bkz. TUNÇOMAĞ, s. 718; OĞUZMAN/ÖZ, s. 290, 
291. İfa yerine edimi seçimlik yetkiyle de karıştırmamak gerekir. Zira eğer borç ilişkisinde borçlunun edimi 
belirlenirken borçluya başka bir edimle de borcu ifa yetkisi tanınmışsa ifa yerine edim değil, seçimlik yetki 
(Edimi değiştirme yetkisi) söz konusudur. Bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 291. 

54 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 762; REİSOĞLU, s. 261. İfa yerine edimde borçlu borcun-
dan kurtulur ve ilk borç için verilen ayni ya da şahsi teminatlar serbest hale gelir. Bunun yanında alacaklı 
borçluya karşı ödemezlik defini ileri sürme imkanını yitirir. Bkz. EREN, s. 879. 

55 WEBER, Vorbem. zu Art. 68-96, N. 127; TUNÇOMAĞ, s. 719; EREN, s. 879; KILIÇOĞLU, s. 436; TEKİ-
NAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 762, 763; REİSOĞLU, s. 261; NOMER, s. 201. 

56 OĞUZMAN/ÖZ, s. 292, 293; REİSOĞLU, s. 261; EREN, s. 880. 
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Tarafların asıl edim dışındaki şeyin ifa yerine mi yoksa ifa uğruna mı olduğu-
nu açıkça kararlaştırmaları mümkündür. Ancak böyle bir belirlemenin bulunma-
dığı hallerde bu konuda tereddüdün yaşanması da olasıdır. Şayet taraflar arasında 
edimin ifa yerine mi yoksa ifa uğruna mı olduğu konusunda bir duraksama 
yaşanırsa edimin ifa uğruna olduğu kabul edilir. 57

2. Kısmi İfa

Kısmi ifadan söz edebilmek için her şeyden önce edimin bölünebilir nitelikte 
olması gerekir. özellikle on ton buğday veya (X) marka beş adet bilgisayar gibi 
neviyle belirlenmiş edimlerde ya da para borçlarında söz konusu olur. Dolayı-
sıyla bir otomobil veya bir ressama ait (Y) tablosu gibi bölünemeyen edimlerin 
nitelikleri itibariyle kısmen ifasından söz edilemez. İşte TBK m. 84/I hükmüne 
göre, şayet alacağın tamamının varlığı ve miktarı üzerinde bir anlaşmazlık yoksa 
ve alacağın tamamı muaccel (talep edilebilir) ise, alacak niteliği itibariyle bölüne-
bilir edim niteliğinde olsa dahi alacaklı borcun bir kısmının ifasını kabul etmek 
zorunda değildir. Dolayısıyla alacaklı kısmi ifayı reddederse alacaklı temerrüdüne 
düşmez. 58 Buna karşılık alacaklı bunu yapmayıp borçlu tarafından yapılan kısmi 
ifayı kabul edebilir. Bu durumda borçlu kısmen ifa oranında borçtan kurtulur. 

Borcun tamamının varlığı ve miktarı üzerinde bir uyuşmazlık olmasa ve borç 
muaccel olsa dahi bazı hallerde alacaklı kısmi ifaya kabul etmek zorundadır. 59 
Buna göre; 

(1) Her şeyden önce taraflar sözleşmede kısmi ifanın alacaklı tarafından kabul 
edileceğini kararlaştırmış olabilirler. 60

(2) Bazı durumlarda edimin miktarı ve niteliği bir defada ifaya imkan ver-
mez. İşte bu gibi durumlarda da alacaklı kısmi ifayı kabul etmek durumundadır. 
61 örneğin, 15. 000 ton demirin teslimine ilişkin sözleşmelerde edimin bir defada 
ifasına imkan olmadığı için alacaklı kısmi ifayı kabul etmek zorundadır. 

57 von TUHR/PETER, s. 14; OĞUZMAN/ÖZ, s. 293; REİSOĞLU, s. 261; EREN, s. 880. 
58 WEBER, Art. 69, N. 12, 13; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 69, N. 6; KOSTKIEWICZ, Art. 69, N. 

1; OĞUZMAN/ÖZ, s. 296; KILIÇOĞLU, s. 436; REİSOĞLU, s. 261; EREN, s. 880. 
59 Ayrıntılı bilgi için bkz. KOSTKIEWICZ, Art. 69, N. 2; EREN, s. 883 vd. ; OĞUZMAN/ÖZ, s. 293 vd. Belir-

telim ki, kısmi ifaya yetkili olan borçlu her şeyden önce bu iddiasını ispat zorundadır (WEBER, Art. 69, N. 
58). Kısmi ifa sonucu borç ifa edilen kısım oranında sona erer; ifa edilmeyen kısım ise teminatlarla birlikte 
varlığını sürdürür. İfa edilmeyen kısma ilişkin borçlu temerrüdü hükümleri uygulama alanı bulur (WEBER, 
Art. 69, N. 54). TBK m. 154/1 uyarınca kısmi ifa alacak zamanaşımını kesen bir sebeptir. Borçlu kısmi ifa 
için makbuz düzenlenerek kendisine verilmesini isteyebilir. Birden fazla müteselsil borçlu bulunmakta ise ve 
bunlardan biri kısmi ifayı gerçekleştirmişse, o oranda alacaklının kısmi halefi haline gelir (EREN, s. 884). 

60 WEBER, Art. 69, N. 36; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 69, N. 22; KOSTKIEWICZ, Art. 69, N. 2; 
KILIÇOĞLU, s. 437; EREN, s. 883; REİSOĞLU, s. 262. 

61 KOSTKIEWICZ, Art. 69, N. 2; REİSOĞLU, s. 262; EREN, s. 883. 
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(3) Alacaklının, miktarı ve niteliği belli muaccel bir borcun kısmen ifasını red-
detmesi bazen doğruluk ve dürüstlük kurallarıyla (TMK m. 2) bağdaşmaz. Bu du-
rumda da alacaklı kısmi ifayı kabul etmek zorundadır. 62 örneğin, gemiyle gönde-
rilen 50. 000 torba yemden sadece 10 torbanın eksik olması durumunda, alacaklı 
kısmi ifayı kabul etmek zorunda olmadığını gerekçe göstererek reddedemez. Zira 
edimdeki eksiklik, tamamına oranla sembolik nitelikte olduğundan alacaklının 
kısmi ifayı reddetmesi doğruluk ve dürüstlük kurallarıyla bağdaşmaz. Bu durum-
da alacaklı kısmi ifayı kabul ederek kalan kısım için talepte bulunabilir veya borca 
aykırılığa ilişkin hükümlere başvurabilir. 

(4) TBK m. 84/II hükmüne göre, “Alacaklı kısmen ifayı kabul ederse borçlu, 
borcun kendisi tarafından ikrar olunan kısmını ifadan kaçınamaz. ” Söz konusu 
düzenlemeye göre, borcun tamamı belirli ve vadesi gelmiş olduğu halde, borç-
lu borcun tamamını değil de sadece bir kısmını kabul etmişse artık diğer kısmı 
ihtilaflı hale gelmiştir. Bu durumda alacaklı borçlunun kabul ve ikrar ettiği kıs-
mın ifasını talep ettiği taktirde, borçlu en azından bu kısmi ifa ile yükümlüdür. 
63 örneğin, (A) daha önceki bir sözleşmeden dolayı (B)’nin 5 ton buğday teslim 
borcu olduğunu iddia etse ve (B) de borcunun 3 ton olduğunu belirtse tarafların 
üzerinde uzlaştıkları miktar kesinleşmiştir. Dolayısıyla (B) teslimi gereken buğda-
yın miktarında uzlaşılamadığı gerekçesiyle kabul ettiği 3 ton buğday tesliminden 
kaçınmaz. Kabul ettiği 3 ton buğdayı teslim etmek zorundadır, aksi halde borca 
aykırı davranmış olur. Söz konusu düzenlemenin aksiyle yorumundan, borcun 
tamamının belli olmadığı veya bir kısmi üzerinde anlaşmazlığın söz konusu ol-
duğu durumlarda da alacaklı borcun ihtilafsız (çekişmesiz) kısmına ilişkin kısmi 
ifayı kabul etmek zorundadır. 64 Aynı örnekte, bu kez borçlu (B) üzerinde ihtilaf 
olmayan 3 ton buğdayı teslim etmek istediğinde, (A) bunun kısmi ifa olduğunu 
ileri sürerek teslim almaktan kaçınamayacaktır. 

3. Çeşitli Edimlerin İfasına İlişkin Özellikler

a) Parça Borçlarında İfa

Borcun konusunun ferden tayin edilmiş olduğu hallerde, diğer bir ifadeyle ayı-
rıcı ve özel vasıflarına göre borcun konusunun belirlenmiş olduğu durumlarda 

62 OSER/SCHÖNENBERGER, Art 69, N. 3e; WEBER, Art. 69, N. 45, 46; OĞUZMAN/ÖZ, s. 298; TEKİ-
NAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 765; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 75, 76; REİ-
SOĞLU, s. 262; KOSTKIEWICZ, Art. 69, N. 2; KILIÇOĞLU, s. 437. 

63 WEBER, Art. 69, N. 38; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 766; OĞUZMAN/ÖZ, s. 297; 
KOSTKIEWICZ, Art. 69, N. 3; KILIÇOĞLU, s. 437, 438; REİSOĞLU, s. 262; EREN, s. 884; NOMER, s. 
202. 

64 WEBER, Art. 69, N. 38; KOSTKIEWICZ, Art. 69, N. 3; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 
766; OĞUZMAN/ÖZ, s. 297; KILIÇOĞLU, s. 438. 
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parça borcundan söz edilir. 65 örneğin, kolumdaki saat, ünlü bir ressama ait (X) 
isimli tablo, evimdeki tarihi vazo, (Y) isimli yarış atı, 34 GS 2008 plakalı araç dedi-
ğimizde borcun konusu bazı özellikleriyle belirlenmiş parça borcu niteliğindedir. 

İfanın parça borcunu teşkil ettiği sözleşmeler bazı bakımlardan bir takım 
özellikler taşır. Buna göre, parça borcunun ifası ancak o şeyin teslimiyle müm-
kündür66. Dolayısıyla parça borçlarında borç, sadece borcun konusu olan belirli 
edimin ifasıyla sona erer. O şey ayıplı olsa veya vaad edilen nitelik ve özellikleri 
taşımasa dahi borcun konusu tektir. öte yandan parça borçlarında borcun ifası 
borçlunun kusuru olmaksızın imkansız hale gelirse TBK m. 136/I hükmünce borç 
sona erer. 

b) Çeşit (Cins-Nevi) Borçlarında İfa

Borcun konusu ferden değil de, sadece çeşidi belirtilerek miktar olarak be-
lirlenmişse, ifanın konusu sadece o cinse dahil şeylerden kararlaştırılan mik-
tarda herhangi bir şey olabilir. 67 çeşit borcu TBK m. 86 hükmünde ele alınmış 
ve hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, edimin seçiminin 
borçluya ait olduğu, fakat borçlunun ortalama nitelikten daha düşük bir edimi 
seçemeyeceği düzenleme konusu yapılmıştır. Görüldüğü üzere, söz konusu 
hüküm çeşit borcuna ilişkin herhangi bir tanım içermemektedir. öğretide yapılan 
tanım uyarınca çeşit borcu, borcun konusunun ferdi olarak ve somut bir biçimde 
belirlenmediği, aksine sadece çeşidiyle belirtilmek suretiyle miktar olarak tespit 
edildiği ve borcun ancak söz konusu çeşide dahil şeylerden kararlaştırılan 
miktarda olmak üzere herhangi bir şeyle ifasının mümkün olduğu hallere özgü bir 
borç niteliğindedir68. örneğin, sözleşmede on ton kivi, bir koli sabun, on teneke 
zeytinyağı, (X) marka bir otomobil kararlaştırılmışsa borcun konusu cinsiyle 
(neviyle), çeşidiyle belirlenmiş demektir. 

Borcun konusunun çeşidiyle belirlendiği sözleşmeler bir takım özellikler arz 
eder. Buna göre, bir sözleşmenin konusu çeşit borcu olarak belirlenmiş, buna kar-
şılık işin niteliğinden veya sözleşmeden verilecek şeyin seçiminin kime ait ola-

65 von TUHR/PETER, s. 53; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 71, N. 11; KOSTKIEWICZ, Art. 71, N. 
3; OĞUZMAN/ÖZ, s. 298, 299; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 12; REİSOĞLU, s. 264; 
EREN, s. 917; NOMER, s. 206. 

66 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 71, N. 23; KOSTKIEWICZ, Art. 71, N. 3; EREN, s. 917; NOMER, 
s. 206. 

67 von TUHR/PETER, s. 53, 54; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 71, N. 12; KOSTKIEWICZ, Art. 71, 
N. 1; OĞUZMAN/ÖZ, s. 299; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 12; REİSOĞLU, s. 264; 
NOMER, s. 206. 

68 WEBER, Art. 71, N. 13; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 71, N. 12; KOSTKIEWICZ, Art. 71, N. 1, 2; 
TUNÇOMAĞ, s. 68; OĞUZMAN/ÖZ, s. 299; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 12; EREN, 
s. 918. 
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cağı anlaşılamıyorsa onun seçimi borçluya aittir (TBK m. 86). örneğin, (A) ve 
(B) satım sözleşmesinde sadece (B)’nin 10 ton zeytinyağı teslim borcundan söz 
etmişlerse ifa konusunu belirleme (B)’ye aittir. Her ne kadar TBK m. 86 ilk cüm-
lesinde çeşit borçlarında aksi kararlaştırılmadıkça ifa konusunun tayini borçluya 
bırakılmışsa da, borçlu ifanın konusunu tespitte tamamen serbest değildir. Zira 
söz konusu hükmün ikinci cümlesine göre borçlu bu seçim hakkını kullanırken 
orta kaliteden aşağı bir malı seçemez. örneğin, borcun konusu 10 ton Amasya 
elması olarak kararlaştırılmışsa borçlu edimin belirlenen niteliklerini de dikkate 
alarak orta kalitenin altına düşmeden seçimini yapmak ve ona göre borcunu ifa 
etmek zorundadır. 

çeşit borçlarında borçlu, edim konusu şeyi bazen belirli bir stoktan veya 
belirli bir yerdeki şeyden vermeyi borçlanmış olabilir. Bu türdeki çeşit borçları 
sınırlı çeşit borcu (stok borcu) olarak ifade edilmektedir69. örneğin, sürü içindeki 
koyunlardan 5 tanesi, bahçemdeki şeftalilerden 50 kilo, depomdaki buğdaylardan 
3 ton olarak borcun konusunun belirlendiği durumlarda sınırlı çeşit borcundan 
söz edilir. çeşit borcuyla sınırlı çeşit borcu arasındaki en önemli fark ise şudur: 
yeryüzünde o çeşide ait mal bulunduğu sürece çeşit borcunda ifa imkansızlığından 
söz edilemez (nevi telef olmaz)70. örneğin, borçlandığım 10 ton buğdayı kendi 
hasadımdan elde edeceğim ürünle ifa etmeyi düşünürken, çıkan yangında buğ-
dayın tamamı yansa dahi borcum sona ermez. Zira borcun konusu çeşidiyle, 
cinsiyle belirlenmiştir. Buna karşılık sınırlı çeşit borcunun borçlusu ifayı o stok 
içinde bulunan şeylerle gerçekleştirecektir. Dolayısıyla sınırlı çeşit borcunda stok-
ta bulunan şeylerin tamamının borçlunun kusuru olmaksızın telef olması veya 
yok olması durumunda ifa imkansızlığından dolayı borç sona erecektir. örneğin, 
harada bulunan yarış atlarından üçünü borçlanmışsam ve gece yıldırım düşme-
si sonucu çıkan yangında atların tamamı telef olmuşsa borcun konusu kusurum 
olmaksızın imkansız olduğu için borcum sona erer71. Ancak hemen belirtelim ifa 
imkansızlığından söz edebilmek için, sınırlı çeşit borcunda stokta bulunan şey-
69 WEBER, Art. 71, N. 19; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 71, N. 16; OSER/SCHÖNENBERGER, 

Art. 71, N. 6; OĞUZMAN/ÖZ, s. 300; EREN, s. 919. 
70 von TUHR/PETER, s. 56, 57; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 71, N. 45; KOSTKIEWICZ, Art. 71, 

N. 7; TUNÇOMAĞ, s. 71; EREN, s. 921, 922; NOMER, s. 206. 
71 Belli bir stoktan seçimin söz konusu olduğu, örneğin hayvan yetiştiricisi H’nin maliki olduğu 5 attan birini 

A’ya sattığı hallerde borcun seçimlik borç mu yoksa sınırlı çeşit borcu mu olduğu hususunda tereddüt yaşa-
nabilir. Şayet taraflar hayvanları farklı özellikleriyle birlikte bireysel olarak dikkate almışlarsa ve bu çerçeve-
de seçim hakkı alıcı ya da satıcıya bırakılmışsa, bir seçimlik borç söz konusudur. Bu çerçevede seçim hakkı 
sahibi beş attan herhangi biri için seçim hakkını kullanabilir. Buna karşılık, atların bireysel özelliklerine göre 
belirlenmediği, sadece edimin o stoktaki şeylerden her birinin birbirine eşit numune olarak kabul edildiği 
hallerde sınırlı çeşit borcundan söz edilir (bkz. GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 24; OSER/
SCHÖNENBERGER, Art. 72, N. 3; EREN, s. 956, 957). Bu durumda satıcı seçtiği atlardan birini teslimle 
borcundan kurtulabilirse de, bunun için seçtiği atın orta kaliteden aşağı olmaması gerekir. Görüldüğü üzere, 
burada sınırlı çeşit borcu seçimlik borçtan, borçlunun stoktaki herhangi bir şey ile borcunu ifa edememesi 
yönüyle ayrılmaktadır. 
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lerin tamamının telef olması veya yok olması gerekir. Stoktakilerin bir kısmının 
telef olması, bozulması veya yok olması durumunda borcun tamamına ilişkin ifa 
imkansızlığından söz edilemez, borç kalan miktar üzerinde devam eder. 

c) Bölünemeyen Edimlerde İfa

Temel özelliği değişikliğe uğramaksızın veya değerinde bir azalma meydana 
gelmeksizin kısmen ifası mümkün olmayan edimler bölünemez niteliktedir. 72 
örneğin, bir otomobilin, radyonun, tablo veya bir yarış atının sözleşmeye konu 
edilmesinde bölünemeyen edim söz konusudur. 

Niteliği gereği bölünmeye elverişli olmayan bir borcun alacaklısı ve borçlusu-
nun birer kişi olduğu durumlarda ifaya ilişkin herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. 
Asıl problem bölünemeyen edimlerde alacaklı tarafın ya da borçlunun birden 
fazla kişi olmasında yaşanır. Belirtelim ki, alacaklılar veya borçlular arasında ka-
nun veya sözleşmeden doğan bir teselsül hali söz konusu ise, ifa TBK 162-169. 
maddeleri arasındaki teselsüle ilişkin hükümler çerçevesinde yapılacaktır. Ancak 
böyle bir teselsül ilişkisinin bulunmadığı durumda, bölünemeyen ve alacaklısı ve 
borçlusu birden çok olan borçların ifası TBK m. 85 hükmüne tabidir. Buna göre, 
bölünemeyen bir edimin alacaklısı birden çoksa, alacaklılardan her biri borcun 
tamamının ifasını borçludan isteyebilir. Ancak borçlu, edimi, alacaklıların tümü-
ne birden ifa etmekle yükümlüdür (TBK m. 85/I). Aksi halde borçlunun alacak-
lılardan sadece birine yapacağı ifa ile borcundan kurtulması mümkün değildir. 73 
Alacaklılardan birine yapılacak ifanın borcu sona erdirebilmesi için, o alacaklıya 
diğerleri tarafından yetki verilmiş olması veya alacaklılardan birine yapılan ifayı 
diğer alacaklıların sonradan onaması gerekir. Şu halde, alacaklılardan bir veya 
birkaçının borcun kendilerine ifa edilmesini istemeleri halinde borçlu bu talebi 
reddetmelidir. Ayrıca ifade edelim ki, belirttiğimiz durum ifaya alacaklıların tü-
münün iştirakinin gerekli olduğu haller için geçerlidir. Dolayısıyla ifanın alacak-
lıların tümünün iştiraki gerekmeksizin mümkün olduğu ve edimin niteliği gereği 
diğer alacaklıların da borcun ifasından doğrudan faydalandığı durumlarda (ör-
neğin birden çok kimsenin mülkiyetinde bulunan bir evin boyanmasında olduğu 
gibi) borçlu sadece o edimi yerine getirmekle borcundan kurtulur. 74 

Bölünemeyen bir edimin borçlusu birden çoksa, borçlulardan her biri borcun 
tamamını ifa ile yükümlüdür (TBK m. 85/II). Borçlulardan birinin borcun ta-

72 OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 70, N. 2; WEBER, Art. 70, N. 14; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 
70, N. 12; KOSTKIEWICZ, Art. 70, N. 7; OĞUZMAN/ÖZ, s. 306; REİSOĞLU, s. 263; NOMER, s. 208. 

73 WEBER, Art. 70, N. 23, 24; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 70, N. 32, 37; KOSTKIEWICZ, Art. 70, 
N. 2; OĞUZMAN/ÖZ, s. 306; REİSOĞLU, s. 263; NOMER, s. 208. 

74 OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 70, N. 4; WEBER, Art. 70, N. 31, 32. 
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mamını ifa etmesiyle alacaklı tatmin edilmiş olur ve borç sona erer. 75 Durumun 
gereğinden (halin icabından) aksi anlaşılmadıkça (örneğin birden fazla kişinin 
ödünç (ariyet) aldığı şeyi bunlardan birinin iade etmesinde rücudan söz edilmez), 
ifayı yapan borçlu, kendisiyle birlikte borç altında bulunan diğer borçlulara hisse-
leri oranında rücu imkanına sahiptir ve o oranda alacaklının haklarına halef olur 
(TBK m. 85/III). 

d) Seçimlik Borçlarda İfa

Türk Borçlar Kanunu m. 87 hükmünde düzenlenen76 ve borcun konusunu 
birden çok edimin teşkil ettiği, fakat bunlardan sadece birinin ifasının gerekti-
ği durumlarda seçimlik borçtan söz edilir. 77 Görüldüğü üzere seçimlik borçta 
en az iki edim borcun konusunu teşkil etmekte ve borçlunun, alacaklının ya da 
bunlar dışında üçüncü bir kimsenin iradesine bağlı olarak bu edimler içinden 
birinin seçilmesiyle borcun ifası söz konusu olmaktadır78. Ancak, seçimlik borç 
faklı nitelik ve vasıfta edimleri içerebilir. Bu çerçevede edimlerden bir ya da bir 
kaçı verme, yapma ya da yapmama edimlerinden oluşabilir. Bir işin görülmesi 
ya da bölünebilen ya da bölünemeyen bir malın verilmesi veya rekabet etmeme 
gibi yapmama edimlerini içeren seçimlik borç ilişkileri meydana getirilebilir79. 
Seçimlik borç verme edimlerinden oluşmakta ise, bunların aynı vasıf ve özellikte 
olmaları da zorunlu değildir. Birlikte borçlanılan seçimlik borca ilişkin edimler 
somut ve ferden belirlenmiş parça ya da çeşit borcunu içerebilir80. Seçimlik borca 

75 WEBER, Art. 70, N. 47; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 71, N. 45; KOSTKIEWICZ, Art. 70, N. 4; 
OĞUZMAN/ÖZ, s. 307; REİSOĞLU, s. 264; NOMER, s. 208. 

76 Türk Borçlar Kanunu’nun değişiklikten önceki BK m. 71 hükmü, kaynak İsviçre Borçlar Kanunu (OR) 72. 
maddesinin karşılığını oluşturmasına rağmen kenar başlığının tercüme hatası sonucu “Birden ziyade şey-
lere taalluk eden borçlar” olarak çevrildiği, bu ifadenin borcun konusunun birden çok edimi içerdiği ve 
bunların hepsinin ifa edilmesinin gerekli olduğu gibi bir yanılgıya yol açabileceği yönünde eleştirilmiştir. 
Bkz. SELİÇİ, özer, Seçimlik Borçların İfası, İÜHFM, Cilt 34, S. 1-4, s. 375. Söz konusu eleştirilerin dikkate 
alınarak BK m. 71 hükmünün karşılığını oluşturan TBK m. 87’nin kenar başlığının “Seçimlik borç” olarak 
değiştirilmesi yerinde olmuştur. Aynı yönde bkz. MORALI, Ahu A. , Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İliş-
kin Değerlendirmeler, İstanbul 2005, s. 59, 60. 

77 WEBER, Art. 72, N. 9; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 3; KOSTKIEWICZ, Art. 72, N. 1; 
SAYMEN, Ferit H. /ELBİR, Halid K. , Türk Borçlar Hukuku I, Umumi Hükümler, İkinci Cilt, İstanbul 1958, 
s. 604; TUNÇOMAĞ¸ s. 50; EREN, s. 923; OĞUZMAN/ÖZ, s. 301; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/
ALTOP, s. 811; SEROZAN, s. 74; NOMER, s. 206. 

78 OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 72, N. 1; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 3; WEBER, Art. 
72, N. 11; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 811; SEROZAN, s. 74; SELİÇİ, s. 376. 

79 von TUHR/PETER, s. 78; OSER/SCHÖNENEBERGER, Art. 72 N. 2; WEBER, Art. 72, N. 11; KOST-
KIEWICZ, Art. 72, N. 2; EREN, s. 924. Seçimlik borçlarda borcun konusu en az iki veya daha fazla edimi 
içerdiğinden edimin niteliğine, yani verme, yapma veya yapmama edimi olmasına göre, doğrudan ifanın 
konusu üzerinde etki edeceği gibi, dolaylı olarak ifa yeri, zamanı, ifanın şekli veya mahsup gibi ifa biçimle-
riyle de ilintilidir. Bu konuda ayrıca bkz. GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 7. 

80 von TUHR/PETER, s. 78; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 16; SELİÇİ, s. 378. Aynı yüzölçü-
mü veya değerdeki taşınmazları içeren seçim hakkında seçimlik borcun söz konusu olabileceği yönünde 
bkz. BGE 95 II 311 (WEBER, Art. 72, N. 12); BGE 118 II 32 (KOSTKIEWICZ, Art. 72, N. 1). Federal 
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konu edimlerin tamamı parça borcuna veya tamamı çeşit borcuna ilişkin olabi-
leceği gibi hem parça hem de çeşit borcunun kararlaştırılması da mümkündür81. 
örneğin, sözleşmede borçlunun (X) marka otomobili veya (M) isimli yarış atını 
teslim edeceği kararlaştırılabilir. Ayrıca, seçimlik borçta seçilecek edimlerin eş 
değerde olması da şart değildir. 

Seçimlik borç ilişkisi genellikle sözleşmeye dayanmaktadır. özellikle, tarafla-
rın henüz sözleşmenin yapıldığı sırada belirleyemedikleri ya da tahmin edeme-
dikleri veya tereddüt ettikleri menfaatlerinin ilerideki bir takım maddi, hukuki ya 
da fiili olgulara göre somutlaştırılmasının arzu edildiği hallerde seçimlik borcun 
kararlaştırıldığı görülmektedir82. Ancak, seçimlik borç ilişkisinin mutlaka sözleş-
me ile meydana gelmesi zorunlu değildir. Zira seçimlik borç bir ölüme bağlı tasar-
rufa83, mahkeme kararına84 ya da kanuni düzenlemeye85 de dayanabilir. 

Seçimlik borç birden fazla edimden meydana gelmekle birlikte, ifanın konusu-
nu bunlardan biri oluşturacaktır. TBK m. 87 gereğince ifanın konusunun hangisi 
olacağı yönündeki seçim hakkı ise işin niteliğinden veya seçimlik borcu doğuran 
hukuki ilişkiden aksi anlaşılmadıkça borçluya aittir86. Söz konusu düzenleme bu 
niteliği ile tamamlayıcı hukuk kuralıdır ve seçimin alacaklıya veya üçüncü kişiye 
kesin bir biçimde tanınmadığı ya da işin özelliğinden seçim hakkının alacaklıya 

mahkemenin bu yönde verdiği kararların Türk hukukundaki tapu uygulaması bakımından mümkün olma-
dığı, sadece noterlerce düzenlenecek taşınmaz satış vaadinin böyle bir imkan sağlayabileceği yönünde bkz. 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 813. Buna karşılık, konut satım sözleşmesi çerçevesinde 
otomobil park yerinin belirlenmesi hakkının bir seçimlik borca konu olabileceği yönündeki Federal mahke-
me kararı (BGE 118 II 35 (WEBER, Art. 72, N. 17))Türk hukuku bakımından da uygulanabilir niteliktedir. 

81 von TUHR/PETER, s. 78; OSER/SCHÖNENEBERGER, Art. 72 N. 4; WEBER, Art. 72, N. 11. Seçimlik 
borç ve çeşit borcunun aynı anda söz konusu olduğu hukuki ilişkide esasen, alacaklı çeşidi belirleme yetki-
sine sahipken, borçlu da TBK m. 87 hükmüne göre ifanın konusunu belirlenen çeşitle sınırlı olmak üzere 
ve TBK m. 86 hükmündeki şartlar çerçevesinde seçim hakkına sahip olmaktadır. Bu konuda ayrıca bkz. 
GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 16. 

82 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 16; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 812; SE-
LİÇİ, s. 377. 

83 Vasiyetname ile lehine mal vasiyet edilen kimseye ya da vasiyet borçlusuna iki veya daha fazla şey arasında 
seçim hakkının tanındığı hallerde seçimlik borç meydana gelir. Ayrıca bkz. GAUCH/SCHMID/SCHRA-
NER, Art. 72, N. 8. 

84 Haksız fiil sonucu oluşan zararlarda hakimin tazminatın irat şeklinde ya da tamamının bir defada öden-
mesine hükmedebileceğinden söz eden TBK m. 51 hükmü çerçevesinde seçimlik borcun hakim kararıyla 
meydana gelmesi mümkündür. Ayrıca krş. WEBER, Art. 72, N. 13. 

85 örneğin, komisyoncuya bizzat malın alıcısı veya satıcısı olma imkanı veren TBK m. 543 (OR Art. 436) hük-
münde seçimlik borç söz konusudur. Bkz. WEBER, Art. 72, N. 17; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 
72, N. 8. 

86 İsviçre (OR Art. 72) ve Alman hukuklarında (BGB §262) da aynı çözüm benimsenmiş ve aksi kararlaştırıl-
madıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça seçim hakkının borçluya ait olacağı belirtilmiştir. Her seçim-
lik borcun esasının, edimlerden birinin borçlu tarafından ifasını gerektirdiği, böylece borçlunun kendine 
uygun olan edimi seçip ifa etmesinin daha uygun olacağı, bu hakkın borçlu dışında alacaklıya veya üçüncü 
kişiye bırakılmasının borçlunun durumunu ağırlaştıracağı ve hukuk düzenlerince seçimlik borçlarda seçim 
hakkının kural olarak borçluya ait olması prensibinin bu düşünceye dayandığı yönünde bkz. SELİÇİ, s. 388. 
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ait olduğunun anlaşılmadığı hallerde uygulama imkanı bulacaktır87. Kural bu ol-
makla birlikte sözleşmede seçimi yapma yetkisi alacaklıya veya üçüncü bir kişiye 
de bırakabilir. 88

Seçimlik borçta seçim hakkı yenilik doğuran bir haktır ve bu hakkın kulla-
nılması değiştirici yenilik doğuran bir hukuki işlemdir. 89 Seçim hakkı tek taraflı, 
şarta bağlı olmayan, geri alınamaz ve varması gerekli olan bir irade açıklaması 
ile kullanılır90. Taraflarca belli bir şekil kararlaştırılmadıkça seçim hakkının kul-
lanılması ve bunun diğer tarafa bildirilmesi herhangi bir şekle tabi değildir. Se-
çim hakkının kullanımına ilişkin irade açık olabileceği gibi örneğin borçlunun 
edimlerden birini ifasıyla zımni dahi olabilir91. Seçimlik borçta seçim hakkının 
kullanılmasıyla o ana kadar belirsiz olan edim somut olarak belirli hale gelmekte-
dir. Böylece seçimlik borç, basit bir borç ilişkisi niteliğine bürünür. Seçim hakkı-
nın kullanılması geriye etkili olarak sonuçlarını doğurur ve seçilen edim borcun 
tek konusu haline gelirken, diğerinin borcun konusu olma durumu kendiliğinden 
sona erer92. Değiştirici yenilik doğuran hak niteliğindeki seçim hakkı kullanıldı-
ğında geri alınması veya değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi, diğer tarafın da 
seçilen edim dışındaki edim ya da edimlerin ifasını talep hakkından söz edilemez. 
Seçim hakkının kullanılmasıyla seçilmeyen diğer edim ya da edimler borcun ko-
nusu olmaktan çıkacağından, seçim hakkı sahibi seçmediği diğer edimler bakı-
mından serbestçe tasarruf edebilir93. 

Seçimlik borçta, ifa zamanı gelmiş olmasına rağmen borçlu seçim hakkını kul-
lanmıyorsa, hala ifayı isteyen alacaklı edimlerden birinin ya da diğerinin seçil-
mesi yönünde borçluya uygun bir süre verebilir. Ancak bu süreye rağmen borçlu 
seçim hakkını kullanmazsa, seçim hakkı kendiliğinden alacaklıya geçmez. Ala-
87 OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 72, N. 7; WEBER, Art. 72, N. 33; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 

72, N. 36; SAYMEN/ELBİR, s. 606, 607; OĞUZMAN/ÖZ, s. 302; EREN, s. 925. 
88 OĞUZMAN/ÖZ, s. 226; KOSTKIEWICZ, Art. 72, N. 1; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 

813. özellikle edim menfaatinin sözleşmenin kurulması sırasında belirlenememesi ya da edime ilişkin bilgi 
ya da tecrübe eksikliği gibi nedenlerle tarafların seçim hakkını uzman, eksper ya da bilirkişiye bırakma-
ları mümkündür. Aynı şekilde taraflar arasındaki sözleşmede üçüncü kişinin menfaatinin önemli olduğu 
hallerde de seçim hakkı üçüncü kişiye bırakılabilmektedir. Ayrıca bkz. WEBER, Art. 72, N. 35; GAUCH/
SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 40; SAYMEN/ELBİR, s. 607; EREN, s. 925. 

89 KOSTKIEWICZ, Art. 72, N. 1; OĞUZMAN/ÖZ, s. 225, 226; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/AL-
TOP, s. 814. 

90 von TUHR/PETER, 79; OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 72, N. 8; WEBER, Art. 72, N. 37; SAYMEN/
ELBİR, s. 606; NOMER, s. 207. 

91 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 33; WEBER, Art. 72, N. 40; TUNÇOMAĞ, s. 53; EREN, s. 
925; SELİÇİ, s. 386. 

92 von TUHR/PETER, 80; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 43; WEBER, Art. 72, N. 42; SAY-
MEN/ELBİR, s. 606; EREN, s. 925; SELİÇİ, s. 389. Seçim hakkının kullanılmasının geçmişe etkili olmaya-
cağı yönünde aksi fikir için bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 303. 

93 WEBER, Art. 72, N. 43; EREN, s. 927. 
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caklı edimlerden birinin borçlu tarafından seçilmesine ilişkin dava açabilir. Açıla-
cak dava yine seçimlik borçlardan birinin borçlu tarafından seçilmesine zorlama 
davası niteliğindedir. Dolayısıyla mahkeme seçimlik borçlardan birinin seçilerek 
onun cebri icrasına yönelik bir karar veremez94. Mahkemece verilen seçim hak-
kını kullanma mecburiyetine ilişkin karara rağmen, edimlerden biri seçilmez ve 
ifa yapılmazsa cebri icranın ne şekilde gerçekleşeceği tartışmalı95 olmakla birlik-
te, genel olarak alacaklının edimlerden biri ya da diğerine ilişkin kendi seçimini 
yaparak bunun cebri icrasını isteyebileceği; ancak borçlunun cebri icra sonuna 
kadar diğer edimi seçme bakımından hala yetkili olduğu kabul edilmektedir96. 

Seçim hakkının alacaklıya ait olduğu hallerde alacaklının seçim hakkını kul-
lanmamasının nasıl bir sonuç doğuracağı hususu da tartışmalı olmakla birlikte, 
bu durumda BGB § 264/II hükmünün kıyasen uygulanmasının daha uygun ola-
cağı kabul edilmektedir97. Buna göre borçlu seçimi yapması hususunda alacaklıya 
uygun bir süre vermelidir. Şayet bu sürenin sonunda alacaklı seçimi yapmazsa bu 
hak borçluya geçecektir. Bu durumda borçlu seçeceği edimi tevdi ile ya da tevdii 
mümkün değilse satım sonrası bedeli tevdi ile borcundan kurtulabilme imkanına 
sahiptir98. 
94 von TUHR/PETER, 80; PALANDT, Otto/HEINRICHS Helmut, Bürgerliches Gesetzbuch, Kurzkommen-

tar, München 2000, §264, N. 2; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 46; WEBER, Art. 72, N. 41; 
KOSTKIEWICZ, Art. 72, N. 3; EREN, s. 927. 

95 Bu yöndeki görüş ayrılığının temelinde İsviçre-Türk hukukunda seçim hakkının kullanılmaması halinde 
alacaklının ne şekilde cebri icra imkanına sahip olduğu hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilme-
miş olması yatmaktadır. Halbuki Alman Medeni Kanunu’nda (§264/I) alacaklının söz konusu durumda 
edimlerden birinin cebri icrasını isteyebileceği, ancak alacaklının bu edimi kısmen veya tamamen elde et-
mesi anına kadar borçlunun diğer edimi seçme bakımından hala yetkili olacağı hususu açıkça düzenleme 
konusu yapılmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. von TUHR/PETER, 80; OSER/SCHÖNENE-
BERGER, Art. 72 N. 10; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 46; PALANDT/HEINRICHS, §264, 
N. 2. 

96 von TUHR/PETER, 80; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 46; WEBER, Art. 72, N. 47, 48; 
TUNÇOMAĞ, s. 54; EREN, s. 927; SEROZAN, s. 76; NOMER, s. 207. Mevcut durumun Türk hukukunda 
düzenlenmemiş olmasının bir kanun boşluğu niteliğinde olduğu ve meselenin BGB §264/I hükmü çerçe-
vesinde ele alınmasının daha isabetli olduğu yönünde bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 
s. 815. Alacaklının açacağı davada, verilen uygun süre içerisinde borçlunun seçim hakkını kullanmaması 
durumunda seçim hakkının kendisine verilmesini ya da hakimin, tarafların menfaatlerini gözetmek su-
retiyle edimlerden birini seçerek onun cebri icrasına hükmetmesini talep edebileceği yönünde aksi görüş 
için bkz. OSER/SCHÖNENEBERGER, Art. 72 N. 10. Yargıtay da vermiş olduğu bir kararında, davacının 
seçim hakkını kullanması için davalıya süre vermesi gerektiğini, buna rağmen seçim hakkı kullanılmazsa bu 
hakkın davacıya geçeceğini belirterek bu görüşü benimsemiş görünmektedir. Bkz. Y. 19. HD , 15. 05. 2003, 
E. 2002/6470, K. 2003/5090. 

97 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 49; SAYMEN/ELBİR, s. 608; SEROZAN, s. 76; TEKİNAY/
AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 815; SELİÇİ, s. 394. Seçimlik borçta alacaklı seçim hakkını kullanma-
yarak temerrüde düşmüşse, borçlunun edimlerin hiçbirini tevdi etmeyerek TBK m. 110 hükmünün kıyasen 
uygulanmasıyla sözleşmeden dönebileceği yönünde aksi görüş için bkz. von TUHR/PETER, s. 80; WEBER, 
Art. 72, N. 50; KOSTKIEWICZ, Art. 72, N. 3; TUNÇOMAĞ, s. 54; EREN, s. 726. 

98 PALANDT/HEINRICHS, §264, N. 3. Federal mahkemeye göre de seçim hakkını kullanmayan alacaklıya 
hakkını kullanması için uygun bir süre verilmeli, süre sonunda da seçim hakkı kullanılmazsa seçim hakkı 
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İsviçre-Türk hukuklarında seçimlik borca konu edimlerden birinin imkansız 
olmasının sonuçlarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmiş değildir. 
Halbuki Alman Medeni Kanunu §265 hükmü bu hususu ayrı bir madde olarak ele 
almıştır. İfanın imkansız olmasına bağlı olarak her iki hukuk düzeni bakımından 
da mesele BGB §265 hükmünün de yardımıyla genel hükümler çerçevesinde 
çözümlenmeye çalışılmıştır. Buna göre, borcun konusu olan edimlerden biri baş-
tan itibaren imkansızsa veya sonradan imkansız hale gelmişse, borç ilişkisi geçerli 
olmaya devam eder. Bu durumda borcun konusunu geri kalan edim ya da edimler 
oluşturur. 99 Fakat hakim görüşe göre, imkansızlıktan taraflardan biri sorumlu ise 
ve seçim hakkı da sorumlu olmayan tarafa aitse bu kimsenin isterse ifası mümkün 
olan edimi seçerek edimin yerine getirilmesini talep edebilmesi ya da imkansız 
olan edimi seçerek buna ilişkin tazminat talebini karşı tarafa yöneltmesi müm-
kündür100

Son olarak, seçimlik borç ile seçimlik yetkiyi (edimi değiştirme yetkisi) bir-
biriyle karıştırmamak gerekir. Tekrar belirtmek gerekirse, seçimlik borçta iki 
veya daha çok asli edim borcun konusunu teşkil etmektedir. Seçim hakkı sahibi 
bunlardan dilediğini seçerek ve ifa ederek borcu sona erdirebilir101. Seçim hakkı 
kullanıldığı andan itibaren ifanın konusu seçilen o edimdir. örneğin, (A) ve (B) 
aralarında yaptıkları satım sözleşmesi uyarınca (A), 3. 000 TL ödeyecek; (B) ise 
bir hafta içinde ya evindeki çin vazosuyla ya da köstekli saatiyle borcunu ifa ede-
cektir. Görüldüğü gibi olayda seçimlik borç söz konusudur. (B), köstekli saatiyle 
borcunu ifa edeceğini bildirdiği andan itibaren diğeri borcun konusu olmaktan 
çıkar, ifanın konusu sadece köstekli saat halini alır. 

Buna karşılık seçimlik yetkide edim, seçimlik borçta olduğu gibi yan yana 
borçlanılmamaktadır; asıl borç vardır ve onun arkasına diğeri eklemlenmekte-
dir102. Diğer bir anlatımla seçimlik yetkide borçluya belirli bir edimi yerine getir-
me borcu yüklenmekte, ancak esasında borçlanmadığı başka bir edimle de (yedek 
edim) borcunu ifa edebilme imkanı tanınmaktadır. Bu nedenle borç sona erinceye 
kadar, borca ve edime ilişkin hüküm ve sonuçlar asıl borçlanılan edime bağlı ola-
rak meydana gelir. örneğin, (M), (N)’ye belli bir tabloyu bağışlamayı vaad etmiş, 
fakat dilerse tablonun yerine 5. 000 TL ödeyebilme yetkisini de saklı tutmuştur. 

borçluya geçmelidir. Borçlu seçeceği edime göre alacaklı temerrüdü hükümleri çerçevesinde tevdi veya bedeli 
tevdi ile borcundan kurtulabilir ya da sözleşmeden dönebilir. Bkz. BGE 110 II 148 (WEBER, Art. 72, N. 50). 

99 OĞUZMAN/ÖZ, s. 227, 228; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 816, 817; REİSOĞLU, s. 265. 
100 OSER/SCHÖNENBERGER, Art 72, N. 15; von TUHR/PETER, s. 81; KOSTKIEWICZ, Art. 72, N. 4; 

SAYMEN/ELBİR, s. 609; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 816; OĞUZMAN/ÖZ, s. 303; 
TUNÇOMAĞ, s. 55; EREN, s. 928; SELİÇİ, s. 396. 

101 WEBER, Art. 72, N. 28; SAYMEN/ELBİR, s. 605; TUNÇOMAĞ, s. 51; SELİÇİ, s. 381, 382; EREN, s. 929. 
102 WEBER, Art. 72, N. 28; KOSTKIEWICZ, Art. 72, N. 8; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 

817, 818; SAYMEN/ELBİR, s. 605; SELİÇİ, s. 382. 
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Görüldüğü gibi, burada asıl edim tablonun verilmesidir ve borcun konusu tektir. 
Fakat buna rağmen borçlu tablonun yerine 5. 000 TL öderse de borcundan kur-
tulabilecektir. Aynı şekilde, TBK m. 99/II uyarınca “Ülke parası dışında başka bir 
para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya 
bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden 
Ülke parasıyla da ödenebilir. ” şeklindeki hükümle Kanun tarafından borçluya se-
çimlik yetki tanınmıştır. Zira borcun konusu yabancı para borcudur; ancak borç-
lu bu borcunu ödeme günündeki rayiç değer üzerinden Türk Lirası olarak ödeme 
imkanına sahiptir. 

Seçimlik borç ve seçimlik yetki arasındaki temel farklılık, özellikle ifanın 
imkansız olması bakımından önem arz eder. Zira seçimlik borçta edimlerden 
birinin imkansız hale gelmesi, borcu kendiliğinden sona erdirmez. Halbuki 
seçimlik yetkide borçlanılan asli edim borçlunun kusuru olmaksızın imkansız 
hale gelmişse, onun yerini kendiliğinden yedek edim almaz. Bu halde borç sona 
erer ve alacaklı yedek edimin ifasını talep edemez103. Aynı şekilde, yedek edimin 
ifasının imkansız hale gelmesi de, asli edim üzerinde herhangi bir etki doğurmaz. 
Bu durumda borçlu asli edimi ifa yükümlülüğü altına girer. Şayet asli edim borcu 
borçlunun kusuru ile imkansız hale gelmişse, borçlu tazminat ödeyerek ya da ye-
dek edimi yerine getirerek borcundan kurtulma imkanına sahiptir104. 

IV. İFA YERİ

1. İfa Yerinin Önemi

Borçlunun borcundan kurtulabilmesi ya da alacaklının borcun konusu şeyden 
faydalanabilmesi veya tasarruf edebilmesi edimin ifa yerinde yerine getirilmiş ol-
masına bağlıdır. Bu çerçevede borçlunun borcunu nerede ifa edeceği, diğer bir an-
latımla ifa yeri sorunu özellikle uygulamada pek çok açıdan büyük önem taşır. 105

Her şeyden önce ifa yeri alacaklının veya borçlunun temerrüde düşmesi bakı-
103 von TUHR/PETER, s. 82; WEBER, Art. 72, N. 28, özellikle N. 73; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 

72, N. 75, 76; PALANDT/HEINRICHS, §262, N. 8; SAYMEN/ELBİR, s. 605, 606; TUNÇOMAĞ, s. 51, 52; 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 818; SELİÇİ, s. 382; EREN, s. 929; NOMER, s. 207. 

104 WEBER, Art. 72, N. 76; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 76. Seçimlik yetki genellikle borçlu-
ya tanınan bir hak olmakla birlikte, bu hakkın alacaklıya da bırakılabileceği kabul edilmektedir. Böyle bir 
durumda ise alacaklının yedek edimle ifayı talep anına kadar borçlu borçlandığı asıl edimle borcunu ifa 
edebilecektir. Şayet alacaklı yedek edim yetkisini kullanmadan asli edim imkansız hale gelirse, borçlu yine 
borcundan kurtulacak ve alacaklının yedek edim yetkisi de sona erecektir. Ayrıca bkz. SELİÇİ, s. 384. An-
cak, borçlunun kusuru ile asıl edim imkansız hale gelmişse ve yedek edim yetkisi alacaklıda ise, alacaklının 
imkansızlaşan asıl edim yerine tazminatı ya da yedek edimin ifasını talep edebileceği de ileri sürülmektedir. 
Bkz. WEBER, Art. 72, N. 80; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 72, N. 78; PALANDT/HEINRICHS, 
§262, N. 9. 

105 WEBER, Art. 74, N. 7; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 74, N. 3; KOSTKIEWICZ, Art. 74, N. 2; 
TUNÇOMAĞ, s. 675; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 808 vd. ; KILIÇOĞLU, s. 393 vd. ; 
EREN, s. 898, 899. 
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mından önemlidir106. Borçlu borcu olan edimi ifa yerinde alacaklıya sunmak zo-
rundadır. Şayet borç, borçlu tarafından borca uygun şekilde ifa yerinde alacaklıya 
sunulmuş olmasına rağmen, alacaklı bunu reddederse mütemerrit sayılır. Bu çer-
çevede m. TBK 107 hükmüne göre borçlunun borçtan kurtulabilmesi için borcun 
konusu olan şeyi, yine ifa yeri hakiminin göstereceği yere tevdi etmesi gerekecek-
tir. Diğer yandan, alacaklı ifa yerinden başka bir yerde kendisine sunulan edimi 
kabul etmek zorunda değildir. Böyle bir durumda ise bu defa borçlu borcun ifa 
edilmemesine ilişkin sonuçlara katlanmak zorunda kalacaktır. 

İfa yerinin bir diğer önemi, özellikle borçlu ve alacaklının bulunduğu yerlerin 
farklı olması durumunda ortaya çıkar. Zira, verme edimlerinde borcun nerede 
ifa edileceği, ifa masraflarına kimin katlanacağı sorunları da hep borcun ifa yeri 
ile ilgilidir107. Yine, yetkili mahkemenin belirlenmesi bakımından ifa yeri büyük 
önem taşır. Zira HUMK m. 10 hükmü, sözleşmeden doğan borçlara ilişkin uyuş-
mazlıklarda, sözleşmenin ifa edileceği yerdeki mahkemenin yetkili olduğunu be-
lirtmiştir. 

2. İfa Yerinin Belirlenmesi

a) İfa Yerinin Tarafların Anlaşmasıyla Belirlenmesi

TBK m. 89/I hükmüne göre borcun nerede ifa edileceğini taraflar açık veya 
zımni iradeleriyle serbestçe belirleyebilirler. Görüldüğü üzere, söz konusu düzen-
leme, ifa yerine ilişkin tarafların icap ve kabule dayalı karşılıklı irade açıklamasıyla 
bir anlaşmaya varabileceklerini ifade etmektedir. Dolayısıyla sözleşmelerin kuru-
luşuna ve geçerliliğine ilişkin hükümler, ifa yerine ilişkin anlaşmalar bakımından 
da geçerlidir. Taraflar, ifa yerini sözleşmeye koydukları bir hükümle veya sonra-
dan yapacakları ayrı bir sözleşmeyle belirleyebilirler. 108

b) İfa Yerinin Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmesi

Türk Borçlar Kanunu m. 89/I. fıkrası borcun ifa yerinin, tarafların açık veya ör-
tülü iradelerine göre belirlenebileceğini ifade ettikten sonra, “Aksine bir anlaşma 
yoksa, aşağıdaki hükümler uygulanır” demek suretiyle üç bent halinde ifa yerini 
düzenlemiştir. Belirelim ki, söz konusu düzenleme tamamlayıcı nitelikte bir yedek 
hukuk kuralı olup, taraflarca ifa yerinin açık veya zımni olarak kararlaştırılmadığı 
ya da ifa yerinin işin niteliği gereği anlaşılamadığı durumlarda geçerli olacaktır. 109

106 WEBER, Art. 74, N. 16; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 74, N. 5; KOSTKIEWICZ, Art. 74, N. 2; 
TUNÇOMAĞ, s. 675; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 807; EREN, s. 899. 

107 WEBER, Art. 74, N. 23; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 74, N. 9; EREN, s. 899
108 KOSTKIEWICZ, Art. 74, N. 3; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 808; WEBER, Art. 74, N. 

64; EREN, s. 899
109 EREN, s. 902; KILIÇOĞLU, s. 394. 
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aa) Para Borçlarında İfa Yeri

Türk Borçlar Kanunu m. 89/b. 1 hükmüne göre, para borçlarında ifa yeri ala-
caklının ödeme zamanındaki yerleşim yeridir. Söz konusu düzenleme çerçeve-
sinde borçlu para borcunu alacaklının yerleşim yerine götürerek ifa etmek duru-
mundadır. Bu niteliği itibariyle para borçları götürülecek borçlardandır. 110

Türk Borçlar Kanunu m. 89/II hükmüne göre, kural olarak borçlu alacaklı yer-
leşim yerini değiştirmiş olsa dahi borcunu alacaklının yeni yerleşim yerinde ifa 
ile yükümlüdür. Ancak, alacaklının yeni yerleşim yerinde ifa, borçlu bakımından 
önemli ölçüde güçlük meydana getirmekte ise, borcunu alacaklının eski yerleşim 
yerinde ifa edebilir. 111

bb) Parça Borçlarında İfa Yeri

Türk Borçlar Kanunu m. 89/b. 2 hükmüne göre, “Parça borçları, sözleşme-
nin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde” ifa edilir. Bu çerçevede 
borcun konusu muayyen bir şey, diğer bir ifadeyle parça borcu ise, alacaklı ifası 
gereken borcun konusunu sözleşmenin yapıldığı sırada bulunduğu yerden gelip 
almak zorundadır. Bu niteliği itibariyle parça borçları alınacak borçlardandır. 112 
örneğin, borcun konusu (A) isimli yarış atı veya ünlü bir ressama ait belirli bir 
tablo ise, ifa yeri sözleşmenin kurulması sırasında o şey nerede ise orasıdır. 

Ancak, borcun belirli malın bulunduğu yerde ifasını öngören söz konusu hük-
mün uygulanabilmesi için, sözleşmenin yapıldığı sırada her iki tarafın da borcun 
konusu olan şeyin nerede olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Aksi halde ifa yeri 
TBK m. 89/b. 3 hükmü çerçevesinde borçlunun yerleşim yeri sayılacaktır113. 

110 OĞUZMAN/ÖZ, s. 344; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 809; EREN, s. 905; KILIÇOĞ-
LU, s. 395; NOMER, s. 221. Alacaklının yetkili temsilcisine yapılacak ödeme de bizzat alacaklıya yapıl-
mış ödeme niteliğindedir. Buna karşılık, borçlanılan edimin posta havalesi ile ödenmesi halinde postane 
alacaklının temsilcisi olarak kabul edilemeyeceği için, yatırılan para da alacaklıya ödenmiş sayılmaz. Bkz. 
WEBER, Art. 74, N. 112. Borçlunun, para borcunu posta havalesi yoluyla ödemesi halinde bunun ancak 
ikametgahta ödemeli olarak gönderilmesi halinde alacaklıya ifa sayılacağı yönünde bkz. EREN, s. 904. Kira 
parasını PTT vasıtasıyla ödeyen kiracının TBK m. 89/I, b. 1 (EBK m. 73/b. 1) gereği parayı kiralayanın ko-
nutunda ödemeli olarak göndermesi gerektiği yönünde Y. 6. HD, 12. 05. 2008, 4363/6172 HD, 12. 05. 2008, 
4363/6172 (YKD, 2008/9, s. 1724). Para borcu her ne kadar götürülecek borçlardan ise de, teamül haline 
gelmiş bir ödeme şekli varsa, bu şekilde yapılan ödemenin de geçerli olacağı yönünde Y. 6. HD, 12. 04. 2010, 
E. 2009/13680, K. 2010/4261 (YKD, 2010/8, s. 1420). 

111 KOSTKIEWICZ, Art. 74, N. 10; KILIÇOĞLU, s. 396. örneğin paranın alacaklının yeni yerleşim yerine 
götürülmesi veya gönderilmesi eskisine oranla daha büyük bir masrafı gerektiriyorsa veya daha az güvenli 
ise borçlu, borcun doğumu zamanındaki alacaklının yerleşim yerinde borcunu ifa etmesi mümkündür. Bkz. 
EREN, s. 903. 

112 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 811; REİSOĞLU, s. 288; EREN, s. 905. 
113 OSER/SCHÖNENBERGER, Art 74, N. 16; WEBER, Art. 74, N. 134; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, 

Art. 74, N. 83; TUNÇOMAĞ, s. 681; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 811; EREN, s. 904. 
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Kanun, parça borcu bakımından sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusu-
nun bulunduğu yerde teslimi öngördüğü için, sözleşmenin kurulmasından sonra 
malın başka bir yere taşınması durumu değiştirmeyecek, ifa yeri yine sözleşmenin 
kurulduğu sırada o şey nerede bulunuyor idiyse orası olacaktır. 114

cc) Diğer Borçlarda İfa Yeri

Türk Borçlar Kanunu m. 89/b. 3’e göre, “Bunların dışındaki bütün borçlar, 
doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde ifa edilir. ” Söz konusu hüküm, 
para ve parça borcu dışında kalan diğer bütün borçlarda, borcun doğumu zama-
nındaki borçlunun yerleşim yerini ifa yeri olarak düzenlemiştir. Bu tür borçlara 
aranacak borçlar denir. 115 Burada da borcun doğumundan sonra borçlunun yer-
leşim yerini değiştirmesi bir fark meydana getirmeyecek, borç yine onun borcun 
doğumu zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilecektir. 116

V. İFA ZAMANI

1. İfa Zamanı Kavramı ve İfa Zamanının Önemi

İfa zamanı, borçlunun edimini ifa ile yükümlü olduğu, alacaklının ise edimin 
ifasını isteyebileceği zamanı ifade eder. Alacaklının borcun ifasını talep yetkisini 
kullanma imkanının başladığı andan itibaren borç, süreye bağlanmamış bir borç 
niteliğindedir, yani muacceldir. 117 Kural olarak borç doğduğu andan itibaren mu-
accel hale gelir ve alacaklı borcun ifasını talep hakkına sahip olur. Buna karşılık, 
şayet borcun ne zaman ifa edileceği belirlenmişse buna süreye (vadeye) bağlı borç 
denir. 118 Diğer bir ifadeyle süreye bağlı borç müeccel borç niteliğindedir ve vade 
tarihi geldiğinde muaccel hale gelir. örneğin, (S), (A) ile antika vazosunu sattığı-
na dair bir sözleşme yaptığı andan itibaren (A)’nın alacağı muacceldir. Dolayısıyla 
borcun ifasını (S)’den talep edebilir. Buna karşılık, taraflar arasındaki sözleşme 
uyarınca (S) vazoyu bir ay sonra teslim edecekse, burada borç belirli vadeye bağ-
landığı için (A)’nın vadeye bağlı (müeccel) bir alacak hakkı bulunmaktadır. Bir ay 
sonra ise artık (A)’nın muaccel bir alacağı ve bu alacağı talep hakkı söz konusu 
olacaktır. 

İfa zamanının gelmesi, diğer bir ifadeyle borcun muaccel olması pek çok 

114 KOSTKIEWICZ, Art. 74, N. 6; KILIÇOĞLU, s. 398; NOMER, s. 222. 
115 OĞUZMAN/ÖZ, s. 344; EREN, s. 905; TUNÇOMAĞ, s. 682. 
116 KILIÇOĞLU, s. 398, 399; KOSTKIEWICZ, Art. 74, N. 7; WEBER, Art. 74, N. 134; EREN, s. 904, 905. 
117 OSER/SCHÖNENBERGER, Art 75, N. 1; WEBER, Art. 75, N. 41; OĞUZMAN/ÖZ, s. 331; EREN, s. 906, 

907; TUNÇOMAĞ, s. 685; REİSOĞLU, s. 289, 290; KOSTKIEWICZ, Art. 75, N. 2; GAUCH/SCHMID/
SCHRANER, Art. 75, N. 22; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 800; NOMER, s. 222. 

118 WEBER, Art. 75, N. 21; EREN, s. 908; TUNÇOMAĞ, s. 684; OĞUZMAN/ÖZ, s. 331; REİSOĞLU, s. 290; 
NOMER, s. 223. 
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önemli hukuki sonuç meydana getirmektedir. 119 Kısaca değinmek gerekirse, her 
şeyden önce ifa zamanının gelmesi hem borçlu hem de alacaklı temerrüdü bakı-
mından önemlidir. Zira TBK m. 117 hükmüne göre, borçlunun temerrüde düş-
müş sayılabilmesi için borç muaccel olmalıdır. Aynı şekilde TBK m. 107 hükmü 
çerçevesinde, borçlunun, alacaklının temerrüdüne ilişkin hükümlerden yararla-
narak borcun konusunu tevdi ile borcundan kurtulabilmesi için, borç muaccel 
olduğu halde alacaklının haklı bir neden olmaksızın bu ifa teklifini reddetmesi 
gerekir. 

öte yandan ifa zamanı, alacak hakkının zamanaşımına uğraması açısından da 
önem arz eder. Zira TBK m. 149 hükmüne göre, borç ilişkisinden doğan alacak 
hakkına ilişkin zamanaşımı süresi, borcun doğduğu andan değil, muaccel olduğu 
zamandan itibaren işlemeye başlar. 

İfa zamanı karşılıklı alacakların takası bakımından da önemlidir. TBK m. 139 
hükmüne göre, iki kişinin karşılıklı ve özdeş borçlarının takas edilebilmesi için, 
bu kimselerin birbirlerine olan bu borçlarının muaccel olması gerekir. Taraflardan 
birinin en azından takası ileri süren tarafın borcu muaccel değilse takas mümkün 
değildir. 

2. İfa Zamanının Belirlenmesi
a) Süreye Bağlanmamış (Muaccel) Borçlarda Derhal İfa Kuralı

Türk Borçlar Kanunu 90. maddesine göre, ifa zamanına ilişkin taraflar sözleş-
meye herhangi bir hüküm koymamışlarsa veya bu konuda yasal düzenleme bu-
lunmuyorsa ya da işin niteliği gereği ifa bir vadeye bağlı değilse her borç doğumu 
anından itibaren muaccel olur. Diğer bir ifadeyle, borcun ifasına ilişkin herhangi 
bir vade söz konusu değilse, borç doğduğu anda muaccel hale geleceğinden, ala-
caklı ifanın derhal yapılmasını isteyebilir, gerektiğinde borçluyu dava veya cebri 
icra yoluyla ifaya zorlayabilir. 120 örneğin, (A), (S)’den bir saat satın aldığında, 
(A)’nın borcu o anda muaccel hale gelmiştir. Borç herhangi bir vadeye bağlanmış 
değilse (S) satım bedelinin derhal ifasını talep edebilir; (A) bedeli ifada direnirse 
temerrüde ilişkin sonuçlara katlanmak durumunda kalır. 

b) Süreye Bağlı (Müeccel) Borçlarda İfa
Borcun ifası sözleşme veya yasa hükmüne göre ya da işin niteliği gereği bel-

li bir süreye (vadeye) bağlanmışsa müeccel borç söz konusudur. 121 Süreye bağlı 
119 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 906 vd. ; KILIÇOĞLU, s. 399 vd. ; KOSTKIEWICZ, Art. 75, N. 2. 
120 KOSTKIEWICZ, Art. 75, N. 5; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 800, 801; OĞUZMAN/

ÖZ, s. 333, 334; KILIÇOĞLU, s. 404. İfa zamanının ilke olarak hemen ifasının talep edilebilir olması ile kas-
tedilen, borçlunun edimi yerine getirmek için dürüstlük kuralı çerçevesinde ihtiyaç duyduğu zamanın göz 
önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmesidir. Ayrıca bkz. WEBER, Art. 75, N. 85; KOSTKIEWICZ, 
Art. 75, N. 5; EREN, s. 907. 

121 WEBER, Art. 75, N. 21; TUNÇOMAĞ, s. 684; OĞUZMAN/ÖZ, s. 331. Borcun doğduğu anda muaccel 
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borçlar vadenin gelmesiyle muaccel hale gelir ve alacaklı borcun ifasını ancak o 
andan itibaren talep edebilir. 

aa) İfa Zamanının Sözleşmeyle Belirlenmesi

Türk Borçlar Kanunu m. 90 hükmü, “ifa zamanı taraflarca kararlaştırılmadık-
ça” her borcun doğumu anında muaccel hale geleceğini belirtmiştir. Söz konusu 
düzenlemenin aksiyle yorumuyla, taraflar sözleşmeyle ifa zamanını serbestçe ka-
rarlaştırabilirler. Bu çerçevede borcun ifa zamanı herhangi bir tereddüt meydana 
getirmeyecek şekilde açık bir tarih olabilir. örneğin, borcun 10. 05. 2012 tari-
hinde ifa edilmesinin kararlaştırılması halinde durum böyledir. Bunun yanında, 
borcun sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 ay ya da 2 yıl sonra ifa edilmesinde 
olduğu gibi, ifa zamanı belli bir hesaba göre de tayin edilebilir. Bazen ifa zamanı 
ne zaman meydana geleceği belli olmayan, ancak mutlaka gerçekleşecek bir olaya 
göre belirlenebilir. örneğin, hasat zamanı veya geminin limana varması gibi belli 
bir ecelin söz konusu olduğu bu vadeye belli olmayan vade denir. 122

Borcun ifa zamanı sözleşmede belirtilebileceği gibi, taraflardan birine ya da 
üçüncü kişiye de bırakılabilir. Bu durumda vadenin tayini, bu hakkın kendisine 
verildiği şahsın hakkını kullanmasıyla tespit edilir. Genellikle alacaklıya tanınan 
bu hakkın kullanılmasına muacceliyet ihbarı denir. 123 Vadeyi belirleme hakkı bir 
yenilik doğuran haktır ve bu hakkın kullanılması ise yenilik doğuran hukuki iş-
lem niteliğindedir. örneğin, müteahhit (M)’nin elektrik teknisyeni (E) ile yap-
tığı sözleşmede, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından elektrik tesisatının 
döşenmesinin kararlaştırılmasında durum böyledir. Bu durumda (E)’nin borcu, 
(M)’nin kaba inşaatın tamamlandığını ve borcunu ifa edebileceğini bildirmesin-
den sonra muaccel olacaktır. Ancak hemen belirtelim, muacceliyet ihbarının söz 
konusu olduğu durumlarda, borç ihbarın yapılmasından hemen sonra muaccel 
olmaz. Bu durumda ya TBK 392 hükmünde olduğu gibi borçluya ihbardan sonra 
bir süre tanınması, ya da işin niteliği gereği ve dürüstlük kuralı çerçevesinde ifa 
için ihtiyaç duyduğu sürenin verilmesi gerekir. 124

olması kuralının istisnası borcun bir süreye veya vadeye bağlı olmasıdır ki, uyuşmazlık halinde istisnai du-
rumu, yani borcun süre veya vadeye bağlandığını iddia eden tarafın bunu ispat etmesi gerekmektedir. Bkz. 
KOSTKIEWICZ, Art. 75, N. 8; EREN, s. 908. 

122 WEBER, Art. 75, N. 31; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 75, N. 53; EREN, s. 909; NOMER, s. 223. 
Belli olmayan vade ile koşulu (şart) birbiriyle karıştırmamak gerekir. Zira koşula bağlı sözleşmelerde söz-
leşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması (geciktirici koşul) veya sözleşmenin sona ermesi (bozucu koşul) 
gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanmaktadır. örneğin, okulu bitirirsen, veya (A) üç ay içinde 
ölürse tarzında yapılan sözleşmeler koşula bağlıdır. Buna karşılık belli olmayan vadede borcun ifası, ne za-
man gerçekleşeceği bilinmeyen, buna karşılık mutlaka meydana gelecek bir olaya bağlanmaktadır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 336. 

123 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 801, 802; OĞUZMAN/ÖZ, s. 337; NOMER, s. 224; 
EREN, s. 909; WEBER, Art. 75, N. 69; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 75, N. 53. 

124 EREN, s. 909; WEBER, Art. 75, N. 69; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 75, N. 53; OĞUZMAN/ÖZ, 
s. 338. 
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Sözleşmede tarafların borcun doğumuyla birlikte ifa zamanını kararlaştırmaları 
mümkün olduğu gibi, bu husustaki bir anlaşmayı sonradan yapmaları da müm-
kündür. Bir borcun, sözleşmenin kurulmasından sonra vadeye bağlanmasına, özel-
likle var olan vadenin sonradan uzatılmasına tecil (erteleme) anlaşması denir. 125 
İfadeden de anlaşılacağı üzere, tecil bir anlaşma olup taraflardan birinin iradesi 
yeterli değildir. Ancak, bu anlaşma zımni olarak da yapılabilir. 126 Kural olarak tecil 
anlaşması herhangi bir şekle tabi değilse de, kanunen şekle tabi bir sözleşmede yer 
alan vadenin değiştirilmesi TBK m. 13/I hükmünün birinci cümlesi uyarınca söz-
leşmenin tabi olduğu şekle uygun olarak yapılmalıdır. 127 Fakat şekle tabi bir sözleş-
mede başta vadeye bağlı olmayan borca ilişkin sonradan vadenin kararlaştırılması, 
TBK m. 13/I hükmünün ikinci cümlesine göre herhangi bir şekle tabi değildir. 128 
Bir alacak muaccel iken tecil anlaşması yapılmışsa zamanaşımı süresi durur. Buna 
karşılık, borç uzatılan vadede de ifa edilmezse zamanaşımı süresi kaldığı yerden 
işlemeye devam eder. 129 Tecil anlaşması ile mevcut süre uzatılmış ise yeni süre, aksi 
kararlaştırılmış olmadıkça, önceki sürenin sona ermesini izleyen birinci günden 
başlar (TBK m. 95). Tecil anlaşması borçlunun temerrüt halinde olduğu bir sırada 
yapılmışsa temerrüt sona erer. Ancak, tecil anına kadar temerrüde ilişkin herhangi 
bir sonuç meydana gelmişse (taraflar ayrıca temerrüdün tüm sonuçların da sona 
ereceği üzerinde anlaşmamışlarsa) alacaklının buna ilişkin hakları saklıdır. örne-
ğin, borçlu temerrüt halinde iken taraflar tecil anlaşması yapmışlarsa, alacaklı tecil 
anına kadar işleyen temerrüt faizini talep edebilir. 130

bb) İfa Zamanının İşin Niteliğine Göre Belirlenmesi

Borç, sözleşmenin kurulmasıyla birlikte doğduğu halde bazen işin niteliği 
derhal ifasına imkan vermez. Bu durumda borcun ifası belli bir süreye bağlıdır. 
örneğin, eser sözleşmesinde, eserin meydana getirilmesi belli bir süreyi içeriyor-
sa, işin niteliği gereği ifa zamanı o iş için gerekli normal sürenin sonudur. Yine 
bir kutlama töreninin veya sportif faaliyetin filme alınmasına ilişkin sözleşmede 

125 WEBER, Art. 75, N. 103; EREN, s. 911; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 75, N. 73; TEKİNAY/AK-
MAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 804; OĞUZMAN/ÖZ, s. 335. 

126 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 804; OĞUZMAN/ÖZ, s. 335. Tecil anlaşması ile alacaklı 
ötelenen süre boyunca ifayı ertelediği ve bu süre boyunca alacağını talep edemeyeceği için burada hakkın 
ileri sürülebilmesinden geçici olarak feragat söz konusudur. Bkz. EREN, s. 911. Ancak, tecil anlaşmasında 
vadenin ötelenmesi aynı zamanda alacağı talep hakkından geçici feragat niteliği taşıdığı için, bu hakkını 
kullanmak isteyen alacaklının alacakta tasarruf yetkisine de sahip olması zorunludur. Bkz. WEBER, Art. 75, 
N. 103; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 75, N. 73. 

127 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 804; EREN, s. 911. 
128 OĞUZMAN/ÖZ, s. 335. EREN, s. 911. 
129 WEBER, Art. 75, N. 106; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 75, N. 81; TUNÇOMAĞ, s. 687; EREN, s. 

912; OĞUZMAN/ÖZ, s. 335. 
130 OĞUZMAN/ÖZ, s. 335; EREN, s. 912. 
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borçlanılan edimin yerine getirilmesi işin niteliği gereği söz konusu faaliyetin ger-
çekleşeceği andır. 131

cc) İfa Zamanının Kanunla Belirlenmesi

Tarafların vadeyi sözleşmeyle belirlemediği bazı durumlarda borcun ifa za-
manı doğrudan kanunun bir hükmüyle belirlenmiş olabilir. TBK m. 479/I hük-
müne göre, eser sözleşmesinde eserin bedelinin, onun teslimi zamanında öde-
neceğine; TBK m. 406 hükmüne göre, hizmet sözleşmesinde, işçi ücretinin her 
ayın sonunda ödeneceğine; TBK m. 392 hükmüne göre, tüketim ödüncü (karz) 
sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa ödünç alınan şeyin, alacaklının istemde 
bulunmasından itibaren altı hafta sonra iadesi gerektiğine; TBK m. 314 hükmüne 
göre kiracının, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gereki-
yorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle 
yükümlü olduğuna ilişkin düzenlemeler, ifa zamanının Kanunla belirlenmesine 
örnek olarak verilebilir. 

c) İfa Sürelerinin Hesaplanması

Vadeye ilişkin 5 Aralık 2012 gibi bir tarih belirlenmişse ifa zamanının tespiti 
konusunda hiçbir sorun yoktur. Buna karşılık, vadenin böyle kesin bir tarihle be-
lirlenmediği durumlarda meydana gelecek uyuşmazlıkların önüne geçmek iste-
yen kanun koyucu TBK m. 91-95 hükümleri arasında ifa zamanının ve sürelerin 
tespiti bakımından bazı yedek hukuk kurallarına yer vermiştir. Buna göre: 

(1) Borcun ifası için “ayın başlangıcı” veya “ayın sonu” deyimleri kullanılmış-
sa, bundan ayın birinci ve sonuncu günü anlaşılır. “Ayın ortası” deyimi ise ayın 
onbeşini ifade eder (TBK m. 91/I). 

(2) Borcun ifası için herhangi bir gün belirtilmeksizin sadece ay belirlenmişse, 
bundan o ayın son günü anlaşılır (TBK m. 91/II). örneğin, yapılan sözleşmede 
gün belirtilmeksizin borcun “2013 yılının ocak ayında” ödeneceği kararlaştırıl-
mışsa, vade tarihi 31 Ocak 2013 tarihidir. 

(3) Sürenin gün olarak kararlaştırıldığı durumlarda süre sözleşmenin yapıldığı 
gün sayılmayarak hesaplanır ve borç sürenin son günü muaccel olur (TBK m. 
92/b. 1). örneğin, sözleme 5 Mart’ta yapılmış ve sözleşmeye göre borç 5 gün sonra 
muaccel olacaksa, alacaklı borcun ifasını 10 Mart’ta isteyebilir. 

Sürenin sekiz veya onbeş gün olarak kararlaştırıldığı hallerde, bundan bir veya 
iki hafta değil, gün olarak sekiz veya onbeş gün anlaşılır (TBK m. 92/b. 1). 

(4) Süre haftalarla belirlenmişse, son haftanın sözleşmenin kurulduğu güne 
ismen uyan gününde dolmuş olur (TBK m. 92/b. 2). örneğin, iki hafta sonra ifa 
131 EREN, s. 910. KOSTKIEWICZ, Art. 75, N. 5. 
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edileceği kararlaştırılan bir borca ilişkin sözleşme çarşamba günü yapılmışsa, ifa 
zamanı ikinci haftanın çarşamba günüdür. 

(5) Sürenin ay, yıl, yarıyıl veya yılın dörtte biri gibi birden fazla ayları içerecek 
şekilde kararlaştırıldığı durumlarda, borç sözleşmenin yapıldığı gün ayın kaçıncı 
günü ise, son ayın bunun karşılığı olan günde muaccel olur (TBK m. 92/b. 3). ör-
neğin, (A) ile (B) 28 Şubat 2012 tarihinde bir satım sözleşmesi yapmışlar ve satım 
bedelinin üç ay sonra ödeneceği konusunda anlaşmışlarsa, borcun ifa günü 28 
Mayıs 2012 tarihidir. Aynı şekilde15 Ekim 2011’de yapılan bir sözleşmede borcun 
vadesi 14 ay olarak belirlenmişse, ifa zamanı 15 Aralık 2012 tarihidir. 

Buna karşılık sürenin ay olarak kararlaştırıldığı hukuki işlemde sürenin doldu-
ğu son ayda, sözleşmenin yapıldığı günün karşılığı bulunmuyorsa, borç ayın son 
günü muaccel olur (TBK m. 92/b. 3). örneğin, (K) ile (L) arasında 31 Ekim 2012 
günü yapılan sözleşmede, (K) ödünç aldığı parayı 4 ay sonra ödemeyi taahhüt 
etmişse, paranın ödenmesi gereken tarih 28 Şubat 2013 tarihidir. Yine 31 Ocak 
2012’de yapılan sözleşmede vade 13 ay olarak belirlenmişse, ifa zamanı 28 Şubat 
2013 tarihidir. 

(6) Sözleşmede vade “yarım ay” olarak gösterilmişse, bu onbeş günlük süreyi 
ifade eder. Borcun ifasına ilişkin süre, bir veya birden çok ay ile birlikte yarım ay 
olarak belirlenmişse sürenin dolduğu gün, son aya onbeş gün eklenerek belirlenir. 
Diğer bir ifadeyle bu hallerde onbeş gün en sonda hesap edilir (TBK m. 92/b. 4). 
örneğin, 5 Mayıs 2012 tarihli bir sözleşmede vade tarihi olarak ikibuçuk ay son-
rası kararlaştırılmışsa, vade 5 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 15 günlük süre-
nin eklenmesiyle belirlenir. Bu durumda vade, 20 Temmuz 2012 tarihidir. 

(7) Yukarıdaki kurallar, sürenin sözleşmenin kurulmasından başka bir andan 
işlemeye başladığı durumlarda da uygulanır. (TBK m. 92/II). örneğin, 05. 05. 
2012 tarihinde yapılan sözleşmede taraflar borcun ifasını, alacaklının muacceliyet 
ihbarından itibaren 3 ay içinde yerine getireceğini kararlaştırmışlarsa, 3 aylık süre 
05. 05. 2012 tarihinde değil, alacaklının ihbarından itibaren hesaplanacaktır. 

(8) İfa zamanı veya sürenin son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir 
güne rastlarsa, borç bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk gün ifa edilmelidir. An-
cak, taraflar bu durumun aksini kararlaştırarak, borcun tatil olarak kabul edilen 
günde ifasını kararlaştırabilirler (TBK m. 93). 132

(9) Borç, ifasının gerekli olduğu günde o borcun niteliğine göre alışılmış iş sa-
atlerinde ifa ve kabul edilir (TBK m. 94). Buna karşılık taraflar sözleşmede bunun 
132 TBK m. 93 hükmü özellikle verme ve yapma borçları bakımından uygulama imkanına sahiptir. Bkz. EREN, 

s. 915, 916. Buna karşılık yapmama borçlarında, yani katlanma veya kaçınmaya ilişkin borçlarda edimin son 
günü tatil gününe rastlasa dahi, edim o gün ifa edilmek suretiyle yerine getirilir. Dolayısıyla ifanın bu günü 
takip eden ilk iş gününde yerine getirileceğine ilişkin TBK m. 93 hükmü burada uygulanmaz. Bkz. GAUCH/
SCHMID/SCHRANER, Art. 78, N. 26, 27; WEBER, Art. 78, N. 10; KOSTKIEWICZ, Art. 78, N. 1, 2. 



312 İfa (Kavram; Kişi, Konu, Yer, Zaman Unsurları)

aksini kararlaştırabilecekleri gibi, bazı hallerde somut olayın özelliği ifanın iş saat-
leri dışındaki bir zamanda yapılmasını gerektirebilir. örneğin, hizmet sözleşmesi 
çerçevesinde işyerinin temizlenmesi borcu altına giren borçlunun bu edimini iş 
saatleri dışında yerine getirmesi gerekebilir. 133

(10) Borcun ifası için kararlaştırılan süre (vade) uzatılmışsa (tecil anlaşması), aksi 
kararlaştırılmadıkça yeni süre önceki sürenin sona ermesini izleyen birinci günden 
itibaren işlemeye başlar (TBK m. 95). örneğin, eski süre 01. 01. 2013 tarihinde sona 
erecekse uzatma 02. 01. 2013 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. 134 

3. Zamanından Önce İfa

Borcun ifası için bir vade öngörülmüşse alacaklı borçluyu vadede önce ifaya 
zorlayamaz. Buna karşılık, TBK m. 96 hükmüne göre sözleşmenin hükümlerin-
den veya özelliğinden ya da durumun gereğinden tarafların aksini kastettikleri 
anlaşılmadıkça kural olarak borçlu dilerse vadesi henüz gelmemiş borcunu ifa 
edebilir ve bu ifayı reddeden alacaklı mütemerrit sayılır. 135 Ancak, kanun veya 
sözleşme ya da adet gereği olmadıkça alacaklının, erken ifada bulunması sebebiy-
le borçludan indirim talep etmesi mümkün değildir (TBK m. 96). 

Görüldüğü üzere, TBK m. 96 hükmü borçluya vadeden önce ifa imkanı tanı-
mış olmasına rağmen buna üç istisna getirmiştir. Buna göre, tarafların sözleşme-
de, borçlunun vadesinden önce ifada bulunamayacağını kararlaştırmış olmaları 
durumunda, borçlu zamanından önce borcunu ifa edemez. 136 örneğin, sözleş-
meye borçlunun satım konusu çilekleri 5 Mayıs 2012 tarihinden önce teslim ede-
meyeceği hükmü konulmuşsa, satıcı daha önce ifa etmek istese dahi alıcı bunu 
reddedebilir. Yine kesin vadeli sözleşmelerde de borçlunun zamanından önce 
borcunu ifa etmesi mümkün değildir. 137 
133 KOSTKIEWICZ, Art. 79, N. 2; EREN, s. 916, 917. Aranacak borçlarda borçlunun, götürülecek borçlarda 

ise alacaklının tabi olduğu iş saatlerinde ifanın gerektiği yönünde ayrıca bkz. WEBER, Art. 79, N. 9. KOST-
KIEWICZ, Art. 79, N. 3. 

134 TBK m. 95 hükmünün ifadesinden hareketle, söz konusu düzenlemenin sadece taraflarca iradi olarak uza-
tılan vade veya süre hakkında uygulanacağı düşünülebilir. Ancak öğretide hükmün niteliği elverdiği oranda 
kanunda düzenlenen sürelerin hesaplanmasında da kıyasen uygulanabileceği de kabul edilmektedir. Bkz. 
EREN, s. 915. öte yandan, kanunun uzatmaya imkan vermediği sürelerde, örneğin maddi hukuka ilişkin 
hak düşürücü sürelerde ve usul hukukuna ilişkin sürelerde bu maddenin uygulanmasının mümkün olmadı-
ğı ileri sürülmektedir. Bkz. EREN, s. 915; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 80, N. 2; WEBER, Art. 80, 
N. 6. KOSTKIEWICZ, Art. 80, N. 2. 

135 KOSTKIEWICZ, Art. 81, N. 1; REİSOĞLU, s. 292; NOMER, s. 225, 226. Borcun borçlu tarafından vade-
sinde ifa edilmesi, borçlu bakımından yükümlülük olduğu kadar haktır. İşte TBK m. 96 ile kanun koyucu 
kural olarak ifa zamanını borçlu lehine getirdiği bir hüküm ile düzenleme yolunu tercih etmiş ve borçlunun 
kendi lehine olan böyle bir yetkiden vazgeçerek borcunu zamanından önce ifa edebileceği ifade edilmiştir. 
Bkz. EREN, s. 912; TUNÇOMAĞ, s. 691; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 81, N. 3. Ancak, borçlu 
borcunu zamanından önce ifa etmede hak sahibi ise de, ifa ile borçlu asıl borcun konusu olan edimi yerine 
getirmektedir; diğer bir ifadeyle bu durumda borçlu borç olmayan şeyi ifa etmiş değildir. Bkz. WEBER, Art. 
81, N. 10. 

136 EREN, s. 913; KOSTKIEWICZ, Art. 81, N. 4; KILIÇOĞLU, s. 408; REİSOĞLU, s. 292; NOMER, s. 226. 
137 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 81, N. 9; WEBER, Art. 81, N. 13. 
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İkinci olarak, sözleşmeye böyle bir hüküm konulmamış olsa bile, bazı 
durumlarda işin niteliği gereği borçlunun vadeden önce ifasını alacaklı 
reddedebilir. 138 örneğin, alıcı muhafazası veya depolanması gereken ya da bozul-
ma ihtimali olan bir malın vadeden önce ifasını kabul etmek durumunda değildir, 
reddederse temerrüde düşmez. 139

Son olarak, bazı kanun hükümleri de alacaklıya zamanından önce ifayı red 
hakkı verebilir. örneğin, alacaklının poliçe alacağını borçlunun zamanından önce 
ifa etmek istemesi halinde bunu red hakkı bulunmaktadır. 140

4. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa

a) Aynı Zamanda İfa Kuralı

Tarafların her ikisinin de karşılıklı olarak borç altına girdiği sözleşmelerin iki 
tarafa borç yükleyen sözleşmeler olduğunu daha önce ifade etmiştik. Bu anlamda, 
satım, kira, hizmet, eser sözleşmeleri iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. 
İki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede borcun önce kim tarafından ifa edilece-
ği TBK m. 97 hükmünde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, şayet 
sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa ya da kanuna göre taraflardan biri borcunu 
daha evvel ifa mecburiyetinde değilse, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ta-
raflar borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler. 141

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa yerinin de aynı olması durumunda 
tarafların aynı zamanda ifa kuralına uymalarında bir güçlük yaşanmaz. Fakat, 
borçların ifa yerleri farklı ise tarafların aynı anda ifa kuralına uymaları güçtür. 
Dolayısıyla, bu durumda taraflardan biri, borcunu daha önce ifa etmek zorunda 
kalacaktır. Bununla birlikte, bir tarafın diğerini ifaya zorlayabilmesi için, bizzat 
kendi borcunu ifa etmiş veya ifasını teklif etmiş olması gerekmektedir. Aksi halde 
karşı taraf “aynı zamanda ifa” kuralı çerçevesinde önce kendisinin ifa mecburi-
yetinin bulunmadığını ileri sürerek yapılan ifa talebine uymayabilir. Söz konusu 
durum aşağıda “ödemezlik defi” başlığı altında aşağıda ayrıca incelenecektir. 

b) Taraflardan Birinin Borcunu Önce İfa Etme Yükümlülüğü

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde kanun veya sözleşmeye göre, ya da işin 

138 EREN, s. 913; KILIÇOĞLU, s. 408; REİSOĞLU, s. 292. 
139 TUNÇOMAĞ, s. 693; EREN, s. 913; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 81, N. 15; WEBER, Art. 81, N. 

16;  KOSTKIEWICZ, Art. 81, N. 6. 
140 EREN, s. 913; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 81, N. 6; WEBER, Art. 81, N. 11. KOSTKIEWICZ, 

Art. 81, N. 5
141 WEBER, Art. 82, N. 135; KOSTKIEWICZ, Art. 82, N. 1; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 

827; EREN, s. 945; KILIÇOĞLU, s. 439 vd. ; REİSOĞLU, s. 292-293; NOMER, s. 226. 
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niteliği gereği taraflardan birinin borcunu daha önce ifa etmesi gerekiyorsa aynı 
zamanda ifa kuralı uygulanmaz. Bu durumda, henüz kendi borcunu ifa etmemiş 
ya da ifasını teklif etmemiş olsa dahi alacaklı borcun ifasını talep edebilir. Aynı 
zamanda ifa kuralının istisnaları şunlardır: 

(1) Kanundan doğan önce ifa yükümlülüğü: Bazen kanun açıkça taraflardan 
birinin önce borcunu ifa etmesini öngörmüş olabilir. Ancak söz konusu düzen-
lemeler yedek hukuk kuralı niteliğinde olduğundan taraflar sözleşmede aksini 
kararlaştırabilirler. 142 örneğin, TBK m. 314 hükmüne göre, sözleşmede aksi ka-
rarlaştırılmamışsa veya bu konuda bir adet mevcut değilse, kira bedeli kiralanan 
şeyin kullanılmasından sonra ödenir. Bunun gibi, TBK m. 234/I hükmüne göre 
de, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa satılan şey alıcıya teslim edildikten sonra 
satıcı bedele hak kazanır. 

(2) Sözleşmeden doğan önce ifa yükümlülüğü: Taraflar sözleşmede hangi ta-
rafın borcunu önce ifa edeceğini kararlaştırabilirler. Yukarıda verdiğimiz örnek-
ler çerçevesinde, taraflar önce kira parasının ödenmesini sonra kiralanan şeyin 
kullanılmasını ya da önce satım parasının ödenip ardından satım konusu şeyin 
teslimini kararlaştırabilirler. 143

(3) İşin niteliği gereği önce ifa yükümlülüğü: Bazen işin niteliği de taraflardan 
birinin borcunu daha önce ifa etmesini zorunlu kılabilir. örneğin, elektrik, su, 
havagazı ya da telefon kullanımına ilişkin sözleşmelerde, ödenecek bedel ancak 
bunların kullanım miktarının belli olmasından sonra ortaya çıkar. 144 

c) Ödemezlik Defi

aa) Genel Olarak

Türk Borçlar Kanunu m. 97 hükmüne göre, karşılıklı borç yükleyen sözleşme-
lerde bir tarafın diğerini ifaya zorlayabilmesi için, kendi borcunu ifa etmiş veya 
ifasını teklif etmiş olması gerekir. İşte, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, 
kendi borcunu henüz ifa etmemiş veya ifasını teklif etmemiş olduğu halde, ala-
cağının ödenmesini isteyen kimseye karşı diğer tarafın ifadan kaçınma imkanına 
ödemezlik defi denir. 145 Böyle bir durumda ödemezlik defini ileri sürerek ifadan 
kaçınan borçlu mütemerrit sayılmaz. 
142 KOSTKIEWICZ, Art. 82, N. 4; KILIÇOĞLU, s. 440; EREN, s. 945; REİSOĞLU, s. 293. 
143 WEBER, Art. 82, N. 90; KOSTKIEWICZ, Art. 82, N. 4; EREN, s. 953; KILIÇOĞLU, s. 440. 
144 KOSTKIEWICZ, Art. 82, N. 4; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 82, N. 113; EREN, s. 953. 
145 WEBER, Art. 82, N. 6, 7; KOSTKIEWICZ, Art. 82, N. 2; KANETİ, Salamon, Akdin İfa Edilmediği Def ’i, 

İstanbul 1962, s. 1; OĞUZMAN/ÖZ, s. 357; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 827; KI-
LIÇOĞLU, s. 439; REİSOĞLU, s. 294; NOMER, s. 226. ödemezlik definin amacı bir taraftan birbirinin 
karşılığını oluşturan edimlerin aynı zamanda ifasını temin etmek, öte yandan kendisinden ifa talep edilen 
borçlunun karşı edim ifa edilinceye kadar kendi edimini ifadan kaçınarak kendisi açısından teminat sağla-
maktır. Bkz. KANETİ, s. 2; EREN, s. 946; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 82, N. 8. 
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Hukuki niteliği itibariyle ödemezlik defi bir itiraz değil, defidir. 146 Dolayısıyla 
henüz kendi borcunu ifa etmemiş kimsenin alacağını talep etmesi durumunda, 
onun da borcunu ifa etmediğini veya ifasını teklif etmediğini hakim resen dik-
kate alamaz. 147 Aynı şekilde, bir kimse ödemezlik defi imkanına sahip olmasına 
rağmen hataen bu hakkını kullanmaz ve kendi borcunu ifa ederse, bunun iadesini 
isteyemez. Ayrıca ödemezlik defi niteliği itibariyle bir geçici defidir. 148 Zira söz-
leşme tarafının kendi borcunu ifa etmiş veya ifasını teklif etmiş olması durumun-
da diğer tarafın ödemezlik defini ileri sürme hakkı sona erer. 

bb) Ödemezlik Definin Şartları

ödemezlik definin ileri sürülebilmesi için şu şartların varlığı gerekir: 

(1) Taraflar arasında karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme bulunmalıdır. 149

(2) Taraflardan birinin sözleşmeye, kanuna veya işin niteliğinde göre önce ifa 
yükümlülüğü bulunmamalıdır. İfa talebinde bulunanın önce borcunu ifa etmesi 
gerekiyorsa, bu kimse ödemezlik definden yararlanamaz. 150 

(3) Her iki tarafın alacağı da muaccel olmalıdır. 151 Bu nedenle borçlardan biri 
muaccel değilse, bunun alacaklısının ödemezlik defini ileri sürmesi mümkün de-
ğildir. Aynı şekilde karşı borç henüz muaccel olmamışsa bu borcun alacaklısı da 
karşı taraftan önce kendi edimini ifa etmesini veya ifayı teklif etmesini isteyemez. 

(4) İfa isteğinde bulunan taraf kendi borcunu borca uygun şekilde ifa etmemiş 
veya ifasını teklif etmemiş olmalıdır. 152

146 OSER/SCHÖNENBERGER, Art 82, N. 5, 6; WEBER, Art. 82, N. 199; KANETİ, s. 33; OĞUZMAN/ÖZ, s. 
359; EREN, s. 946; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 82, N. 6, 7; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞ-
LU/ALTOP, s. 800; SEROZAN, s. 54. 

147 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 827; EREN, s. 946; REİSOĞLU, s. 294. 
148 WEBER, Art. 82, N. 202; EREN, s. 946; SEROZAN, s. 54. 
149 OĞUZMAN/ÖZ, s. 359; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 828; KILIÇOĞLU, s. 439; REİ-

SOĞLU, s. 294. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler olarak satım, trampa, kira, hizmet ve eser sözleşmeleri 
örnek olarak verilebilir. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. OSER/SCHÖNENBERGER, Art 82, N. 2-4; GAUCH/
SCHMID/SCHRANER, Art. 82, N. 19 vd. ödemezlik define imkan tanıyan karşılıklı borç yükleyen söz-
leşme karma veya isimsiz sözleşme tarzında da olabilir. Bkz. WEBER, Art. 82, N. 58. Eksik iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmelerde ve sözleşme dışı borç ilişkilerinde TBK m. 97 hükmünün uygulanmayacağı kabul 
edilmekle birlikte, öğretide bazı yazarlarca her iki durumda da TBK m. 97 (EBK m. 81) hükmünün kıyasen 
uygulanabileceği ileri sürülmektedir. Bkz. KANETİ, s. 85 vd. ; SEROZAN, s. 55; EREN, s. 948. 

150 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 82, N. 105 vd. ; EREN, s. 952; KILIÇOĞLU, s. 440. 
151 WEBER, Art. 82, N. 132; EREN, s. 952; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 82, N. 97; OĞUZMAN/ÖZ, 

s. 366; KILIÇOĞLU, s. 439. 
152 OĞUZMAN/ÖZ, s. 366; REİSOĞLU, s. 295. İfa teklifi fiilen yapılmış olmalıdır. Bu çerçevede borçlunun 

borçlanmış olduğu edimin ifası için gerekli her şeyi yapması, diğer tarafça sadece edimin kabul edilmesiyle 
tamamlanacağı hallerde ifa teklifinin fiilen yapıldığı kabul edilir. Dolayısıyla sözlü ifa teklifi ilke olarak ye-
terli görülmemektedir. Bkz. EREN, s. 952. 
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(5) İfayı talep eden tarafın halen borcu devam ediyor olmalıdır. Dolayısıyla, 
ifayı talep eden tarafın borcu kusursuz imkansızlık veya zamanaşımı gibi herhan-
gi bir nedenle sükut etmişse diğer taraf ödemezlik defini ileri süremez. 153

(6) İfası istenen edimle yerine getirilmediği ileri sürülen edim aynı sözleşme-
den doğan ve birbirinin karşılığını oluşturan edimler olmalıdır. 154 ödemezlik 
defi, karşılıklı sözleşmelerde sadece biri diğerinin karşılığı olan edimlerde 
mümkündür. örneğin, satım sözleşmesi bakımından satım konusu şey ve semen 
birbirinin karşılığını teşkil ettiği için, ödemezlik defi bu iki ifa bakımından 
kullanılabilir. Buna karşılık, aynı sözleşme içinde yer almakla birlikte, aralarında 
değişim münasebeti bulunmayan edimler ve yan borçlar için ödemezlik defi 
kullanılmaz. 155 örneğin, vekalet sözleşmesinde ücret yapılan işin karşılığını teşkil 
eder. Dolayısıyla vekil, örneğin ücret ödenmediği gerekçesiyle hesap vermekten 
kaçınamaz (TBK m. 508). 

cc) Ödemezlik Definin Kullanılması ve Sonuçları

ödemezlik defi dava açılmaya gerek olmadan, ifayı talep edene yöneltilecek bir 
beyanla kullanılabilir. Borç ilişkisi bir şekle tabi olsa dahi ödemezlik defi beyanı 
herhangi bir şekle bağlı değildir. 156 Zira bu beyan, sadece karşı tarafın borcunu ifa 
etmeden kendi borcunu ifa etmeyeceğine ilişkin bir bildirimi içermektedir. 

Bunun yanında ödemezlik defi çoğu kez bir dava içinde kullanılır. Ancak tek-

153 OĞUZMAN/ÖZ, s. 363; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 830; REİSOĞLU, s. 295. öde-
mezlik definden söz edebilmek için taraflar arasındaki borç ilişkisinin geçerli bir şekilde doğması ve var-
lığını sürdürüyor olması gerekir. Dolayısıyla, borç ilişkisinin şekle, ahlaka, kişilik haklarına veya emredici 
hukuk kurallarına aykırılık, muvazaa veya başlangıçtaki imkansızlık gibi nedenlerle baştan itibaren geçersiz 
olduğu veya yanılma, aldatma, korkutma ya da aşırı yararlanma gibi nedenlerle iptal edildiği ya da nok-
sanlığın giderilememesi sebebiyle geçersiz hale geldiği hallerde ödemezlik defi ileri sürülemez. Ayrıca bkz. 
WEBER, Art. 82, N. 128. Bunun yanında taraflardan birinin borcunun takas, ifa, ibra ve benzeri borcu sona 
erdiren hallerden biri ile sona ermemiş olması gerekir. EREN, s. 951. öte yandan alacak hakkını sona erdir-
meyen zamanaşımı ödemezlik defini ileri sürmeye engel teşkil etmez. Diğer bir anlatımla karşılıklı edim-
lerden biri zamanaşımına uğrasa dahi, alacak eksik alacak, borç ise eksik borç olarak varlığını sürdüreceği 
için bu nitelikteki bir borçta ödemezlik definin ileri sürülmesi mümkündür. Bkz. WEBER, Art. 82, N. 134; 
EREN, s. 952. 

154 OSER/SCHÖNENBERGER, Art 82, N. 3; WEBER, Art. 82, N. 80; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 
82, N. 52; OĞUZMAN/ÖZ, s. 361, 362; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 828; EREN, s. 949. 

155 OĞUZMAN/ÖZ, s. 262. Aynı şekilde alacaklı borçlunun ayıplı ifasını kabul etmişse, ayıba karşı tekeffül 
hükümleri dışında artık ödemezlik defini ileri sürme hakkı ortandan kalkar. Gerçekten bu halde ayıba karşı 
tekeffül hükümleri özel hüküm niteliğinde olduğundan, genel hüküm özelliği taşıyan ödemezlik defi hak-
kının kullanılması mümkün değildir. Bkz. WEBER, Art. 82, N. 181; EREN, s. 951. Buna karşılık, edim veya 
karşı edimin içeriğinin değişmesi ödemezlik defini etkilemez. örneğin, karşı edim konusu şey yerini kamu-
laştırma, sigorta bedeli veya tazminat gibi ikame bir değer almışsa, değişim ilişkisi varlığını koruduğu için 
ödemezlik defini ileri sürme hakkı da devam eder. Bkz. EREN, s. 949; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, 
Art. 82, N. 67. 

156 OĞUZMAN/ÖZ, s. 267; EREN, s. 954. 
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rar hatırlatalım, hakim ödemezlik defini resen dikkate alamaz157. ödemezlik defi-
ni ileri süren tarafın defi şartlarının varlığını ispat etmesi gerekir. 

Sonuç olarak, ödemezlik defi borçluya, karşı edim ifa edilinceye veya en azın-
dan ifası teklif edilinceye kadar kendi edimini ifadan kaçınma imkanı tanımakta-
dır. Ancak, ifayı isteyen alacaklının, kendi edimini yerine getirmedikçe veya teklif 
etmedikçe, diğer tarafı temerrüde düşürmesi mümkün değildir. 158

Diğer taraftan, ödemezlik definin kullanılması taraflar arasındaki sözleşmenin 
geçerliliğine ve hükümlerine herhangi bir etki meydana getirmez. Sadece, borçlu 
karşı edim ifa edilinceye kadar kendi edimini ifadan kaçınma imkanına sahip-
tir. Böylece borçlu, elinden daha önce çıkan kendi ediminin tehlikeye düşmesi-
ni önlemiş olur. öte yandan, ödemezlik defini ileri sürme imkanı bulunmakla 
birlikte taraflardan biri bu hakkını kullanmayarak bilerek ya da bilmeyerek kendi 
edimini ifa ederse ifa ettiği şeyin iadesini talep edemez. Bu durumda defi hakkı 
kullanılmadığı ve borçlu olunan edim yerine getirildiği için kendi borcunu ifa 
eden taraf diğer taraftan sadece karşı edimin ifasını talep ve dava edebilir. 159 

d) Taraflardan Birinin İfa Güçsüzlüğü Halinde Diğer Tarafın Hakları

aa) Genel Olarak

Karşılıklı borç doğuran sözleşmelerde, taraflardan birinin borcunu ödemeden 
aciz halinde olması diğer tarafın alacak hakkını tehlikeye düşürebilir. Fakat, her 
iki tarafın da borcunu aynı anda ifa edeceği hallerde, ödemezlik defi zaten yeterli 
korumayı sağlamaktadır. Buna karşılık, gerek sözleşme ve kanun hükmüne göre, 
gerekse işin niteliği gereği taraflardan birinin borcunu önce ifa etmesi gereken 
durumlarda, diğer tarafın ifa güçsüzlüğü içerisinde bulunması, borcunu önce ifa 
etmek zorunda olan tarafın alacağını tehlikeye düşürmektedir. İşte, bunu düşü-
nen kanun koyucu TBK m. 98 hükmünde alacağı tehlikede olan alacaklıya bazı 
imkanlar tanımıştır. 

bb) TBK m. 98 Hükmünden Yararlanma Şartları

Türk Borçlar Kanunum. 98 hükmünün uygulanabilmesi için şu şartların var-
lığı gerekir: 

(1) Borçlunun ifa güçsüzlüğüne düşmesi halinde alacaklının ifadan kaçınması, 

157 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 827; EREN, s. 946; REİSOĞLU, s. 294; NOMER, s. 227. 
158 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 82, N. 191, 193; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 

831; WEBER, Art. 82, N. 181; EREN, s. 951. 
159 WEBER, Art. 82, N. 210; EREN, s. 955. 
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teminat verilmesini istemesi ve teminat verilmemesi halinde sözleşmeden döne-
bilmesi için taraflar arasında karşılıklı borç doğuran bir sözleşme bulunmalı ve bu 
sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen nitelikte olmalıdır160. 

(2) Belirtelim ki, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde şayet taraflar 
aynı anda borçlarını ifa ile yükümlü, diğer bir anlatımla taraflardan birinin söz-
leşme, Kanun ya da işin niteliği gereği önce ifa yükümlülüğü bulunmamakta ise 
bunlardan birinin ifa güçsüzlüğüne düşmesi halinde diğeri bakımından TBK m. 
97’ye göre ödemezlik defi yeterli korumayı sağlamaktadır. Buna karşılık TBK m. 
98 hükmü, ifade ettiğimiz istisnai hallerden biri çerçevesinde borcunu önce ifa 
etmek zorunda olan, dolayısıyla ödemezlik defi hakkı bulunmayan tarafı, diğer 
tarafın borcunu ifada güçsüzlüğe düşmesi halinde koruyan özel bir düzenlemedir. 
Bundan dolayı söz konusu hükmün uygulanabilmesi bakımından gerekli bir diğer 
şart, alacağı tehlikeye düşen tarafın sözleşmeye veya Kanuna göre ya da işin nite-
liği gereği borcunu önce ifa etmek zorunda olmasıdır161. 

(3) TBK m. 98’nin uygulanabilmesi için gerekli bir diğer şart borçlunun söz-
leşmenin kurulmasından sonra borçlarını ifada güçsüzlüğe düşmesi, diğer bir an-
latımla borçlunun ekonomik durumunun vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyecek 
bir biçimde kötüleşmesidir162. Söz konusu düzenleme çerçevesinde iflas eden ya 
da hakkındaki haciz işlemi sonuçsuz kaldığı için hakkında borç ödemeden aciz 
belgesi düzenlenen borçlu, ifa güçsüzlüğü içinde sayılmaktadır. Ancak TBK m. 
98’de ifade edilen bu iki hal uygulamada daha çok karşılaşıldığı için sadece ör-
nek olarak verilmiştir163. Dolayısıyla borçlunun ifa güçsüzlüğü sadece sayılanlarda 
sınırlı olmayıp borçlunun iflas veya haczin sonuçsuz kalması dışında borçlarını 
ifada güçsüzlüğe düştüğünü gösteren diğer haller de164 TBK m. 98 hükmü uygu-
lanabilir niteliktedir. 

160 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 1; WEBER, Art. 83, N. 20; KANETİ, s. 142; EREN, s. 957; 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 833, 834. 

161 TUNÇOMAĞ, s. 751; OĞUZMAN/ÖZ, s. 369; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 20; WEBER, 
Art. 83, N. 22; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 833. TBK m. 98 hükmünün uygulanması 
bakımından öncelikle ifa yükümlülüğü şartının aranmasına gerek olmadığı, söz konusu hükmün uygulan-
masında önemli olanın alacak hakkının tehlikeye düşmesinin yeterli sayılacağı ve bu nedenle de aynı anda 
ifa yükümlülüğü halinde de taraflardan birinin TBK m. 98 hükmünden yararlanabileceği yönünde aksi fikir 
için bkz. EREN, s. 957. 

162 WEBER, Art. 83, N. 27; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 834; OĞUZMAN/ÖZ, s. 370; 
GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 8; KANETİ, s. 144; a

163 WEBER, Art. 83, N. 29; EREN, s. 957, 958. 
164 öğretide bu hallere örnek olarak borçlu hakkında geçici aciz vesikası verilmiş olması, konkordato yolu-

na başvurulmuş olması, borçlunun ticari işletmesinin kapatılması, çek, poliçe ve emre yazılı senetleri için 
protesto çekilmiş olması, borçlunun ödemelerini tatil etmesi gibi haller de sayılmaktadır. Bu konuda ayrıca 
bkz. WEBER, Art. 83, N. 30; TUNÇOMAĞ, s. 752; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 835; 
EREN, s. 958; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 12. 
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(4) Borçlu sözleşmenin kurulmasından sonra borcunu ifada güçsüz duruma 
düşmüş olmalıdır165. Şayet borçlu, sözleşmenin yapıldığı sırada zaten borcunu 
ödemede aciz halinde ise alacaklının TBK 98 hükmünden yararlanması mümkün 
değildir. 166 Fakat alacaklı sözleşmenin kurulması sırasında borçlunun bu duru-
munu bilmiyorsa, yanılma veya aldatmanın şartları varsa sadece TBK m. 39 uya-
rınca sözleşmeyi iptal imkanına sahiptir167. 

(5) Borçlunun ödeme güçsüzlüğü, alacaklının alacağını elde etmesini tehlikeye 
düşürmüş olmalıdır. Dolayısıyla, borçlu ödeme güçsüzlüğü içinde bulunsa dahi, 
şayet alacak için rehin veya kefalet gibi yeterli teminat varsa ya da söz konusu 
teminatlar sonradan gösterilmişse TBK m. 98 hükmünün uygulanması mümkün 
değildir. 168 

cc) TBK m. 98 Hükmünün Sağladığı İmkanlar

Borçlunun borcunu ifa etmede aciz halinde olması durumunda TBK 98 hük-
mü alacaklıya şu imkanları tanımıştır: 

(1) öncelikle alacaklı borçludan kendisine yeterli teminat verilmesini isteme 
imkanına sahiptir. Bu durumda alacaklı, alacağı teminat altına alınıncaya kadar 
kendi borcunu ifadan kaçınma hakkına sahip olacaktır. 169 Burada hakkı tehlikeye 
düşen tarafın ileri süreceği bir defi söz konusudur ve hukuki niteliği itibariyle 
geçici bir defi niteliğindedir; ilgili tarafça ileri sürülmedikçe hakim tarafından re-
sen dikkate alınması mümkün değildir. 170 Geçici defi olması nedeniyle borçlunun 
teminat göstermesi171, borçlunun borçlanmış olduğu edimin ifasın sözleşmede ka-
rarlaştırıldığı şekilde gereği gibi ifasını teklif etmesi172, borçlunun acz halinin sona 
ererek alacağın elde edilme tehlikesinin ortadan kalkması173 gibi hallerde alacağı 
tehlikeye düşen tarafın borcu ödemekten kaçınma hakkı sona erer. 

165 OĞUZMAN/ÖZ, s. 370; TUNÇOMAĞ, s. 752; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 15; WEBER, 
Art. 83, N. 41; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 835. 

166 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 835; OĞUZMAN/ÖZ, s. 370; TUNÇOMAĞ, s. 752; 
EREN, s. 958. 

167 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 16; WEBER, Art. 83, N. 41; TUNÇOMAĞ, s. 752; OĞUZ-
MAN/ÖZ, s. 370; KANETİ, s. 143. 

168 OĞUZMAN/ÖZ, s. 370, 371; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 836; TUNÇOMAĞ, s. 753; 
WEBER, Art. 83, N. 44; EREN, s. 959; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 24; KANETİ, s. 144; 
KILIÇOĞLU, s. 443. 

169 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 32; WEBER, Art. 83, N. 57; KILIÇOĞLU, s. 443. 
170 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 836; OĞUZMAN/ÖZ, s. 371; EREN, s. 959; GAUCH/

SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 31; WEBER, Art. 83, N. 57. 
171 WEBER, Art. 83, N. 68; EREN, s. 960; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 39. 
172 GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 37; EREN, s. 960. 
173 WEBER, Art. 83, N. 69; GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 40. 
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(2) Alacağı tehlikede olan alacaklı, borcunu ifada etmede aciz halindeki karşı 
tarafa teminat vermesi için belli bir süre verir. Şayet karşı taraf bu süre içinde te-
minat gösteremezse alacaklı geriye etkili olarak sözleşmeden dönebilir. 174 Ancak, 
TBK m. 98 uyarınca sözleşmeden dönme hakkının kullanıldığı durumda, ayrıca 
tazminat isteme imkanı bulunmamaktadır. 175

174 KILIÇOĞLU, s. 444; EREN, s. 960; WEBER, Art. 83, N. 70. Sözleşmeden dönme iradesinin açık veya zımni 
olarak açıklanabileceği yönünde bkz. GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 47. 

175 TUNÇOMAĞ, s. 755; EREN, s. 961; KILIÇOĞLU, s. 444; REİSOĞLU, s. 296; GAUCH/SCHMID/SCH-
RANER, Art. 83, N. 49; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 836; WEBER, Art. 83, N. 77; KA-
NETİ, s. 145. Sözleşmenin karşı tarafının, özellikle zarar vermek amacıyla acz haline düşmesi halinde, ala-
caklının haksız fiil hükümlerince (TBK m. 49) uğradığı menfi zararların tazminini isteyebileceği yönünde 
bkz. GAUCH/SCHMID/SCHRANER, Art. 83, N. 49; WEBER, Art. 83, N. 77. 



§ 13 PARA BORÇLARININ İFASI (ÖDEME)

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI1

I. GENEL OLARAK PARA BORCU

Para genel mübadele aracı olup, devlet tarafından tedavüle çıkarılan, belirli 
nitelikteki kağıt ve madenlerden oluşturulan somut sembollerdir2. Bu somut sem-
boller mal ve hizmet için değer ölçüsü olarak kabul edilmekte olup, soyut mali 
bir gücü ifade eder3. Banka ve kredi kuruluşları nezdinde bulunan hesap aktifi 
tarzındaki değerlerin hukuki anlamda para olup olmadıkları tartışmalıdır. Ancak 
bu değerlere kaydi para denilmektedir4. 

Para borcu ise, borcun konusunun belirli veya belirlenebilir bir para meblağı 
ile ifade olunan soyut mali gücün alacaklıya sağlanmasının konu olduğu borçtur5. 
Genellikle para, madde itibariyle değil, değer itibariyle borcun konusunu teşkil 
etmektedir. Borçlar hukuku alanında borcun konusu incelendiğinde, para bor-
cunun önemli yer tuttuğu görülmektedir. örneğin satım sözleşmesinde alıcının 
borcu bir miktar paradır. Aynı şekilde tazminat borcu, borca aykırılık nedeniyle 
aynen tazminata hükmedilmediği hallerde borç bir miktar paradır. İş sözleşme-
sinde işverenin borcu, eser sözleşmesinde iş sahibinin borcu bir miktar paranın 
ödenmesidir6. 

öğretide bir görüşe7 göre, para borcu, soyut mali gücün taşıdığı önem dikkate 
alındığında cins borcunun özel bir türü olduğu kabul edilmelidir. Bu görüş ka-

1 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
2 BARLAS, Nami: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Ge-

nel Sonuçlar, İstanbul 1992, s. 8; FEYZİOĞLU, Feyzi N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, İstanbul 
1977, s. 37. SAYMEN/ELBİR, parayı “Borçların ödenmesi için kanunun kabul ettiği mecburi bir mübadele 
aracı” olarak tanımlamıştır (SAYMEN/ELBİR: Türk Borçlar Hukuku I, Umumi Hükümler C. II, İstanbul 1958. 

3 BARLAS, s. 5, 6; SAYMEN/ELBİR, s. 620; NOMER, Haluk N. : “Para Borcu Kavramı ve Para Borçlarının 
BK 118/I Anlamında Aynı Cinsten Kabul Edilip Birbirleriyle Takas Edilebilirliği Problemi”, İÜHFM C. LVII, 
S. 1-2, 1999, (Kısaltma: Para Borcu), s. 241; BAYGIN, Cem: Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalar ve Huku-
ki Sonuçları, İstanbul 1997, (Kısaltma: Yabancı Para) s. 9. 

4 Bu konudaki görüşler için bkz. Barlas, s. 8 vd. 
5 BARLAS, s. 10. 
6 von TUHR, Andreas: çev. : Cevat EDEGE, Borçlar Hukuku, C. 1-2, Ankara 1983, s. 58; EREN, Fikret: Borç-

lar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2011, s. 931; İNAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1979, 
s. 454; KILIÇOĞLU, Ahmet, M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 2011, s. 583 vd. 

7 OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2011, s. 308; EREN, s. 932; SEROZAN, Rona: 
İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul 1998, s. 75; BARLAS, s. 10; REİSOĞLU, Safa: Borçlar Huku-
ku Genel Hükümler, İstanbul 2010, s. 289; BAYGIN, Yabancı Para, s. 14. 
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bul edilirse de çeşit borcuna ilişkin bazı hükümler uygulanmayacaktır. örneğin 
TBK m. 86 (BK m. 70, orta vasıfta mal teslimi) hükmü uygulanmayacaktır8. Bu 
imkan para borçlarında bulunmamaktadır. Bir diğer görüşe9 göre ise, para borcu 
“değer sağlama borcu”dur. Değer sağlama borcu parça borcu-cins borcu ayrımı-
nın yanında üçüncü bir tür ayrım olarak kabul edilmektedir. Bu görüşler sonuç 
açısından önemli bir fark yaratmamaktadırlar. Hangi görüş kabul edilirse edilsin, 
kural olarak para borcunun ifasının imkansız olması mümkün değildir10 ve para 
borçlarının ifası için kanunkoyucu özel düzenlemeler getirmiştir11. 

Tedavülden kaldırılmış paranın borcun konusu olması halinde cins borcu söz 
konusudur. Para borcunun parça borcu olması pek sık olmasa da mümkündür12. 
Para borcunun sınırlı cins borcu olabilmesi mümkündür. örnek olarak, borcun 
belirli adette belirli banknotlarla ödenmesi hali gösterilebilir. 30 adet 100 TL. ve-
rilmesi gereken haller13, belirli bir ihraç serisinden ödeme yapılması hali14 buna 
örnektir. Ancak, ünlü bir aktör tarafından imzalı bir paranın satılması halinde ise 
parça borcu söz konusudur15. Bir diğer örnek ise, kapalı bir zarf içinde bir miktar 
paranın emanet bırakılmasıdır16. Vedia sözleşmesi çerçevesinde bir zarfta paranın 
teslim edilmesi halinde, zarftaki para aynen geri verilmelidir17. 

Para borcunun değer kaybetme ihtimali karşısında para borçları, yabancı para 
değer kaydı18 ile, altın değer kaydı ile, bazı endekslere bağlı olarak kararlaştırıla-
bilmektedir. Bu hallerde belirlenen değere endeksli Türk Lirası karşılığı ödeme 

8 BARLAS, s. 10 vd. ; BAYGIN, Yabancı Para, s. 15 vd. 
9 NOMER, Para Borcu, s. 243. Bu görüş için bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 308 dn. 147’de anılan yazarlar; BAR-

LAS, s. 11, dn. 17’de anılan yazarlar. 
10 SEROZAN, s. 76 vd. ; TERCIER, Pierre: Le droit des obligations, 2009 Schulthess, s. 227. 
 Avrupa Para Birliği’na dahil ülkelerde, 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren ortak para birimi euro olarak kabul 

edilmiş ve 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren bu ülkelerde tek ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Mevcut para birimleri yerine euroya geçilmesi karşısında, aynen ödeme kaydı olan yabancı para borçlarının 
ifasının imkansız hale geldiği düşünülebilir. Ancak, Avrupa Birliği’nin 17 Haziran 1997 Tarihli ve 1103/97 
Sayılı Tüzüğü ve 24 Şubat 2000 Tarihli Euro’nun Hukuki Araçlşara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka-
nunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesi gereğince hukuki işlemin geçrliliğine etkisi 
olmayacaktır (NOMER, s. 163 vd. ). 

11 BARLAS, s. 10 vd. ; OĞUZMAN/ÖZ; s. 308. 
12 von TUHR, s. 59; EREN, s. 932; BARLAS, s. 11 vd. ; OĞUZMAN/ÖZ, s. 309. 
13 BARLAS, s. 11. 
14 TERCIER, s. 228. 
15 BARLAS, s. 11 vd. 
16 TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, İstanbul 1976, s. 84. 
17 OĞUZMAN/ÖZ, s. 309, dn. 150. Bu husuta bkz. BARLAS, s. 12, dn. 18. 
18 Saymen/Elbir yabancı para borcu ile yabancı para kaydıyla borcu aynı değerlendirmiş ve yabancı para kay-

dıyla borcun ifasında BK m. 83/II Hükmünün uygulanacağını belirtmiştir (SAYMEN/ELBİR, s. 630 vd. ). 
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yapılması gerekmektedir. Bu halde yabancı para borcu bulunmamaktadır19. 

Para borçlarının ifasına ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu’nun İkinci Bö-
lümü’nün “Borçların ifası” başlıklı birinci ayrımının “D. ödeme” alt başlığı altın-
da 99-105 maddeleri arasında özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, para 
borçlarında faiz TBK m. 88 hükmünde düzenlenmiştir. Bu başlık altında ilk olarak 
ödeme açıklanacak, daha sonra ise para borçlarında faiz üzerinde durulacaktır. 

II. ÖDEME
A. GENEL OLARAK PARA BORCUNUN İFASI
Para borcunun ifası para ile olmalıdır. Meblağın alacaklının hesabına yatırıl-

ması, alacaklı adına havale yapılması, posta çekiyle alacaklıya ödemenin yapılması 
nakit ödeme olarak kabul edilmektedir20. Hesaba yapılan havale ise kaydi paradır. 
Bu nedenle, kaydi para ile ödemeyi alacaklı kabul etmek zorunda değildir. Kaydi 
para ile ödemede alacaklıya posta idaresine ya da bankaya karşı bir alacak hakkı 
sağlandığı kabul edilmektedir21. Bizim de katıldığımız bu görüşe göre ifanın ban-
ka hesabına para yatırılarak yerine getirileceği hususunda taraflar anlaşmışlarsa, 
ifa bu şekilde gerçekleştirilebilecektir22. Aksi takdirde ancak alacaklı bu şekilde 
ifayı kabul etmek zorunda değildir. Bu halde, ifa yerini tutan eda bulunmaktadır23. 

Bu hususta kıymetli evrak ile ödemenin yapılması üzerinde durmak gerek-
mektedir. Kıymetli evrak ile para borcunun ifa edilmek istenmesi halinde esas 
itibariyle ifa uğruna eda bulunmaktadır. Ancak, kıymetli evrakın tahsili halinde 
eksik kalan tutar borçlu tarafından ödenmeli, artan tutar ise borçluya iade edil-
melidir. Ancak, unutmamak gerekir ki bu bir adi karinedir ve karinelerin aksi 
ispat edilebilir. Nitekim taraflar kıymetli evrak verilmesini ifa yerine edim olarak 
kabulü hususunda anlaşabilir24. 

19 OĞUZMAN/ÖZ, s. 317 vd. ; TUNÇOMAĞ, s. 86; İNAN, s. 456; KILIÇOĞLU, Ahmet M. : Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 2011, s. 584; PEKCANITEZ, s. 12; NOMER, Haluk N. : Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, İstanbul 2011, s. 166 vd. ; BAYGIN, Yabancı Para, s. 26. 

 Nomer, Altın kaydıyla yapılan sözleşmede bedelin Türk lirası olarak ödemeyerek altın olarak ödemesi halin-
de ifa yerini tutan edim değil, doğrudan ifa olduğunu kabul etmektedir (NOMER, Para Borcu, s. 246). 

20 BARLAS, s. 87 vd. ve dn. 259’dda anılan yazarlar. 
21 BARLAS, s. 88, dn. 261’de anılan yazarlar. 
22 VELİDEDEOĞLU/ÖZDEMİR: Türk Borçlar Kanunu Şerhi, (Genel-özel), Ankara 1987, s. 202; SERO-

ZAN, İfa, ifa engelleri, haksız sözleşme, No. 4; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Borçlar Hu-
kuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, s. 809 vd. ; BARLAS, s. 88; THEVENOZ/WERRO: Commentaire 
Romand, Code des obligations I, Basel 2003, Art. 84, No. 13. 

23 BARLAS, s. 91. Diğer görüşe göre ise, kaydi para da hukuki anlamda paradır (BARLAS, s. 88, dn. 262’de 
anılan yazarlar); BAYGIN, Yabancı Para, s. 39. Nomer, ifa yerine tutan edim değil, doğrudan asıl borcun ifa-
sı olduğunu kabul etmektedir. Yazar, ödeme aracının farklı olmasının borcun konusunu değiştirmeyeceğini, 
bunun ifanın tarzına ilişkin olduğunu ifade etmektedir (NOMER, Para Borcu, s. 244). 

24 OĞUZMAN/ÖZ, s. 287; BARLAS, s. 91. 
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1. Ödemenin Konusu Olan Para

Türk Borçlar Kanunu m. 99/I hükmü borç konusu paranın hangi ülke parasıy-
la ödeneceğini düzenlemektedir. Hüküm 818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki 83’ünci 
maddeyi karşılamaktadır. 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki 
Hüküm
Konusu para olan borç ülke parasıyla ödenir. 
Ülke parası dışında başka bir para birimiyle 
ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleş-
mede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir 
ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki 
rayiç üzerinden Ülke parasıyla da ödenebilir. 
Ülke parası dışında başka bir para birimiyle 
belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da 
bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, 
borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine 
alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da 
fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke 
parası ile ödenmesini isteyebilir. 

818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki Hüküm
Mevzuu para olan borç memleket parasıyla 
ödenir. 
Akit tediye mahallinde kanuni rayici olmayan 
bir para üzerine varit olmuş ise akdin harfiyen 
icrası “aynen ödemek” kelimeleri veya buna 
muadil sair tabirat ile şart edilmiş olmadıkça 
borç vadenin hulülü günündeki rayici üzerin-
den memleket parasiyle ödenebilir. 
Yabancı para borcunun vadesinde ödenme-
mesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiili 
ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile 
ödenmesini isteyebilir. 

a) Kural 

Türk Borçlar Kanunu m. 99/I’e göre, konusu para olan borç ülke parasıyla öde-
necektir. Ülke parası kavramı Kanunda tanımlanmamıştır. “Ülke parası” kavramı 
yerine “memleket parası”, “cari para”, tediye parası”, “milli para” terimlerinin kul-
lanıldığı görülmektedir. Bu kavramların hepsi aynıdır25. Nitekim 818 Sayılı Ka-
nun’un 83/I hükmünde memleket parası ibaresi kullanılmıştır. 

Ülke parası kağıt ve madeni banknotlardan oluşmakta olup, yetkili organ ta-
rafından piyasaya sürülmektedir. Ülkemizde bu yetki TC. Merkez Bankasına ait 
olup, ülke para birimi “Türk Lirası”dır26. Kural, para borçlarının ülke parasıyla 
ödenmesidir. Borcun kaynağı ise önemli değildir. Borç sözleşmeden ya da haksız 
fiilden kaynaklanabilir. 

25 OĞZUMAN/ÖZ, s. 310. Nitekim “ülke parası” yerine BK m. 83’de “memleket parası” terimi kullanılmıştır. 
26 Ülke parasına ilişkin tarihi gelişmeler için bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 310 vd. ; TEKİNAY/AKMAN/BURCU-

OĞLU/ALTOP, s. 772 vd. ; EREN, s. 932 vd. 
 Türk Lirasına ilişkin son yıllardan önemli değişiklikler olmuştur. 28 Ocak 2004 T. , 5083 S. “Türkiye Devletinin 

Para Birimi Hakkında Kanun’un 1. maddesi’nde getirilen düzenleme ile 1. 1. 2005 tarihinde Yeni Türk Lirası ve 
Yeni Kuruş tedavüle girmiş, böylece değer kaybeden Türk Lirası Yeni Türk Lirasına yerini bırakmış, Türk Lirası 
31. 12. 2005 tarihinde Türk Lirası ve Kuruş tedavülden tamamen kalkmıştır. 1 Yeni Türk Lirası 1. 000. 000 Türk 
Lirası karşılığı olarak kabul edilmiştir. 1. 1. 2009 Tarihinde Merkez Bankası 5083 Sayılı Kanunun kendisine 
verdiği yetkiyi kullanarak Yeni Türk Lirası kaldırılmış aynı değerde Türk Lirası tedavüle çıkarılmıştır. 

 Her iki geçiş döneminde (1. 1. 2005-31. 12. 2005 ile 1. 1. 2009-1. 1. 2010) tarihleri arasında her iki para birim-
leri birlikte tedavül etmiştir. Bu hallerde hangi para birimi ile ödeme yapacağına ilişkin seçim hakkı BK m. 87 
kıyasen uygulanarak borçluya ait olduğu kabul edilmelidir (Ayrıntılı bilgi için bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s. 312). 
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 Söz konusu tutar kağıt para ile veya madeni para ile ödenebilir. Madeni para 
ile ödemede sınır dürüstlük kuralıdır. Büyük bir tutardaki para borcu dilediğiniz 
değerdeki kağıt para ile ödenebilir. Ancak, borçlu tarafından 1000 TL. ’nin 1 TL. 
madeni para ile ödenmesi ya da 50 Kuruşla ödenmek istenmesi dürüstlük kura-
lına aykırılık teşkil edebilecektir. Ancak, bazen işin özelliği gereği para borcunun 
madeni para ile ödenmesi de talep edilebilir27. 

Ülke parası ile ödeme yerine yabancı para ile ya da mal ile veya çek ile ödemeyi 
teklif ederse alacaklı bunu kabul etmek zorunda değildir. Bunun sonucunda borç-
lu temerrüde düşecektir28. 

b) Yabancı para ile ödemenin kararlaştırılması
Tarafların para borcunun yabancı para ile ödemesini kararlaştırması müm-

kündür. Yabancı para borcu olarak ifade edilen bu halde, para borcu ödeme ye-
rinde geçerli olan para biriminden başka bir para birimi ile ifade edilir29. Yabancı 
para borcunun kaynağı sözleşme olabileceği gibi sebepsiz zenginleşme de olabilir. 
öğretide30 haksız fiillerde tazminat yabancı para birimi üzerinden belirlenmeya-
ceği ifade edilmesine rağmen, Yargıtay’ın görüşü ise haksız fiile maruz kalam kişi-
nin yurt dışında yaşaması ve zarar yurt dışında giderilecekse yabancı para üzerin-
den tazminata hükmedilmesi gerektiği yönündedir31. TBK m. 99/II ve III hükmü 
bu hususu düzenlemiştir. BK 99/II hükmünde yabancı para borcunun ödeme za-
manında ifası, TBK m. 99/III’de ise yabancı para borcunda borçlunun temerrüde 
düşmesi hali düzenlenmektedir. 

aa) Yabancı para borcunun ödeme zamanında ifası
Türk Borçlar Kanunu m. 99/II gereğince, “ülke parası dışında başka bir para 

birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu an-
lama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke 
parasıyla da ödenebilir. ”

Bu hükümde iki durum düzenlenmiştir. İlki, sözleşmede yabancı paranın “ay-
nen ödeneği” hususunun düzenlenmiş olması (aynen ödeme kaydı ihtiva eden 
para borçları, gerçek para borçları), ikincisi ülke para birimi dışında para birimi 
ile ödemenin kararlaştırılmış (aynen ödeme kaydı ihtiva etmeyen para borçları, 
gerçek olmayan para borçları32) olmasıdır. 

27 Madeni paralarla ilgili bkz. 1264 Sayılı “Madeni, Ufaklık ve Hatıra Para Basılması Hakkında Kanun”. 
28 OĞUZMAN/ÖZ, s. 313; EREN, s. 934. 
29 NOMER, s. 163. 
30 NOMER, s. 164. 
31 HGK 11. 11. 2009 T. , 2009/4-238 E. , 2009/493 K. (Kazancı Bilgi Bankası, 28. 05. 2012). Karş. 17. HD , 8. 3. 

2011 T. , 2010/10119 E. , 2011/2065 K. (Kazancı Bilgi Bankası, 28. 05. 2012). 
32 PEKCANITEZ, Hakan: Medeni Usul Hukukunda Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, Ankara 1998, s. 5 vd.; 
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i) Gerçek yabancı para borcu 

Tarafların aynen ödemeyi kararlaştırmış olmaları halinde gerçek yabancı para 
borcunun varlığından söz edilir. Bu halde borçlunun seçimlik yetkisi bulunma-
makta olup, borçlu yabancı para birimi ile ödemek zorundadır. Taraflar sözleş-
mede mutlaka “aynen ödeme” ifadelerini kullanmak zorunda değildir. Bunun 
dışında başka bir ifade ile de bu husus kararlaştırılabilir. örneğin, “10. 000 Euro 
ödenecek, Türk Lirası ödeme kabul edilmeyecektir. ” şeklinde bir beyanın bu-
lunması, “efektif ” ifadesinin sözleşmede yer alması halinde aynen ödeme kaydı 
bulunmaktadır33. 

ii) Gerçek olmayan yabancı para borcu

Gerçek olmayan yabancı para borcu ülke parası dışında bir para birimi ile öde-
me yapılmasının kararlaştırılmış olduğu ihtimaldir. Bu halde, aynen ödeme kaydı 
veya buna benzer bir ifade yer almamaktadır. Bu ihtimalde, borçlu ister Türk Li-
rası ile, ister ise yabancı para birimi ile ödemeyi seçebilir. Aynen ödeme kaydı bu-
lunmaması halinde borçlunun bir seçim yetkisi bulunmaktadır. Yoksa para borcu, 
ülke parasıyla ödeme borcuna dönmemektedir. Nitekim alacaklı ancak yabancı 
para ile ödemeyi talep edebilir34. 

Borçlunun yabancı para birimi ile ödemeyi seçmesi halinde bir özellik bulun-
mamaktadır. Borçlu sözleşmede kararlaştırılan tutarda yabancı para birimi ile 
borcunu ifa edecektir. Borçlunun Türk Lirası ile ödeme yapmayı seçmesi halinde 
de yabancı para biriminin hangi rayiç değer üzerinde Türk Lirasına çevrileceğiı 
çözüme kavuşturmalıdır. TBK m. 99/II’de bu husus “ödeme günündeki rayiç üze-
rinden ülke parasıyla” şeklinde düzenlenmiştir. BK m. 83/II’de ise “borç vadenin 
hulülü günündeki rayici üzerinden memleket parasiyle” ifadesi yer almaktadır. 

öğretide bir görüşe göre35 BK m. 83/II hükmü sadece vade belirlenmiş borçları 

GRASSINGER, Gülçin Elçin: “Yabancı Para Borcu İle İlgili Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın 
Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 296. 

33 ENGEL, Pierre: Traité des obligations en droit Suisse, 1973 Neuchatel, s. 433; GUGGENHEIM, Daniel: Le 
Droit Suisse des contrats, Principes Géneraux, Tome II, Les Effets des contrats, Genève 1995, s. 74; EREN, s. 
936; PEKCANITEZ, s. 5. 

34 BARLAS, s. 93. Alacaklının doğrudan yabancı para ile ifa hususunda dava açabileceği hususu için bkz. . 
BARLAS, s. 93. 

 Bu düzenlemenin yapılmasının gerekçesi, yabancı para bulmakta zorluk çekecek borçlunun korunması ve 
ülke parasının saygınlığının korunmasıdır (BAYGIN, Cem: “Türk Borçlar Kanunu’nun Borç İlişkisinin Hü-
kümleri-Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik ve Değişiklikler”, 
EÜHFD, C. XIV, S. 3-4, 2010, s. 127; BUZ, Vedat: Borçların ifası ve İfa Edilmemesi, Türk Borçlar Kanunu 
Sempozyumu, Makaleler-Tebliğler, İstanbul 2012, s. 92). Artık, yabancı paraya erişim imkanı kolaylaşmıştır. 
Bu sebeple bu hükmün mevcudiyetine gerek olup olmadığı hususunda düşünülebilir (Bu hususta bkz. BUZ; 
s. 92). 

35 BARLAS, s. 96. 
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düzenlemektedir. Diğer görüş ise36 vade günü ile borcun muaccel olduğu günün 
kastedildiğini kabul etmektedir. Bu nedenle vade kararlaştırılmamış olan bir borç 
için de söz konusu düzenleme uygulanmalıdır. Vade kararlaştırılmamış borç doğ-
duğu an muaccel olur (TBK m. 90, BK m. 74). Buna göre, muaccel olan borcun 
ödeme günündeki kura göre ödenmesi teklif edilmelidir37. Bir diğer sorun ise, 
borçlunun kararlaştırılan vadeden önce borcu ifa etmek istemesi halinde hangi 
kura göre ödeme yapacağı hususudur. Henüz vade gelmediği için vade kuru bu-
lunmamaktadır. İşte bu halde, kanımızca ödeme günündeki kur karşılığı Türk Li-
rası ile borçlu borcu ifa etmelidir38. 

Bu açıklamalar ışığında TBK m. 99/II düzenlemesi incelendiğinde, TBK m. 99 
hükmü ile 818 Sayılı BK m. 83/II hükmünin farklı olduğu hususu görülmektedir. 
BK m. 83/II hükümde“rayici olan yabancı paranın vade günündeki rayici üzerin-
den ödeme yapılması” düzeltilmiştir39. Oysa TBK m. 99/II hükmünde ise “ödeme 
günündeki rayiç üzerinden” ödeme yapılması düzenlenmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu m. 99/II’de vade günü yerine “ödeme günü” terimi kul-
lanılmaktadır. öğretide, her ne kadar Kanunda “ödeme günü” olarak ifade edilse 
bile BK m. 83/II’deki gibi vade gününün ifade edilmek istendiği kabul edilmekte-
dir40. Fakat TBK m. 99/II hükmünde “ödeme günü”nden “vade” anlaşılırsa, kanun 
koyucunun TBK m. 99/III hükmünde ayrıca “vade” ‘yi kullanmasının açıklanma-
sı mümkün olmaz. 

 “Ödeme günü” ile tam olarak “fiili ödeme gününün” kastedildiğinin düşünül-

36 SEROZAN: Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Değişikliklerinin özellikle Yabancı Para Borçlarına ve Bun-
ların Teminat Altına Alınmalarına İlişkin Değişikliklerin Eleştirilmesi, İBD. C. 65, S. 1-2-3, İ, (Kısaltma: 
Eleştiri) s. 207; BAYGIN, Yabancı Para, s. 76 vd. Borçlar Kanununa üçüncü fıkranın eklenmesinden çnceki 
durum için bkz. REİSOĞLU, Seza: Yabancı Para Üzerinden Taahhüt Altına Girilmesi ve Hukuki Sonuçları, 
BATİDER, Y. 1986, C. XIII, S. 3, 4, s. 146 vd. ; HATEMİ/GÖKYAYLA: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstan-
bul 2011, s. 214. 

37 BARLAS, s. 97. Düzenlemenin eleştiri için bkz. BUZ, s. 94, 97. 
38 Aynı görüşte ARSLANLI, Halil: Ticari Bey, İstanbul 1955, s. 122; BAYGIN, Yabancı Para, s. 84. Oser/Schö-

nenberger ise, vadeden önce ödenince vade kuru farkını ödenmesi gerektiğini kabul etmektedir (OSER/
SCHÖNENBERGER: (çev. Recai Seçkin), Borçlar Hukuku, İkinci Kısım, Ankara 1950, s. 666). Barlas, BK 
m. 83/II hükmü nedeniyle vadeden önce ifanın mümkün olmadığını kabul etmektedir (BARLAS, s. 97). 
Bkz. Yarg. İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 19. 2. 1947 T. , 1946/15 E. , 1947/7 K. ; HGK T. 3. 6. 1998, E. 
1998/11–299, K. 1998/380 (Kazancı Bilgi Bankası, 22. 05. 2012). 

39 ERTAŞ, Şeref: “Borçların ifası ile İlgili Yeni Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a 
Armağan, İstanbul 2011, s. 310. 

40 KILIÇOĞLU, s. 587; ATAMER, Yeşim M. : “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değer-
lendirme ve Teklifler”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 6, Mayıs 2006, s. 23; AYDINCIK, Şirin: “6098 Sayılı 
Türk Borçlar Kanununda Borçların İfası (TBK m. 83-111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklik-
ler”, Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011, s. 159. Kılıçoğlu, “ödeme günü” yerine “vadenin tamamlandığı 
gün” ifadesinin daha yerinde olduğunu ifade etmektedir (KILIÇOĞLU, s. 587). 6102 Sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 711. maddesinde de “ödeme günü” ifadesine yer verilmektedir. Hüküm incelendiğinde, “öde-
me günü” ifadesinin “fiili ödeme günü”nü karşıladığı görülmektedir. 
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mesi mümkündür. Ancak bu düşüncenin TBK m. 99/III hükmü ile uyumlu olma-
dığı göz önüne alınmalıdır. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde TBK m. 99/III 
hükmü uygulanacaktır. Üstelik TBK m. 99/III hükmünde “fiili ödeme günü” ifa-
desi kullanılmaktadır. İşte tüm bu hususlar dikkate alınarak, kanımızca, ilk olarak 
söz konusu düzenlemenin kanun koyucunun yukarıda açıkladığımız durumları 
dikkate alarak “ödeme günü” olarak ifade ettiği, daha sonra ise temerrüde düşül-
dükten sonra ödemenin yapıldığı günü ise “fiili ödeme günü” olarak ifade ettiği 
sonucuna varmak amaca uygun olacaktır. Buna göre, TBK m. 99/II’de “ödeme 
günü” ifadesinden, vade kararlaştırılan borçlarda vadenin dolduğu gün41, vade 
kararlaştırılmamış borçlarda borcun muaccel olduğu gün, vadeden önce ifa ha-
linde ödemenin yapıldığı gün anlaşılacak şekilde hükmün düzenlendiği sonucuna 
varılmalıdır. 

Yabancı para borcunun Türk Lirası karşılığının ödeneceği hallerde, ödeme gü-
nündeki hangi kurun esas alınacağı hususu da tartışmalıdır. Bu hususta üç görüş 
bulunmaktadır. Birinci görüş, efektif kurun esas alınmasını; ikinci görüş, döviz 
kurunun esas alınmasını; üçüncü görüş ise nakit dışı ödemelerde döviz kurunun, 
nakit ödemelerde ise efektif kurun esas alınmasını kabul etmektedir42. Bu kurlar-
dan ifa yerinin kuru esas alınacak olup, alacaklının doğacak zarardan korunması 
amacıyla satış kuru esas alınmalıdır43. Bu kur fiilen ödeme yapılan yer değil, borç-
lunun ödemeyi yapması gereken yerin kurudur44. 

bb) Borçlunun temerrüde düşmesi

Borçlar Kanunu m. 83/III’e göre, “Yabancı para borcunun vadesinde ödenme-
mesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk 
parası ile ödenmesini isteyebilir. ” Bu düzenleme nedeniyle öğretide iki görüş bu-
lunmaktadır. Birinci görüşe45 göre, bu halde seçim yetkisi alacaklıya ait olup, ala-
caklı isterse yabancı para ile isterse Türk Lirası olarak ödemeyi talep edebilecektir. 
Alacaklının Türk lirası ile ödemeyi seçmesi halinde isterse vade isterse fiili ödeme 
günündeki rayiç karşılığı Türk Lirası ödeme talep edebilmektedir. Bizim de katıl-

41 Ancak belirtmek gerekir ki, vade ile belirli vade ifade edilmektedir. Belirli olmayan bir vadenin söz konusu 
olması halinde (örneğin domateslerin olgunlaştığı zaman, 2012 yılının ortalarında, yazın ortalarında şek-
linde belirlenen vade) borçlunun temerrüde düşmesi için ihtar gerekmektedir. İşte bu ihtar yapılana kadar 
ifa ödeme günündeki Türk Lirası karşılığı ödenmelidir. 

42 Bu husustaki görüşler için BK BARLAS, s. 101; OĞUZMAN/ÖZ, s. 315 dn. 161, 162’de anılan yazarlar; 
BAYGIN, Yabancı Para, s. 116 vd. 

43 BARLAS, s. 101; OĞUZMAN/ÖZ, s. 315; GRASSINGER, s. 298. 
44 BARLAS, s. 94, dn. 277’de anılan yazarlar. 
45 SEROZAN, Rona: Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Değişikliklerinin özellikle Yabancı Para Borçlarına 

ve Bunların Teminat Altına Alınmalarına İlişkin Değişikliklerin Eleştirlmesi, İBD. C. 65, S. 1-2-3, s. 211 vd. 
; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 778; SEROZAN, s. 81; AYDINCIK, s. 161. Bu konuda 
bkz. HGK 8. 5. 2002 T. ; 2001/19-1086 E. , 2002/371 K. (Kazanci Bilgi Bankası, 23. 05. 2012). 
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dığımız ikinci görüşe46 göre ise, borçlu temerrüde düşmüş olsa bile aynen ödeme 
kaydı yoksa yabancı para borcu veya Türk Lirası ödeme hususunda borçlunun 
seçim yetkisi devam etmektedir. Yabacı para ile ödemeyi borçlu seçerse, yabancı 
para ile ödenecektir. Türk Lirası ile ödemeyi seçmesi halinde ise, alacaklı hangi 
taraihteki (fiili ödeme- vade) rayiç değer karşılığı ödenmesini isterse borçlu o ta-
rihteki rayiç değeri ödeme borcu altında olacaktır. 

Türk Borçlar Kanunu m. 99/III hükmü ise, “ülke parası dışında başka bir para 
birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade de 
bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu alacağının 
aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parası ile öden-
mesini isteyebilir. ” şeklindedir. 

Bu düzenlemede, kanun koyucu bizim katılmadığımız birinci görüşü benim-
semiştir. ödeme gününde borçlunun ifada bulunmaması halinde, seçim yetkisi-
nin alacaklıda olduğu açık olarak ifade edilmiştir. Hükme göre, göre alacaklının 
iki temel seçim imkanı bulunmaktadır. Buna göre, alacaklı isterse yabancı para 
ile borcun ödenmesini, isterse Türk Lirası olarak borcun ödenmesini isteyebilir. 
Ancak alacaklının borcun Türk Lirası olarak ödenmesini seçmesi halinde, ister-
se vade tarihindeki rayiç üzerinden, isterse fiili ödeme günündeki rayiç karşılığı 
Türk Lirası ödenmesini talep edebilecektir47. 

Ancak ifade etmek gerekir ki, bu halde de alacaklının seçimlik yetkisinin bu-
lunması için aynen ifa kaydının bulunmaması gerekmektedir. Aynen ifa kaydı 
varsa alacaklının seçim yetkisi yoktur. 

Alacaklının ödemenin ülke parası ile yapılmasını talep etmesi halinde hangi 
tarihteki kurun çevirmeye esas alınacağı hususu da TBK m. 99/III ile hükme bağ-
lanmıştır. Hükme göre, alacaklı vade ya da fiili ödeme günündeki rayiç değer üze-
rinden ülke parası ile ödemesini isteyebilir. BK m. 83/III’de ise, “borcu vade veya 
fiili ödeme günündeki rayice” göre ödeme yapılmasını talep edebileceği hususu 
düzenlenmiştir. Her iki düzenlemedeki ifadelerdeki farklılık sebebiyle hükümde 
bir değişiklik olduğu düşünülebilir48. Fakat madde gerekçesinde, hükümde bir de-
ğişiklik olmadığı ifade edilmektedir. Kanımızca, hükümde bir kavram karışıklığı 
bulunmaktadır. “Ödeme günü” ifadesinin “vade”yi karşıladığının kabulü halinde 
aynı maddede ayrıca “vade” kavramına yer verilmiş olması açıklanamaz. Bunun 
yanı sıra, “ödeme günü”nün “fiili ödeme günü” olarak kabul edilmesi halinde de 

46 OĞUZMAN/ÖZ, s. 316; BARLAS, s. 99 vd. ; GRASSINGER, s. 297 vd. ; BAYGIN, s. 128. 
47 BAYGIN, s. 128; AYDINCIK, s. 162; OĞUZMAN/ÖZ, s. 314. Eleştiri için bkz. SEROZAN; Rona: “Yeni 

Borçlar Kanunu’nda ‘İfa Zamanı’ve ‘zamanında İfa Etmeme”Konularında Rastlanan Yenilikler”, Prof. Dr. 
Tankut Centel’e Armağan, s. 1079 vd. 

48 Bu konuda bkz. BUZ, s. 94 vd. 
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borcun “ödeme günü”nde ödenmemesi halinde fiili ödeme günü nasıl belirlene-
cektir? Tüm bu açıklamalar sonucunda tespit edilen karışıklıklar ancak “ödeme 
günü”nün, borçlunun temerrüde düşmeden borcun ödendiği günü ifade ettiğinin 
kabulü ile giderilebilmektedir49. 

Türk Borçlar Kanunu m. 99/III ile ilgili son olarak belirtmek gerekir ki, öğ-
retide temerrüde düşmese bile TBK m. 99/III hükmünün uygulanacağı görüşü50 
ileri sürülmekteyse de kanımızca hükümde borçlunun temerrüde düşmesi hali 
düzenlenmektedir51. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu’ndaki terminolojiye baktı-
ğımızda “ödeme gününde ifa edilmemiş” ifadesi yerine “temerrüde düşmüş olma-
sı” ifadesinin kullanılması gerektiği görüşündeyiz. 

 Alacaklının yabancı para üzerinden ifa davası açması halinde, mahkeme ya-
bancı para ile ifaya karar vermelidir52. Ancak icra sırasında borçlunun o cinsten 
yabancı parası bulunmuyorsa icra Türk Lirası üzerinden yapılabilecektir. 

B. MAHSUP

Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan “Ödeme” Başlığının ikinci alt başlığı “mah-
sup”tur. Mahsup başlığı altında iki husus incelenmiştir. İlki kısmen ödeme halin-
de mahsubun nasıl yapılacağına, ikincisi ise, birden çok borcun varlığı halinde 
mahsubun nasıl yapılacağına ilişkindir. 

1. Kısmen Ödemede Mahsup

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki 
Hüküm
MADDE 100- Borçlu, faiz veya giderleri 
ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı 
ödemeyi ana borçtan düşme hakkına 
sahiptir. Aksine anlaşma yapılamaz. 
Alacaklı, alacağın bir kısmı için kefalet, rehin 
veya başka bir güvence almış ise, borçlu 
kısmen yaptığı ödemeyi, güvence altına 
alınan veya güvencesi daha iyi olan kısma 
mahsup etme hakkına sahip değildir. 

818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki Hüküm
Madde 84- Borçlu faiz veya masrafları 
tediyede gecikmiş değil ise kısmen icra 
eylediği tediyeyi resülmale mahsup edebilir. 
Alacaklı alacağın bir kısmı için kefalet, rehin 
veya sair teminat almış ise borçlu kısmen icra 
eylediği tediyeyi temin edilen veya teminatı 
daha iyi olan kısma mahsup etmek hakkını 
haiz değildir. 

49 Bu konuda eleştiri için bkz. BUZ, s. 96 vd. ve dn. 12. Türk Borçlar Kanunu’n kullanılan dil açısından eleştirisi 
için bkz. BAŞPINAR, Veysel: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Şekli Açıdan Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. 
Rona Serozan’a Armağan, C. I, İstanbul 2010, s. 484 vd. 

50 BARLAS, s. 100; GRASSINGER, s. 307. 
51 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 777 vd. ; SEROZAN, s. 80; BAYGIN, s. 128; BAYGIN, 

Yabancı Para, s. 75. 
52 SEROZAN, s. 212 vd. ; BARLAS, s. 92. Bu konuda sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. PEKCANITEZ, s. 

47 vd. 
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Yapılan ödemenin faiz, masraf ve anaparayı karşılamaması halinde borçlu ta-
rafından yapılan ödemenin faizden mi anaparadan mı mahsup edileceğinin tes-
piti gerekmektedir. Zira anaparadan ifa edilen tutarın düşülmesi halinde, anapara 
küçülecek ve azalan tutar üzerinden faiz işleyeceği için faiz alacağı azalacaktır. 

Burada ifade etmek gerekir ki, faiz borcu asıl borcun fer’i niteliğinde ise de, 
anapara faizinin ödenip, anapara borcunun ödenmemesi halinde kısmi ifa söz-
konusu değildir. Kısmi ödeme olmadığı için alacaklı bu ödemeleri reddedemez53. 

Türk Borçlar Kanunu m. 100’e göre iki ihtimal söz konusudur. İlki anapara 
veya faiz ya da masrafın tamamının ödenmesinin teklif edilmesidir. Bu durumda 
kısmi ifa yoktur. Alacaklı ifayı kabul etmek zorundadır. İkinci durum ise, anapa-
ranın bir kısmının ya da faiz ve masrafın bir kısmının ödenmesinin teklif edilme-
sidir. Alacaklı kısmi ifayı reddedebilir, ancak arzu ederse kabul edebilir. İşte TBK 
m. 100’de bu iki halde ödemenin neye mahsup edileceği hususu düzenlenmiştir. 

•	 Borçlu faiz ve masrafı ödemede mütemerrit değilse, ödemesinin anaparaya 
sayılmasını talep edebilir. 

•	 Türk Borçlar Kanunu m. 100/I’deki düzenlemenin aksine anlaşma yapıla-
maz. Buna göre, borçlunun faiz ve masrafları ödemede temerrüde düşme-
mesine rağmen, asıl borca mahsubu talep edemeyeceği yönündeki anlaş-
malar geçersiz olacaktır. Bu şekilde bankaların, tersine olan uygulamaları-
nın önüne geçilmek istenmiştir54. Zira bankalar, temerrüde düşmese bile, 
yapılan ödemenin ister anaparaya ister faize mahsup edilmesine ilişkin ter-
cihin kendilerine ait olduğu hususunu sözleşmelere koymaktadır55. 

•	 Borçlunun faiz ve masrafı ödemede mütemerrit olması halinde kısmi öde-
me faiz veya masrafa mahsup edilecektir56. Borçlu kısmi ödemenin ana-
paradan mahsup edilmesini talep edemez. Taraflar, faiz ya da masrafları 
ödemede temerrüde düşse bile, borçlunun kısmi ödemeyi anaparadan 
mahsup edilmesini talep etme hakkı bulunduğu hususunda anlaşabilir mi? 
öğretide57 bir görüşe göre aksine anlaşma yapılamayacağına ilişkin hüküm 
buna engeldir. Bizim de katıldığımız görüş58 uyarınca, burada amaç borç-
luyu korumaktır. Borçlu temerrüde düşse bile yapılan ödemenin anaparaya 

53 OĞUZMAN/ÖZ; s. 295; OSER/SCHÖNENBERGER, s. 670. Aksi görüş için bkz. SAYMEN/ELBİR, s. 657 vd. 
54 ERTAŞ, s. 312; KILIÇOĞLU, s. 590. Bu düzenlemeye ilişkin eleştiri için bkz. BUZ, s. 98. 
55 AYDINCIK, s. 163. 
56 KILIÇOĞLU, s. 589. 
57 BUZ, s. 98 vd. ; AYDINCIK, s. 164. Aydıncık, lafzi yorumdan bu sonuca varılabileceğini ancak hükmün bu 

açıdan bir değişiklik getirmediği sonucuna varılması gerektiğini ifade etmektedir (AYDINCIK, s. 164 vd. ). 
58 KILIÇOĞLU, s. 590. 
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sayılması borçlu lehindedir. Bu nedenle “aksine anlaşma yasağının” kapsa-
mında bu hususun bulunmadığının kabulü amaca daha uygundur. Nitekim 
metnin zıt anlamıyla yapılan yorum başka bir kurala, hükmün amacına, 
menfaate, mantığa, hayat deneylerine aykırı düşmemelidir59. 

Borçlar Kanunu m. 100/II gereğince “Alacaklı, alacağın bir kısmı için kefalet, 
rehin veya başka bir güvence almış ise, borçlu kısmen yaptığı ödemeyi, güvence altı-
na alınan veya güvencesi daha iyi olan kısma mahsup etme hakkına sahip değildir. 
” Bu düzenleme eski hüküm ile aynıdır, değişiklik bulunmamaktadır. 

Alacaklının ksımı ödemeyi kabul ettiği halde, teminatların ne olacağı husu-
su hükümde düzenlenmiştir. İlk olarak belirtmek gerekir ki, alacağın tamamını 
teminat altına almak için ayni ya da şahsi teminat tesis edilmiş olması halinde, 
alacağın tamamı ifa edilmeden teminat sona ermez. 

özellik arz eden hal, teminatın alacağın belirli bir kısmı için güvence oluştur-
ması halindedir. İşte BK m. 100/II bu hususu düzenleme altına almaktadır. 

2. Birden Çok Borçta Mahsup

Taraflar arasında aynı konuda birden fazla borç varsa, taraflar ifanın nasıl ola-
cağını sözleşmede kararlaştırabilirler. Para borçlarında bu hususa ilişkin özel dü-
zenleme getirilmiştir. 

a) Borçlu ve alacaklının bildirimine göre

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki 
Hüküm
MADDE 101- Birden çok borcu bulunan 
borçlu, ödeme gününde bu borçlardan hangi-
sini ödemek istediğini alacaklıya bildirebilir. 
Borçlu bildirimde bulunmazsa, yapılan öde-
me, kendisi tarafından derhâl itiraz edilmiş 
olmadıkça, alacaklının makbuzda gösterdiği 
borç için yapılmış sayılır. 

818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki Hüküm
Madde 85- Birden fazla borçları bulunan 
borçlu, borçları ödemek zamanında bu borç-
lardan hangisini tediye etmek istediğini ala-
caklıya beyan etmek hakkını haizdir. 
Borçlu beyanatta bulunmadığı surette vuku-
bulan tediye kendisi tarafından derhal itiraz 
edilmiş olmadıkça alacaklının makbuzda irae 
ettiği borca mahsup edilmiş olur. 

Bu düzenlemede birden çok borcun ifası düzenlenmiştir. İlk olarak belirmek 
gerekir ki, taraflar birden çok borcun ifası halinde yapılan ödemenin hangisine sa-
yılacağına ilişkin anlaşmış ise yedek hüküm olan TBK m. 101 uygulanmayacaktır. 

İkinci olarak, tarafların sözleşmede kararlaştırmış olmamasına rağmen bazen 
halin özelliğinden ödemenin hangi borcun ifası için olduğu anlaşılabilir. örneğin, 
Aslı’nın Banu’ya biri 2300 TL. diğeri 550 TL. olmak üzere iki borcunun olması ha-
59 TEKİNAY, Selahattin S. : Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler, İstanbul 1992, s. 62; DURAL/

SARI: Türk özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2009, 
s. 96; OĞUZMAN/BARLAS: Medeni Hukuk, İstanbul 2011, s. 64. 
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linde, Aslı’nın Banu’ya 550 TL. ödemesi halinde ifanın hangi borca ilişkin olduğu 
anlaşılmaktadır60. 

Taraflar sözleşmede kararlaştırmamışlarsa, birden fazla borcu olan borçlu 
hangi borcu için ödeme yaptığını alacaklıya bildirebilir. Eğer borçlunun yaptığı bu 
bildirime alacaklı itiraz etmez ise borçlunun ifası o borç için sayılır. Eğer, alacaklı 
borçlunun bu beyanına itiraz ederse, borçlu ödemeyi yapmaktan kaçınabilir. Bu 
halde, alacaklı borçlunun ifayı teklif ettiği borç açısından alacaklı temerrüde dü-
şecektir. Ancak, alacaklının alacaklı temerrüdüne düşmesi için ifası teklif edilen 
ödemenin para miktarı, yer ve zaman itibariyle borca uygun olması gerekmekte-
dir. Aksi takdirde alacaklı alacaklı temerrüdüne düşmeyecektir61. 

Aslı’nın Banu’ya 100. 000 TL. , 200. 000 TL. , 300. 000 TL. borcu olduğu ihti-
malde, Aslı 300. 000 TL. ödemeyi ilk iki borç için yapmak isterse ve Banu buna iti-
raz etmeden ifayı kabul ederse birinci ve ikinci borç sona erecektir. Eğer, alacaklı 
Banu ödemeyi üçüncü borca sayacağını söylerse, alacaklı ilk iki borç için alacaklı 
temerrüdüne düşecektir. Üçüncü borç muaccel olmuşsa, borçlu Aslı bu borcu ifa 
etmez ve alacaklı bu borcu talep ederse, borçlu üçüncü borç için temerrüde dü-
şecektir. İlk iki borç teminatlı üçüncü borç teminatsız olsa da durum aynıdır. 62 

Borçlu borcu ifa ederken hangi borca ilişkin ödemeyi yaptığı hususunda sus-
muşsa, alacaklının düzenlediği makbuzda gösterdiği borcu ifa etmiş olacaktır. An-
cak, borçlunun makbuza itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu itiraz der-
hal yapılmalıdır. Bu itirazın yapılması halinde, TBK m. 102 hükmü uygulanacaktır. 

b) Kanuna göre

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki Hü-
küm
MADDE 102- Kanunen geçerli bir açıklama 
yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulun-
madığı durumda ödeme, muaccel borç için 
yapılmış sayılır. Birden çok borç muaccel ise 
ödemenin, borçluya karşı ilk olarak takip edilen 
borç için yapılmış olduğu kabul edilir. Takip ya-
pılmamış ise ödeme, vadesi ilk önce gelmiş olan 
borç için yapılmış olur. 
Birden çok borcun vadesi aynı zamanda gelmiş-
se, mahsup orantılı olarak; borçlardan hiçbiri-
nin vadesi gelmemişse ödeme, güvencesi en az 
olan borç için yapılmış sayılır. 

818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki Hüküm
Madde 86- Kanunen muteber bir beyan vaki ol-
madığı yahut makbuzda bir güna mahsup gös-
terilmediği takdirde, tediye muaccel olan borca 
mahsup edilir. 
Müteaddit borçlar muaccel ise tediye, borçlu 
aleyhinde birinci olarak takip edilen borca mah-
sup edilir. Takibat vaki olmamış ise tediye, vade-
si iptida hulül etmiş olan borca mahsup edilir. 
Müteaddit borçların vadeleri aynı zamanda hu-
lül etmiş ise mahsup mütenasiben vaki olur. Hiç 
bir borcun vadesi hulül etmemiş ise alacaklı için 
en az teminatı haiz olan borca mahsup edilir. 

60 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 799; GUGGENHEIM, s. 75. 
61 OĞUZMAN/ÖZ, s. 321; OSER/SCHÖNENBERGER, s. 672; REİSOĞLU, s. 307. 
62 OĞUMAN/ÖZ, s. 321. 
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Türk Borçlar Kanunu m. 101’deki şartlar gerçekleşmezse; borçlu hangi borcu 
ifa ettiğini bildirmez ve alacaklı da makbuzda hangi borca ilişkin olarak ifayı ka-
bul ettiğini makbuzda göstermez ise ya da borçlu makbuza itiraz eder ise TBK m. 
102 hükmü gereği mahsup yapılacaktır. Söz konusu hükme göre 4 hale göre farklı 
çözüm yolu bulunmaktadır. 

•	 Borçlardan biri muaccel ise, ödeme muaccel olan borca mahsup edilecektir. 

•	 Birden çok borç muaccel ise, ödeme ilk takip edilen borç için yapılmış sa-
yılacaktır. 

•	 Birden çok borcun hiç biri için takip yapılmamışsa, ödeme ilk muaccel olan 
borca mahsup edilecektir. Bu ihtimalde birden çok borç aynı anda muaccel 
olmuş ise, bu borçlar için mahsup orantılı olarak yapılmalıdır. 

•	 Borçlardan hiç birinin vadesi gelmiş değil ise, ödeme en az teminatı olan 
borca mahsup edilecektir. 

C. MAKBUZ ve SENETLERİN GERİ VERİLMESİ

ödeme halinde alacaklının iki yükümü bulunmaktadır. Bunlardan ilki mak-
buz verme ikincisi ise senetlerin iadesidir. Ancak, bunlar borç niteliğinde değildir. 
Bu sebeple alacaklı makbuz vermez ya da senedi iade etmez ise ifa için dava aça-
maz ve zararın tazminini talep edemez. 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki Hü-
küm
1. Borçlunun hakkı 
MADDE 103- Borcu ödeyen borçlu, bir mak-
buz ve borcun tamamı ödenmişse, buna ilişkin 
borç senedinin geri verilmesini veya iptalini 
isteyebilir. 
Borcun tamamı ödenmemiş veya borç sene-
di alacaklıya başkaca haklar da vermekte ise 
borçlu, ancak makbuz verilmesini ve ödeme-
nin borç senedine işlenmesini isteyebilir. 

818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki Hüküm
1 - Borçlunun hakkı
Madde 87- Borcu ödeyen borçlu, bir makbuz 
veya borcun tamamı tediye edilmiş ise senedin 
geri verilmesini veya iptalini istemek hakkını 
haizdir. Borcun tamamı ödenmemiş veya se-
net alacaklıya başka haklar da vermekte ise 
borçlu ancak makbuz itasını ve tediyenin se-
nede dercini isteyebilir. 

1. Makbuz Verme Yükümü

Makbuz, alacaklı veya onun temsilcisi tarafından imzalanan, borcun ödendi-
ğini ifade eden belgedir63. Bu vasfı haiz olması için makbuzda, borçlunun adı, 
63 ENGEL, s. 440; OSER/SCHÖNENBERGER, s. 674; VELİDEDEOĞLU, s. 208; OĞUZMAN/ÖZ, s. 347; 

TUNÇOMAĞ, s. 705; KILIÇOĞLU, s. 608; THEVENOZ/WERRO, Art. 88, No. 4. Makbuz ile fatura birbi-
rinden faklıdır. Fatura, Vergi Usul Kanunu’nun 229. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, “Fatura, satılan 
emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi 
yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. ” Eğer fatura bedelin ödendiğine ilişkin bir kayıt 
içermekte ise o zaman makbuz rolünü de oynayacaktır (SAYMEN/ELBİR, s. 662). 



335Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI

alacaklının imzası, ifa edilen şey ve miktarın bulunması gerekmektedir64. 

Türk Borçlar Kanunu m. 103 gereğince, borçlu borcunu ödeyince alacaklıdan 
mahbuz düzenlemesini isteyebilecektir. Makbuz talep etme yetkisi borcun tutarı 
ile bağlı olmaksızın her zaman bulunmaktadır65. 

Makbuz düzenleme alacaklının borcu değildir, ifa edilmemesi halinde borçlu 
dava açamaz. Ancak, makbuz verilmesini talep etmesine rağmen alacaklı makbuz 
vermekten kaçınırsa, borçlu da ödeme yapmaktan kaçınabilir. Bu halde, borçlu 
alacaklı temerrüdü hükümlerinden yararlanabilir66. Eğer, borçlu para borcunu ifa 
ettikten sonra, makbuz talep etmiş, talebi reddedilmiş ise, alacaklıdan ifanın ia-
desini isteyemez. Ancak, tespit davası açarak borcun ifa edildiğini ve alacaklının 
makbuz vermekten kaçındığını tespit ettirebilir67. 

Bunun tersi bir durum ise, alacaklının borçlunun nasıl olsa ödemeyi yapacağı 
düşüncesi ile ya da yanlışlıkla makbuz düzenleyip vermiş olması halidir. Bu du-
rumda alacaklı ödemenin yapılmadığını, yukarıdaki saiklerle makbuz verdiğini 
ispat ederek makbuzu hükümsüz kılabilecektir. Makbuz verdikten sonra ödeme 
yapılmış olması halinde bu talep kabul edilmeyecektir. Bazen makbuz ibra için de 
verilebilir. Bu halde, ödeme olmadan makbuz verildiği iddiası da kabul edilemez68. 

Borçlu dışında üçüncü kişi de kural olarak borcu ifa edebilir. Bu halde, mak-
buz talep etme hakkı üçüncü kişiye aittir69. 

Para borcunun kısmen ifa edilmiş olduğu ve alacaklının da kısmi ifayı kabul 
ettiği hallerde, makbuz ödenen kısma ilişkin olarak düzenlenecektir. 

2. Senedin İade Edilmesi ve Senedin İptalinin İstenmesi

a) Senedin iadesi

Senet, bir borcun meydana getirilmiş olduğunu gösteren bir ispat aracıdır. Bu 
nedenle borç senedi olarak da ifa edilen senet kıymetli evraktan farklı olup teda-
vül kabiliyeti yoktur70. 

64 SAYMEN/ELBİR, s. 661 vd. ; OSER/SCHÖNENBERGER, s. 672; ENGEL; s. 440; FEYZİOĞLU, s. 76; 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 821. 

65 OĞUZMAN/ÖZ, s. 347; KILIÇOĞLU, s. 609. 
66 ENGEL, s. 440; OSER/SCHÖNENBERGER, s. 676; OĞUZMAN/ÖZ, s. 347; FEYZİOĞLU, s. 77; REİ-

SOĞLU; s. 309; NOMER, s. 172. ; THEVENOZ/WERRO, Art. 88, No. 1. 
67 OĞUZMAN/ÖZ, s. 347. 
68 OĞUZMAN/ÖZ, s. 347 vd. 
69 TEKİNAY/AKMAN7BURCUOĞLU/ALTOP, s. 820; OĞUZMAN/ÖZ, s. 347. 
70 SAYMEN/ELBİR, s. 665; OSER/SCHÖNENBERGER, s. 677. Bu hususta ayrıca bkz. Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu m. 200 vd. 
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Borçlunun borcu için alacaklıya senet vermiş olması halinde, borcun tamamı-
nı ödediğinde senedin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Aksi takdirde, senedi 
elinde bulunan kişiye karşı borcu ifa ettiğini ispat etmesi hususunda zorlukla kar-
şılaşabilecektir. Dikkat edilmesi gereken husus senedin iade edilmesini talep etme 
hakkının ancak borcun tamamının ifası halinde söz konusu olduğudur. 

Türk Borçlar Kanunu m. 103 hükmü açık olarak senet verilmiş olması halinde 
borcun tamamı ödendiğinde hem makbuz verilmesi hem de senedin iadesi talep 
edebileceği hususu açık olarak düzenlenmiştir. 818 sayılı BK m. 87’de makbuz da 
talep edilebileceği hususu açık olarak ifade edilmemektedir. Bu yeni düzenleme 
karşısında senedin iadesinin borcun ödendiği için verildiği hususunda makbuz 
bir delil teşkil edecektir. 

Borçlu, borcun tamamını ifa etmesi halinde, senedin iadesini talep etmek ye-
rine senedin iptalini de talep edebilecektir (TBK m. 103/I). 

Borcun üçüncü kişi tarafından ifa edilmiş olduğu ihtimalde, borçlu olmayan 
üçüncü kişi senedin kendisine verilmesini talep edebilir71. 

Borçlunun borcun bir kısmını ödemiş olduğu ihtimalde ise, bu kısma ilişkin 
makbuz verilmesini ve ödemenin senede işlenmesini talep edebilecektir (TBK m. 
103/II). Ancak yukarıda ifade ettiğimiz üzere senedin iadesini talep edemeyecek-
tir. Üçüncü kişi de aynı hususu talep edebilir. 

Borcun tamamen ödenmiş olmasına rağmen, senette alacaklının başka hakları 
yer almakta ise, alacaklı senedi iade etmeyecek ancak ifayı senede işleyecek ve 
borçlu talep ediyorsa makbuz verecektir. 

ab) Senedin İptali

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki 
Hüküm
3. Senedin geri verilememesi
MADDE 105- Alacaklı, borç senedini kaybet-
tiğini iddia ederse, borçlunun istemi üzerine, 
borcu ödeme sırasında, kendisine borç sene-
dinin iptalini ve borcun sona ermiş olduğunu 
gösteren resmen düzenlenmiş veya usulüne 
göre onaylanmış bir belge vermek zorundadır. 
Kıymetli evrakın iptaline ilişkin hükümler 
saklıdır. 

818 Sayılı Borçlar Kanunu Hükmü
3 - Senedin iadesinin mümkün olamaması
Madde 89- Alacaklı senedi zayi ettiğini iddia 
eder ise tediyede bulunan borçlu kendisine 
senedin iptalini ve borcun sukutunu mübeyyin 
resmen tanzim veya usulen tasdik edilmiş bir 
ilmühaber vermeğe alacaklıyı mecbur edebilir. 
Kıymetli evrakın iptaline müteallik hükümler 
mahfuzdur. 

71 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 820. öğretide, 3. kişinin senedin iadesini talep etme hak-
kına ancak alacaklının haklarına halef olmuşsa isteyebileceğini ifade etmektedir (SAYMEN/ELBİR, s. 666; 
İNAN, s. 462). 
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Alacaklı, borç senedini kaybettiğini iddia ederse, borçlunun istemi üzerine, 
borcu ödeme sırasında, kendisine borç senedinin iptalini ve borcun sona ermiş 
olduğunu gösteren resmen düzenlenmiş veya usulüne göre onaylanmış bir belge 
vermek zorundadır. Bu belge, noter tarafından düzenleme şeklinde verilen veya 
imzası onaylanmış belgedir. Belgenin düzenlenme masraflarına alacaklı katlan-
malıdır72. Belgede borç senedinin hükümsüz olduğu ve borcun ortadan kalkmış 
olduğu belirtilmelidir73. 

Alacaklı senedi kaybetmesine rağmen, borçlunun bu şekilde bir belge verilme-
sine ilişkin talebini reddederse, borçlu borcu ifa etmekten kaçınabilir ve alacaklı 
temerrüdü hükümlerinden yararlanabilir. Borç ödendikten sonra, alacaklı sene-
din iptal edildiğine dair belge vermekten kaçınırsa, borçlu bu hususun tespiti için 
dava açabilir. 

Kıymetli evrakın iptaline ilişkin hükümler saklıdır. Burada kıymetli evraka 
ilişkin özel hükümler uygulanmalı ve kıymetli evrak iptal edilmelidir. 

2. Makbuz Verilmesinin ve Senet İade Edilmesinin Hükümleri (Karineler)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki 
Hüküm
MADDE 104- Faiz veya kira bedeli gibi dö-
nemsel edimlerden biri için, alacaklı tarafın-
dan çekince belirtilmeksizin makbuz verilmiş-
se, önceki dönemlere ait edimler de ifa edilmiş 
sayılır. 
Alacaklı anaparanın tamamı için makbuz ver-
mişse, faizlerini de almış olduğu kabul edilir. 
Borç senedi borçluya geri verilmişse, borç 
sona ermiş sayılır

818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki Hüküm
Madde 88- Faizden veya icar bedeli gibi 
muayyen zamanlarda ödenmesi lazım gelen 
sair borçlardan ihtirazi bir kayıt dermeyan 
etmeksizin bir taksit için makbuz veren 
alacaklı ondan evvelki taksitleri de tahsil etmiş 
sayılır. Alacaklı resülmal için makbuz vermiş 
ise faizlerinide tahsil etmiş sayılır. Senet 
borçluya iade edildikte borç sakıt olmuş sayılır. 

Türk Borçlar Kanunu m. 104’de üç karine yer almaktadır. Karinelerden ilki, 
senedin borçluya verilmesine ilişkindir. Senedin iade edilmesi borcun ödeme ya 
da başka sebeplerle sona erdiğine karine teşkil eder. Aslı noterde bulunan senedin 
suretinin iade edilmesi halinde karine işlemez74. 

Karineden söz edebilmek için sadece senedin borçlunun eline geçmesi yeterli 
değildir, senedin alacaklı tarafından iadesi gerekmektedir75. Ancak senedin borç-
lunun elinde olması bunu alacaklının iade ettiğini gösterir, aksini iddia eden ispat 
etmelidir76. 
72 EREN, s. 966; OĞUZMAN/ÖZ, s. 349. 
73 OSER/SCHÖNENBERGER, s. 684. 
74 Bu yöndeki karar için bkz. HGK 21. 1. 1983, 1980/4-1E. , 1983/16 K. (Kazancı Bilgi Bankası, 30. 06. 2012). 
75 OĞUZMAN/ÖZ, s. 350; EREN, s. 967. 
76 OĞUZMAN/ÖZ, s. 350 vd. ; OSER/SCHÖNENBERGER, s. 679. 
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Belirtmek gerekir ki, senedin iadesi borcun sona erdiğine ilişkin bir karinedir 
ve karinelerin aksi ispat edilebilir. Senedin borcun sona ermesi dışında bir sebeple 
iade edildiğinin ispatı karineyi çürütecektir77. örnek olarak, senedi yeni bir senet-
le değiştirmek veya 3. kişiye göstermek için verilmesi gösterilebilir78. 

Karinelerden ikincisi, anaparanın tamamı için makbuz vermesi haline iliş-
kindir. Buna göre, anaparanın tamamı için makbuz verilmiş olması ihtimalinde, 
alacaklının faizlerini de aldığı kabul edilir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, bu bir 
karinedir aksi ispat edilebilir. Bu husus TBK m. 132 ile uyum içindedir. çünkü söz 
konusu hükme göre, anapara alacağı sona erince aksi kararlaştırılmamış ise faizler 
de sona erecektir79. 

Üçüncü karine ise, dönemsel edimlerden biri için makbuz verilmesi haline 
ilişkindir. TBK m. 104/I’e göre, “faiz veya kira bedeli gibi dönemsel edimlerden 
biri için, alacaklı tarafından çekince belirtilmeksizin makbuz verilmişse, önceki 
dönemlere ait edimler de ifa edilmiş sayılır”. örneğin kira sözleşmesinde bir aya 
ilişkin kira verildiğine dair makbuz verilmiş olması, o aydan önceki kira bedelle-
rinin ödendiğine karine teşkil edecektir80. Borçlunun önceki dönemsel edimin ifa 
etmeden sonraki edimi ifa etmek istemesi halinde alacaklı makbuzda bu hususu 
berlirtmelidir. 

önceki dönemsel edimler ödenmemiş ise, alacaklı her zaman bu karinenin 
aksini ispat edebilir, yoksa önceki edimlere ilişkin borç sona ermez. 

III. PARA BORÇLARINDA FAİZ

Faiz, bir para meblağını talep hakkına sahip bulunan alacaklıya, bu paradan 
belirli bir süre yoksun kalması sebebiyle ödenen karşılıktır81. Bu nedenle, faiz bor-
cu, süre ile orantılı olarak ve anaparanın belli bir yüzdesi olarak işler82. Faizin 
temeli paranın kullanılmasında değil, süreden faydalanmaktır83. Bu sebeple, faiz 
77 OĞUZMAN/ÖZ, s. 350; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 824. 
78 EREN, s. 967; OĞUZMAN/ÖZ, s. 350; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 824 ve dn. 14
79 OĞUZMAN/ÖZ, s. 351; VELİDEDEOĞLU, s. 210; NOMER, s. 173. Bu konuda ayrınılı bilgi için bkz. 

OSER/SCHÖNENBERGER, s. 680 vd. 
80 KILIÇOĞLU, s. 609. 
81 von TUHR, s. 61; VELİDEDEOĞLU, s. 185; OĞUZMAN/ÖZ, s. 322; EREN, s. 939; ENGEL, s. 437; FEY-

ZİOĞLU, s. 59; BARLAS; s. 124; KILIÇOĞLU, s. 595; TUNÇOMAĞ, s. 93; HATEMİ/GÖKYAYLA, s. 
216; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, faiz tanımını borçlu açısından yapmıştır. Yazarlara göre, 
“borçlunun, böyle bir süreden faydalanması dolayısıyla alacaklıya, kanun veya akit gereğince ve bir oran 
dahilinde olmak üzere ödemesi gereken para” olarak tanımlamıştır (TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/
ALTOP, s. 786). Saymen/Elbir, faizin kısaca paranın kirası olduğunu ifade etmektedir. Faizin kapital serma-
yesi olduğunu ifade eden yazarlar, tabi semerelerden ayırmak için buna “medeni semere” dendiğini belirt-
mektedir (SAYMEN/ELBİR, s. 637). 

82 OĞUZMAN/ÖZ, s. 324. 
83 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 786; AYDOĞDU, Murat: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanu-

nunda Faiz ile İlgili Düzenlemeler, DEÜHFD, C. 12, S. 1, 2010s. 86. 



339Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI

borcu para borçlarında karşımıza çıkar. Ancak her para borcu için faiz ödenmesi 
gerekmemektedir84. 

Faiz borcu, anapara alacağının bir parçası değil, fer’idir; ancak ayrı bir borç-
tur85. Fer’i borç olması sonucunda asıl borç doğmamış ise faiz borcu da doğmaz, 
ana borç ortadan kalkınca faiz işlemez. TBK m. 152 gereğince anapara zamana-
şımına uğrarsa faiz alacakları da zamanaşımına uğrar. Ayrı borç olmasının sonu-
cunda, faizleri saklı tutmuş olması halinde, asıl alacak sona erse bile faiz borcu 
devam eder86. Faiz alacağı anapara alacağından ayrı olarak dava ve takip edilebilir. 
Anapara alacağından ayrı zamanaşımına tabidir87. 

Faiz, işlevi ve oluşum tarzı bakımından anapara faizi (kapital faiz) ve temerrüt 
faizi olarak ikiye ayrılmaktadır. Anapara faizi (kapital faiz), alacaklının bir miktar 
parayı ödünç vermesi karşılığında veya paranın herhangi bir süre borçluda kal-
ması halinde ödenen faizdir88. Taksitle veya vadeli satım sözleşmesinde ödenen 
faiz anapara faizidir. Bazen anapara faizinin “vade farkı” olarak ifade edildiği gö-
rülmektedir. Anapara faizi ancak konusu bir miktar para olan sözleşmelerde bulu-
nabilir89. Temerrüt faizi ise, para borcunun ifasında temerrüde düşülmesi halinde 
ödenmesi gereken faizdir90. 

Faiz borcu kanundan ya da sözleşmeden kaynaklanabilir. Faiz talep etme hak-
kı kanundan kaynaklanıyor, taraflar sözleşmede kararlaştırmasa bile talep edile-
biliyor ise kanuni faizden söz edilebilir. örnek olarak, temerrüt faizi gösterilebilir. 
Belirtmek gerekir ki, anapara (kapital) faizi de kanuni ya da sözleşmesel faiz ola-
bilir91. Kanundan kaynaklanan anapara faizine örnek; vekaletsiz iş görmeye ilişkin 
TBK m. 529’de, komisyoncunun ödediği tutarlar için TBK m. 538’de, adi ortaklık-
ta TBK m. 627’de, tacirin, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için 6102 Sayılı TTK 
84 OĞUZMAN/ÖZ, s. 322. 
85 SAYMEN/ELBİR, s. 638; OĞUZMAN/ÖZ, s. 323; KILIÇOĞLU, s. 596; EREN, s. 940; NOMER, s. 167. Ay-

doğdu, faizin asıl alacağa bağlı fer’i bir hak olmasına rağmen, bazı konularda asıl alacaktan farklı hükümlere 
tabi tutulduğunu ifade etmektedir (AYDOĞDU, s. 88). 

86 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 786 vd. ; AYDOĞDU; s. 87 vd. 
87 OĞUZMAN/ÖZ, s. 323. 
88 BARLAS, s. 126; OĞUZMAN/ÖZ, s. 322; KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 

2011, s. 595; HELVACI, s. 102; BAYGIN, Cem: “Türk Borçlar Kanunu’nun Borç İlişkisinin Hükümleri-Borç-
ların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik ve Değişiklikler”, EÜHFD, C. XIV, 
S. 3-4, 2010, s. 122; ALBAŞ, Hakan: Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu, 2. 
Oturum, İfa ve İfa Engelleri, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Oturum, İfa ve İfa Engelleri, Legal Hukuk 
Dergisi, Ekim 2005, Y. 3, S. 34, s. 3644; EREN, s. 941 vd. ; 

 Faizin üç unsuru bulunduğu ifade edilmektedir; bir para alacağı bulunması, mahrum kalınan süre olmalı, 
belirli bir oran uygulanması unsuru (AYDOĞDU, s. 86). 

89 KILIÇOĞLU, s. 597. 
90 BARLAS, s. 126; KILIÇOĞLU, s. 595 vd. , s. 597. 
91 BARLAS, s. 126. 
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m. 20’de (TTK m. 22) düzenlenen faizler gösterilebilir92. Faiz borcu sözleşmede 
kararlaştırılmışsa, bu halde sözleşmesel (akdi) faiz93 bulunmaktadır. örneğin ti-
cari nitelikte olmayan ödünç sözleşmelerinde ancak sözleşmede kararlaştırılmışsa 
faiz talep edilebilir (TBK m. 387, BK m. 307)94, tarafların sözleşmede kararlaştır-
maları halinde bu faiz sözleşmesel faizdir. 

A. TÜRK LİRASI BORÇLARINDA ANAPARA FAİZ ORANI

Türk Borçlar Kanunu m. 88’de anapara faizini düzenlenmiştir. Hüküm 818 Sa-
yılı Borçlar Kanunu’nda mülga 72. maddeyi karşılamaktadır. 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki 
Hüküm
MADDE 88- Faiz ödeme borcunda uygu-
lanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede ka-
rarlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu 
tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümle-
rine göre belirlenir. 
Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz 
oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen 
yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşa-
maz. 

818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki Hüküm
Madde 72- Bir kimse faiz vermesine mecbur olup-
ta miktarı ne mukavale ile ne de kanun veya örf ve 
adet ile muayyen değil ise bu faiz senevi yüzde beş 
hesabiyle tediye olunur. 
Mukavele ile faiz meselesinde suiistimalin meni 
hukuku amme kanunlarına aittir. 

Hükme göre, anapara faizinin talep edilebileceği hallerde, faiz oranı taraflar 
arasındaki anlaşma ya da kanun ile tespit edilecektir. Anapara faizi borcu ister 
kanundan kaynaklansın isterse sözleşmede kararlaştırılmış olsun eğer faiz oranını 
taraflar kararlaştırmamış ise yürürlükte olan mevzuata göre belirlenecektir. Bu 
hüküm yedek hukuk kuralı niteliğindedir95. Taraflar bir anlaşma ile faiz oranını 
belirleme yetkisini taraflardan birine verebilirler. Sözleşme serbestisi çerçevesin-
de bu durum mümkündür ancak tarafın bu yetkisini dürüstlük kuralına uygun 
olarak kullanması gerekmektedir96. Şu an için yürürlükteki mevzuat 3095 Sayılı 
Kanun’dur. Kanun koyucu yürürlükteki mevzuata yollama yaparak, faiz oranının 
zaman içinde değişmesi durumunda Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına 
gerek kalmadan değiştirilebilmesini sağlamayı amaçlamıştır. 

92 Ayrıntılı bilgi için bkz. TUNÇOMAĞ, s. 96 vd. 
93 Helvacı, kanuni ve iradi faiz ayrımının daha doğru olduğunu, sözleşmesel faiz teriminin her türlü hukuki 

muameleyi bünyesinde barındırmadığını ifade etmektedir (HELVACI, Mehmet: Borçlar ve Ticaret Kanunu 
Bakımından Para Borçlarında Faiz, İstanbul 2000, s. 96). 

94 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 790; EREN, s. 940; BARLAS, s. 125. 
95 çünkü hüküm ancak tarafların bu hususta bir anlaşma yapmamaları halinde uygulanacaktır (Bu konuda 

bkz. OĞUZMAN/BARLAS, s. 85. 
96 Bkz. HGK, 22. 12. 2004 T. , 2004/11-747 E. , 2004/737 K. ; HGK, 7. 2. 2007 T. , 2007/19-63 E. , 2007/52 K. ; 19. 

HD 26. 11. 1994 T. , 1994/6472 E. , 1994/11467 K. ; 19. HD 26. 3. 1996 T. , 1996/6 E. , 1996/2976 K. (Kazancı 
Bilgi Bankası, 23. 05. 2012). 
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3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un “Kanuni Faiz” 
başlığını taşıyan 1. maddesine göre, ” Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu-
na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu 
ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır. Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık 
olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya 
yetkilidir. ” Nitekim kanuni faiz oranının, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 
yıllık % 12’den % 9’a indirilmesi 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır. Bugün söz konusu oran yıllık % 9’dur. 

Taraflar anapara faiz oranını kararlaştırmış olabilirler, bu halde kararlaştırılan 
faiz oranı uygulanacaktır. BK m. 88/II’de tarafların kararlaştırdıkları (sözleşmesel 
faiz oranı) faiz oranına bir sınırlama getirilmiştir. Hükme göre, “Sözleşme ile ka-
rarlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının 
yüzde elli fazlasını aşamaz. ” Buna göre, tarafların anapara faiz oranını sözleşmede 
kararlaştırmaları halinde, bu oranın bir üst limiti bulunmaktadır. Kararlaştırılan 
oran hiçbir şekilde mevzuatta belirlenen anapa faizi oranının %50’sinden fazla 
olamayacaktır. Günümüzde bu oran %9+%4, 5=%13, 5’tur. 

Bu hüküm emredici niteliktedir. Düzenleme ile anapara faiz oranına ilk defa 
bir sınırlama getirilmiştir97. Böylelikle, uygulamada çok sık karşılaşılan olağanüs-
tü faiz oranlarının kararlaştırılması engellenmek istenmiştir98. Bu oranı aşan bir 
oranın kararlaştırılmış olması halinde, faiz oranın üst limitte belirlenmiş oldu-
ğu sonucuna varılmalıdır99. örneğin %18 yıllık faiz oranının belirlenmiş olması 
halinde bu oran yıllık % 13, 5 olarak kabul edilecektir. Bu görüşün kabulü ha-
linde, kısmi hükümsüz olan düzenleme sözleşmeden tamamen çıkarılmayacak, 
emredici hükme uygun seviyeye indirilerek uygulanacaktır100. Bu görüşün kabul 
97 OĞUZMAN/ÖZ, s. 327; AYDOĞDU, s. 93. Tasarıdaki hüküm hakkında eleştiri için bkz. HATEMİ, Hü-

seyin: “Borçlar Kanunu Tasarısı Olgunlaşmadan Kanunlaşmamalıdır”, Medeni Hukuk Hocalarına Saygı 
Günleri, 26-27 Haziran 2008, İstanbul Mayıs 2011, s. 123; ALBAŞ, s. 3650. 818 Sayılı Kanun zamanında faiz 
oranı ve faiz suiistimalleri için bkz. SAYMEN/ELBİR, s. 643 vd. ; HELVACI, s. 138 vd. 

98 Antalya, Gökhan: Sunuşlu Genel Madde Gerekçeli Adalet Komisyonu Raporu 6098 Saylı Türk Borçlar Ka-
nunu, s. 148; BAYGIN, s. 123; AYDINCIK, s. 151. 

 Bu yönde bir düzenleme olmamasına rağmen 818 Sayılı Borçlar Kanunun yürürlükte bulunduğu zaman içe-
risinde Yargıtay borçlunun kişisel hürriyeti ve ekonomik hurriyetini aşırı dercede kısıtlayan faiz oranlarını 
dürüstlük kuralına, ahlaka, ya da kişilik haklarına aykırı olarak kabul etmektedir. Bu yöndeki karar için bkz. 
Yarg. 11. HD 6. 5. 1997 T. , 920 E. , 3276 K. (Kazancı Bilgi Bankası, 30. 06. 202). Yargı kararlarında olayların 
her biri ayrı ayrı incelenerek somut olaya göre karar verilmektedir. Oysa getirilen değişiklikle somut bir 
sınırlama getirdiği için eleştirilmektedir (AYDOĞDU, s. 93). Kanımızca, somut sınırlama bulunmasına 
rağmen günün koşullarında belirlenen faiz oranının dürüstlük kuralına, kişilik haklarına aykırılık teşkil 
ettiği sonucuna varılması halinde hakimler faiz hükmünün aşrı olduğuna karar verebileceklerdir. 

99 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, İstanbul 2008, s. 598 
vd; BAŞPINAR, Veysel: Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1998, (Kısaltma: Kısmi Butlan), s. 152 
vd. ; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: “‘Değişik Kısmi Hükümsüzlük’ ve ‘Genişletilmiş Kısmi Hükümsüz-
lük’ kavramları ile ilgili düşünceler”, Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul 1996, s. 26 vd. ; OĞUZMAN/ÖZ, s. 
327; BAYGIN, s. 123; AYDINCIK, s. 154. 

100 OĞUZMAN/ÖZ, s. 143; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 598 vd; YAVUZ, s. 187. Nitekim Yargıtay kanuni 
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edilmemesi halinde, faiz oranının kararlaştırılmadığı sonucuna varılacak ve 3095 
sayılı kanunda belirlenen yıllık % 9 faiz oranı uygulanacaktır. Ancak hangi sonuca 
varılırsa varılsın, taraflardan biri, TBK m. 27/II fıkrası gereğince, sözleşmeyi hiç 
yapmayacağına ilişkin def ’iyi ileri süremez101. 

Yürürlük Kanunu m. 7 gereğince, faize ilişkin bu sınırlayıcı hüküm Kanun’un 
yürürlüğe girmesinden sonra görülmekte olan davalarda hemen uygulanmaya 
başlanacaktır. 

B. YABANCI PARA BORCUNDA ANAPARA FAİZ ORANI

Yabancı para borcunda taraflarca anapara faiz oranı kararlaştırılmamışsa, 3095 
sayılı Kanunun 4/a maddesi uygulanacaktır. Bu hükme göre “Sözleşmede daha 
yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun 
faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesa-
bına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. ”

Türk Borçlar Kanunu m. 88/II’de getirilen sınırlamanın yabancı para borcu 
için uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. öğ-
retide bizim de katıldığımız görüş uyarınca sınırlama yabancı para borcu için uy-
gulanmayacaktır102. 

C. TİCARİ İŞLERDE ANAPARA FAİZ ORANI

Türk Ticaret Kanunu m. 8/I gereğince, ticari işlerde faiz oranı serbestçe be-
lirlenir. Bu husus anapara faizinde de temerrüt faizinde de geçerlidir. Eğer ticari 
işlerde faiz oranı belirlenmemişse, 3095 Sayılı Kanun’da belirlenen oran uygulan-
malıdır103. 3095 Sayılı Kanun’un 2. maddesi gereğince, “Türkiye cumhuriyet mer-
kez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz 

oranı aşan faizleri bu orana indirerek uygulamaktadır (Yrg. 4. HD 31. 3. 1972 T. , 696 E. , 2807 K. , Resmi 
Kararlar Dergisi, 1973, II/2, s. 84). Değiştirilmiş kısmi butlan için bkz. BAŞPINAR, Kısmi Butlan, s. 152 vd. ; 
Kocayusufpaşaoğlu, “Değiştirilmiş kısmi butlan” olarak öğretide genel kabul gören deyim yerine “içerik de-
ğiştirici kısmi hükümsüzlük” deyimini tercih etmektedir. Kocayusufpaşaoğlu’na göre, batıl hüküm tamamen 
geçersiz sayılmakta, bu hükmün yerine emredici düzenleme getirilmektedir (Bu hususta ayrıntılı bilgi için 
bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 598 vd). 

 TTK m. 1530/I’de buna benzer bir düzenleme yer almaktadır. Hükme göre, “Aksine bir hüküm bulunmadığı 
takdirde, ticari hükümlerle yasaklanmış  işlemler ve şartlar batıldır. Ancak, sözleşme uyarınca yerine getiril-
mesi gereken edimler için kanunun veya yetkili makamların koymuş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler 
en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır; sınırı aşan edimler hata ile yerine getirilmiş olmasa bile, geri alınır. 
Bu sınırlarda, Türk   Borçlar Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz. ” 
Yürürlükteki TTK m. 1466 ‘da da aynı husus düzenlenmektedir. 

101 OĞUZMAN/ÖZ, s. 327; BAYGIN, s. 125; AYDINCIK, s. 154; YAVUZ, s. 187. 
102 AYDOĞDU, s. 98 vd. Bu konuda Tasarının 93. maddesinde de düzenleme bulunmuyordu. Bunun sonucun-

da yabancı para borçlarının faiz hesaplanmasında 3095 Sayılı Kanun’un uygulanacağı görüşü bulunmaktay-
dı (AYANOĞLU MORALI, Ahu (KUNTALP/BARLAS/AYANOĞLU MORALI/çAVUŞOĞLU IŞILTAN/
İPEK/YAŞAR/KOç): Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler, İstanbul 2005, s. 61). 

103 BAYGIN, s. 123. 
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oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari 
işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 
Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan 
veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur. ”

Borçlar Kanunu m. 88/I’de getirilen sınırlamanın ticari işlerde uygulanacağına 
ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. öğretide bir görüş104, madde gerek-
çesinde herhangi bir ayrım yapılmadan borçluların korunması amaçlandığının 
ifade edildiği, tacirlerin de aşırı faizlere karşı korunması gerektiği düşüncesinden 
yola çıkarak Türk Borçlar Kanunundaki sınırlayıcı düzenlemenin uygulanması 
gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşe göre TBK m. 88’deki düzenlemede kişi ba-
kımından bir ayrım yapılmamıştır. Bu görüşün bir diğer dayanağı ise TTK m. 
9’dur. Söz konusu hükme göre, “ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi 
hakkında ilgili mevduat hükümleri uygulanır. ” denilmektedir. Bu hüküm gere-
ğince Türk Borçlar Kanunu’ndaki sınırlayıcı düzenleme ticari işler için de uygu-
lanmalıdır. Diğer görüşe göre ise105 ticari işlerde TBK m. 88/II’de belirtilen üst 
limit uygulanamaz. Ticari işlerde Türk Borçlar Kanunu’na göre özel hüküm olan 
TTK m. 8 hükmü uygulanmalıdır. Bu görüşe göre TTK m. 9 hükmü bu hususu 
düzenlememektedir. Bizce de TTK m. 9’da yapılan yollama faizin işleme şartları, 
faizin fer’iliğine ilişkin hükümler ile 3095 Sayılı Kanun’da düzenlenmiş olan ticari 
faiz oranına ilişkindir106. Yoksa TBK m. 88/II hükmü özel hüküm olan TTK m. 8 
yerine uygulama alanı bulamaz 

D. BİLEŞİK FAİZ

Faizin anaparaya eklenerek elde edilen toplam üzerinden faiz işletilmesine bi-
leşik faiz (mürekkep faiz) denir107. 3095 sayılı Kanun’un 3. maddesinde “Kanuni 
faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez. ” hükmü yer al-
maktadır. Nitekim tüketim ödüncüne ilişkin TBK m. 388/III’de (BK m. 308) de, 

104 AYDOĞDU, s. 95; YAVUZ, Nihat: Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara 
2012, s. 186 vd. Karş. YAVUZ, s. 186 vd. . 

105 HELVACI, Serap: Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu, 2. Oturum, İfa ve ifa 
Engelleri, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Y. 3, S. 34, s. 3641; MOROĞLU, Erdoğan: Türk Borçlar Kanu-
nu ve Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarıları, İBD. S. 2006, C 1, s. 4 vd. ; Bu konuda bkz. 
Canyürek’in görüşü için, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu, 2. Oturum, İfa 
ve İfa Engelleri, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Oturum, İfa ve İfa Engelleri, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 
2005, Y. 3, S. 34, s. 3652 vd. ; OĞUZMAN/ÖZ, s. 327 vd. ; AYDINCIK, s. 151. Tasarıdaki düzenleme ile ilgili 
aynı yönde görüş için bkz. AYANOĞLU MORALI, s. 62. 

106 OĞUZMAN/ÖZ, s. 328. 
107 TUNÇOMAĞ, s. 105; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 793; İNAN, s. 459; EREN, s. 942; 

KILIÇOĞLU, s. 605. Helvacı bileşik faizi şu şekilde tanımlamaktadır: “… işlemiş faizlerin toplanarak anapa-
raya dahil edilmesi ile oluşan yeni anaparaya faiz işletilmesidir (HELVACI, s. 99). Anapara faizi ve temerrüt 
faizinde bileşik faiz hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. HELVACI, s. 122. 
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“Faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi kararlaştırılamaz. ” 
hükmü yer almaktadır. 

3095 Sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında bu konuya ilişkin Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri saklı olduğu düzenlenmiştir. “Ticari işlerde faiz” baş-
lığını taşıyan TTK m. 8/b. 2 hükmü şu şekildedir: “(2) üç aydan aşağı olmamak 
üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari 
hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerin-
de geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara uygulanmaz. ” Bu 
hüküm gereğince, sadece tacirler için cari hesaplar ile iki taraf için de ticari olan 
ödünç sözleşmelerinde birleşik faiz işletilebilir. 
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I. ALACAKLI TEMERRÜDÜ KAVRAMI

1. Genel Olarak

Borçlar Kanunu m. 90 uyarınca; “Yapılacak veya verilecek şey usulü dairesinde 
kendisine arz olunan alacaklı muhik bir sebep olmaksızın onu reddeder veya borç-
lunun borcunu ifa edebilmesi için tekaddümen kendi tarafından yapılması lazım 
gelen muameleleri icradan imtina eder ise, mütemerrit addolunur. ” 

Bu hükmü karşılayan 6098 sayılı TBK’nın m. 106/I hükmü de esas bakımından 
herhangi bir değişiklik getirmemektedir. Bununla beraber TBK m. 106/II ile şu 
şekilde bir hüküm Kanun’a eklenmiştir; “Alacaklı, müteselsil borçlulardan birine 
karşı temerrüde düşerse, diğerlerine karşı da temerrüde düşmüş olur. ”

Borçlar Kanunu m. 90 (TBK m. 106/1) hükmünden yola çıkılarak ifade edi-
lebilir ki, borçlunun borcunu gereği gibi ifa etmesine, alacaklının haklı bir sebep 
olmaksızın edimi kabulden kaçınması veya ifanın gerçekleşmesi için kendisinin 
yapması gereken şeyleri yapmaması engel olmuşsa, bu durumda alacaklı temerrü-
dünden söz edilir. Alacaklı temerrüdü, alacaklının ifaya katılması gereken borç-
larda gündeme gelebilmektedir. örneğin; alacaklının herhangi bir faaliyetine ihti-
yaç göstermeyen, yapmama borçlarında alacaklı temerrüdü oluşamaz. 

1 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
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Borçlu temerrüdünde olduğu gibi alacaklı temerrüdü durumunda da, borcun 
zamanında ifa edilmemesi durumu vardır; fakat borçlu temerrüdünden farklı ola-
rak alacaklı temerrüdünde buna sebebiyet veren alacaklıdır. 

Alacaklının, teklif edilen edimi kabulden kaçınması, kural olarak, bir yü-
kümlülüğün ihlali değildir. Fakat kanun bazı durumlarda alacaklıyı, ifayı kabul 
etmekle yükümlü tutmuş olabilir. örneğin; satım sözleşmelerinde alıcı satılanı; 
eser sözleşmesinde ise, iş sahibinin meydana getirilen eseri kabul ile yükümlü 
olması. Bu gibi durumlarda ifanın alacaklı tarafından kabul edilmemesi, alacaklı 
temerrüdüne sebep olabileceği gibi, borçlunun temerrüdü de meydana getirebilir. 

2. Alacaklı Temerrüdünün Şartları

Alacaklının temerrüde düşmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerek-
mektedir. Bu şartlar; borcun muaccel olması veya ifa kabiliyetine sahip olması, 
borcun ifasının usulüne uygun şekilde alacaklıya teklif edilmiş olması ve alacaklı-
nın yapılan ifa teklifini haklı bir sebebe dayanmadan reddetmiş olmasıdır. 

2. 1. Borcun Muaccel Olması veya İfa Kabiliyetine Sahip Olması

Borcun muaccel olması ve ifa kabiliyetine sahip olması birbirinden farklı kav-
ramlardır. çoğu zaman bir borç muaccel olmasa da, ifa kabiliyetine sahip olabilir. 
BK m. 80 hükmü; “Akdin hükmünden veya mahiyetinden veya hal icabından iki 
tarafın hilâfını kastettikleri anlaşılmadığı takdirde borçlu borcunu vâdesinden ev-
vel ifa edebilir. . . ” demek suretiyle, daha muaccel olmamış bir borcu ifasının da 
alacaklıya teklif edilebileceğini belirtmiştir. Böyle bir durumda, alacaklı haklı bir 
sebep olmadığı halde edimi kabulden kaçınırsa alacaklı temerrüdüne düşecektir. 
Buna karşın, muacceliyetten önce ifa yetkisine sahip olan borçlunun, borcunu ala-
caklı için elverişli olmayan bir zamanda teklif etmesi durumunda alacaklı temer-
rüdü oluşmayacaktır. 

2. 2. Borcun İfasının Usulüne Uygun Olarak Teklif Edilmiş Olması

Alacaklının temerrüde düşmesi için borcun ifasının usulüne uygun olarak 
teklif edilmiş olması gerekmektedir. Borçlunun ifaya hazır bulunması tek başına 
alacaklı temerrüdünün oluşması için yeterli değildir. Borçlunun sadece sözlü bir 
ifa teklifinde bulunması da, alacaklıyı temerrüde düşürmez. Ayrıca ifanın gerçek 
ve fiili olarak da teklif edilmesi gerekmektedir. Bunun anlamı, borçlunun kendi 
üzerine düşen tüm vazifeleri yerine getirmesi ve artık ifanın yalnızca alacaklının 
kabulüne bağlı olmasıdır. örneğin; borçlunun teklifi, alacaklının kabule zorunlu 
olmadığı bazı şart ve kayıtlara bağlanmamış olmalıdır. 

Yine borcun ifasının usulüne uygun olarak teklif edilmiş olmasından bahsede-



347Prof. Dr. Halil AKKANAT

bilmek için, bu ifanın konu, nitelik, yer ve zaman bakımından borca uygun olması 
gerekir. örneğin; alacaklının, - dürüstlük kuralı aksini göstermedikçe - ayıplı edi-
mi ifa olarak kabul etmesi mecbur değildir. 

Borcun borçlu tarafından bizzat ifasına gerek olmadığı hallerde, borcun ifası-
nın usulüne uygun olarak teklif edilmesi yalnızca borçlu tarafından değil, üçüncü 
şahıslar tarafından da yapılabilir. Alacaklının, üçüncü şahıs tarafından yapılan 
usulüne uygun ifa teklifini reddetmesi halinde de alacaklı temerrüdü oluşur. 

İfanın gerçekleşmesi için, alacaklının yapması gereken ön hazırlıklar ya da ifa-
yı mümkün kılan diğer faaliyetler bulunması hâlinde, - örneğin; seçimlik borçlar-
da seçme yetkisinin alacaklıya bırakılması durumunda bu yetkinin kullanılması, 
cins borçlarında ifa konusu olacak şeylerin alacaklı tarafından tayininin gerektiği 
durumlarda bu tayinin yapılması veya iş görme borçlarında alacaklının, borçlu-
nun işin görüleceği yere girmesine izin vermemesi gibi – alacaklı bu faaliyetleri 
yapmaktan kaçınıyorsa, bu durumda borçlunun gerçek ve fiili bir ifa teklifinde 
bulunabileceğinden bahsedilemez. 

Yargıtay da bir kararında; “. . . davalı yüklenici plan ve projeleri tasdik ettirmesi 
ne ve noterden keşide ettiği ihtarnamesi ile talep etmesine rağmen, elektrik ve su 
aboneliklerini iptal ettirip gecekonduyu yıkmayarak ya da yıkıma hazır hale getir-
meyerek davacı arsa sahibi arsayı inşaata elverişli ve boş olarak teslim şeklindeki 
öncelikli edimini yerine getirmediğinden, BK’nın 90. maddesi uyarınca temerrüde 
düştüğü. . . ” şeklinde hüküm tesis etmiştir. 2 

İfanın gerçekleşmesi için, alacaklının yapmaması gereken faaliyetleri yapma-
ması söz konusu olduğunda, borçlu yalnızca alacaklıya ifaya katılması hususunda 
bir bildirim yaparak, ifayı alacaklıya teklif etme şartını gerçekleştirmiş olur. Bu 
bildirimin üzerinden geçen münasip bir zaman içerisinde alacaklının ifa hazırlığı 
faaliyetlerini yerine getirmemesi durumunda alacaklı temerrüdü oluşur. Hatta; 
alacaklıya düşen işin yapılması için belli bir tarih belirlenmiş ise, bu durumda 
borçlu tarafından herhangi bir bildirim yapılmasına da gerek bulunmamaktadır. 

Alacaklının, edimi kabul etmeyeceğini daha önce bildirmiş olması durumun-
da ise, Türk doktrininde genel kabul gören görüşe göre, alacaklıya fiili bir ifa teklifi 
yapılması gerekmediği; ancak bir sözlü ifa teklifinde bulunulması gerektiği kabul 
edilmektedir. Bununla beraber, dürüstlük kuralı gereğince, borçlunun alacaklıya 
ifayı teklif etmesi tamamen faydasız ise, sözlü ifa teklifinin dâhi gerekli olmadığı 
da savunulmaktadır. 

2 22. 4. 2008 Y15. HD E. 2007/3118 K. 2008/2682
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2. 3. Alacaklının Kendisine Yapılan Teklifi Haklı Bir Sebep Olmadan Red-
detmiş Olması

Borçlunun, ifayı uygun şekilde alacaklıya teklif etmiş olması tek balına alacak-
lıyı temerrüde düşürmez. Alacaklının yapılmış olan bu teklifi reddetmiş olması 
da gerekmektedir. Teklifin reddi açık bir beyanla olabileceği gibi; zımnen de ger-
çekleşebilir. Alacaklının makbuz vermeyeceğini beyan etmesi de, doktrinde ifayı 
kabulden kaçınma olarak kabul edilmektedir. 

Alacaklının yetkili mümessili tarafından, usulüne uygun olarak yapılan ifa 
teklifinin reddedilmesi de alacaklı temerrüdü sonucunu doğurur. 

Bununla birlikte, alacaklının temerrüdü, kesin ve değişmez bir durum değil-
dir. Alacaklı, önceden reddettiği teklifi daha sonra kabul ederek veya kendisince 
ifanın gerçekleştirilmesi için yapması gereken işlemleri yerine getirerek temerrü-
dün sona ermesini sağlayabilir. Bundan farklı olarak, alacağın sona ermesi veya 
tarafların yeni bir vade kararlaştırması da, alacaklı temerrüdünün sona erdiği hal-
ler arasındadır. 

Alacaklının teklifi reddederken kusurlu olup olmaması, temerrüdün oluşması 
bakımından dikkate alınmaz. Bunu yerine Kanun, alacaklının teklifi reddetmesi-
nin haklı bir sebebe dayanmamasını aramaktadır (BK m. 90/TBK m. 106). 

Doktrinde bir görüş, Kanun metninde usulüne uygun olarak yapılmış bir ifa 
teklifinin, haklı bir sebep olmaksızın reddinden söz edildiği için, gereği gibi ya-
pılan ifa teklifinin de haklı bir sebeple reddedilebileceği intibaı verildiğini; ancak 
metne bağlı bu yorumun doğru sonuç doğurmayacağını, alacaklının temerrüdü 
için gerekli diğer şartların gerçekleşmesi durumunda, alacaklının ifayı kabul et-
memesinin reddin haksız sayılması için yeterli olması gerektiği görüşündedir. 

Diğer bir görüşe göre ise, usulüne uygun olarak yapılan bir ifa teklifinin, ala-
caklı tarafından haklı sebebe dayanılarak reddedilmesi için gerekli sebeplerin ola-
bileceğini; bu hallerde, alacaklının, temerrüde düşmüş sayılamayacağını belirt-
mektedir. örneğin; vadeden önce ifada bulunmak isteyen borçlunun bu hususta 
alacaklıya hiç haber vermemesi, borçlunun faizleri ödemeden anaparayı ödemek 
istemesi gibi durumlar, alacaklının ifayı kabulden kaçınması için haklı sebep ola-
rak gösterilmektedir. 

3. Alacaklı Temerrüdünün İspatı

Alacaklı temerrüdünün ispatı, özel bir şekle bağlı olmayıp; her türlü delil ile 
ispatı mümkündür. Nitekim alacaklının ifayı kabulden kaçınması 1959 tarihli bir 
Yarg. İçt. Bir. kararında (11. 03. 1959, 23/20) belirtildiği üzere tanıkla ispat edilebilir. 
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4. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları

Alacaklının temerrüdünden doğan sonuçların önemli bir kısmı, BK m. 91-94 
(TBK m. 107-110) arasında düzenlenmiştir. Temerrüdün diğer bazı sonuçları da, 
Borçlar Kanunu’nun diğer hükümlerinden çıkarılmaktadır. 

4. 1. Alacaklı Temerrüdünün Genel Sonuçları

4. 1. 1. Borçlunun Sorumluluğunun Hafiflemesi

a) Hafif Kusur Hallerinde Sorumluluğun Sınırlanması

İfada bulunmayan borçlu, herhangi bir kusurunda dolayı, hatta hafif ihma-
linden dâhi sorumlu olur (BK m. 98/1; TBK m. 114/1). Alacaklının temerrüde 
düşmesi durumunda da, borçlu, ifanın imkânsız hâle gelmesinden ve gereği gibi 
yapılamamasından sorumlu olacaktır. Fakat alacaklı temerrüdü durumunda, bu 
sorumluluk hafiflemektedir. Buna göre alacaklı temerrüdünün oluşması üzerine 
borç konusu şeyi muhafaza mecburiyetinde kalan borçlunun sorunluluğu, borç 
konusu şey bir zarara uğrar ise, daha az şiddetle takdir olunur. Hatta hâkimin tak-
dirine göre, bu sorumluluğun tamamen ortadan kaldırılması da mümkündür (BK 
m. 44/1, BK m. 98/1; TBK m. 52/1, TBK m. 114/1). Fakat bu durum, borç konusu 
şeyin muhafazasında kusuru olan borçlunun, her durumda bütünüyle sorumlu 
olmayacağı şekilde anlaşılmamalıdır. 

Alacaklı temerrüdü kural olarak alacağın sona ermesi sonucunu doğurmaz. 
Buna karşın kefalet sözleşmesinde istisnai olarak, alacaklı kefil tarafından teklif 
edilen ifayı kabul etmez ise kefalet sona ermektedir. (BK m. 501, TBK m. 593/II)

b) Kötüniyetli Zilyedin İade Yükümlülüğünün Hafiflemesi

Zilyetliğinin haklı bir sebebe dayanmadığını bilen kötü niyetli zilyed, zilyetli-
ğinde bulundurduğu şeyi iade etmekle birlikte, bir tazminat ödeme sorumluluğu 
altında da bulunabilmektedir. MK m. 908/1 uyarınca, kötü niyetli zilyed haksız 
olarak elinde bulundurduğu maldan elde ettiği ve elde etmeyi, ihmal ettiği seme-
relerden dolayı, tazminat ödemekle yükümlüdür. Fakat, kötü niyetli zilyed, elinde 
bulundurduğu malı, alacaklıya teklif ettiği hâlde, alacaklı bunu haklı bir sebep 
bulunmaksızın kabul etmez ise, kötüniyet bu anda son bulur ve alacaklı temerrü-
dü oluşur. Temerrüt anından itibaren, malı iade ile yükümlü olan zilyet, elde ettiği 
veya elde etmeyi ihmal ettiği semerelerden dolayı sorumlu değildir. 

c) Hasarın Alacaklıya Geçmesi

Borç ilişkisi doğuran sözleşme kurulduktan sonra, tarafların kusuru olmadan, 
edimin hasara uğraması hâlinde, hasar kural olarak borçluya aittir (BK m. 117; 
TBK m. 136). Fakat teslimi gereken mal, alacaklının temerrüde düşmesinden son-
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ra, borçlunun kusuru olmaksızın, hasara uğrar veya telef olursa, bundan doğan 
zarara alacaklı katlanır. Her ne kadar, bu kural, BK m. 369/1 uyarınca, sadece 
istisna akitleri için ifade edilmiş olsa da, mal teslimini hedef tutan diğer akitlerde 
de, bu hükmün kıyasen uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Bununla beraber, 
satım sözleşmelerinde hasarın mütemerrit alacaklıya geçmesi söz konusu olmaz. 
Zira satışta, satış akdinin kurulmasından itibaren hasar alıcıya geçmektedir (BK 
m. 183). Buna karşın 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte, taşınır satış söz-
leşmelerinde hasar, zilyetliğin devri ile alıcıya geçmektedir. Fakat, alıcı satılanın 
zilyetliğini devralmada temerrüde düşerse, zilyetliğin devri gerçekleşmese bile, 
hasar alıcıya geçecektir (BK m. 208/I, II). 

Buna karşın, doktrindeki diğer bir görüşe göre ise, alacaklının temerrüde düş-
mesi üzerine hasar kendiliğinden alacaklıya geçmez. Zira Borçlar Kanunu’nda 
böyle bir sonuç sadece bazı sözleşmeler için kabul edilmiştir. BK m. 92 hükmü 
uyarınca hasarın mütemerrit alacaklıya geçmesi tevdi ile mümkün olabilir. 

d) Akdi Faizin Durması

Alacaklı temerrüdü durumunda, akdi bir faiz kararlaştırılmış ise, temerrüt anın-
dan itibaren, bu faizin işlemeye devam edip etmeyeceği doktrinde tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre, sözleşmeden doğan faiz, alacaklı temerrüde düştükten sonra 
da devam eder. Zira faiz, muhafaza edilen paranın borçlu tarafından kullanılma-
sının bir karşılığıdır ve borçlu ancak edimi tevdi etmek suretiyle, faizin işlemesini 
durdurabilir. Yine bu görüşü savunan yazarların bir diğer gerekçesi de, Borçlar 
Kanunu’nda, alacaklının temerrüde düşmesi üzerine akdi faizin durmasını dü-
zenleyen herhangi bir hükmün bulunmamasıdır. 

Bu konudaki bir diğer görüşe göre ise, alacaklı temerrüdünden sonra, söz-
leşmeden doğan faizin işlemeye devam etmez. Zira, borçlunun bu parayı elinde 
tutmakla artık herhangi bir yararı kalmamıştır. Bu paranın elinde tutulmasının 
sebebi, alacaklının ifayı kabul etmemesidir. 

e) Borçlunun Temerrütten Kurtulması

Alacaklıya ifa teklifinde bulunan borçlu, daha önceden temerrüde düşmüş ise, 
alacaklıya yaptığı ifa teklifi ile birlikte temerrütten kurtulur. Böylece temerrüde 
bağlanan gecikme faizi de artık işlemeye devam edemez. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, alacaklının kendisine sunulan usulüne uygun ifa 
teklifini kabul etmemekte haklı sebepler bulunabileceği görüşünü kabul eden ya-
zarlara göre, alacaklı haklı sebeple kendisine sunulan usulüne uygun teklifi red-
dettiğinde, alacaklı temerrüdü meydana gelmemesine rağmen, borçlu yine de 
borçlu temerrüdünden kurtulur. 
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f) Ödemezlik Def ’i Konusunda İleri Sürülen Görüşler

ödemezlik def ’i hususunda tartışma, alacaklının ödemezlik def ’i ileri süre-
meyeceği şeklindeki sonucun, alacaklı temerrüdünden mi, yoksa borcun ifasının 
teklif edilmiş olmasından mı kaynaklandığı noktasındadır. 

Bir görüşe göre, alacaklının ödemezlik def ’ini kullanamaması, alacaklının te-
merrüde düşmesinin bir sonucudur. Alacaklının usulüne uygun olarak yapılan 
teklifi haklı nedenle kabul etmeyebileceğini savunan görüşe göre ise, bu sonuç 
alacaklı temerrüdü nedeniyle değil, borçlunun edimin ifasını teklif etmiş olma-
sından kaynaklanmaktadır. 

4. 1. 2. Alacaklının Borç Konusu Şeyi Muhafazası İçin Yapılan Masrafları 
Ödeme Sorumluluğu

Mütemerrit duruma düştükten sonra ifa isteğinde bulunan alacaklı, borçluya, 
vekaleti olmadan başkası hesabına tasarruf (BK m. 410 vd. ; TBK m. 526 vd.) 
hükümlerine göre, borcun konusu olan şeyin muhafazası için yapılan giderleri 
ödemekle yükümlüdür. 

4. 2. Alacaklı Temerrüdünün Özel Sonuçları

Alacaklı temerrüdünün özel sonuçları, BK m. 91-94 (TBK m. 107-110) arasın-
da düzenlenmiştir. 

4. 2. 1. Tevdi Hakkı

Alacaklının temerrüdü durumunda, tevdi hakkı, BK m. 91 (TBK m. 107)’de 
düzenlenmiştir. Bu hükme göre; “Alacaklı mütemerrit olduğu takdirde borçlu ha-
sar ve masrafları alacaklıya ait olmak üzere vereceği şeyi tevdi ederek borcundan 
beraet edebilir. Tevdi edilecek yeri, tediye yerindeki hakim tayin eder. Fakat ticari 
eşya, hakimin kararı olmaksızın dahi bir ardiyeye tevdi edilebilir. ”

Görüldüğü üzere, tevdi, alacaklının temerrüde düşmesi durumunda, borç-
lunun borçlanılan edimi, bir üçüncü kişiye, teslim ederek, borcundan kurtul-
masıdır. Yani tevdi ile birlikte borç, kefalet ve rehin gibi ferileri ile birlikte sona 
erer. Tevdi hakkı, yalnızca maddi nitelikteki edimler, özellikle de para borçları 
ve kıymetli evrak için söz konusu olur. Tevdinin borca uygun olması şarttır, para 
borçlusu bu değerde bir çek veya bono tevdi edemez. Gayrimenkullerin ise, tevdi 
imkânı bulunmamakla birlikte; bir binanın anahtarlarının teslimi söz konusu ise, 
anahtarların tevdi mümkündür. 

Borçlu malı tevdi ettiğini dürüstlük kuralı gereği(MK m. 2) alacaklıya haber 
vermelidir. 
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Maddi nitelikte olmayan edimlerin, özellikle yapma ve yapmama edimlerinin 
tevdi edilmesi mümkün değildir. Alacaklıya borçlanılan şeyin nereye tevdi edile-
ceğine ifa yerindeki hâkim karar verir (BK m. 91/2; TBK m. 107/2). 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 382/II. d. 3 hükmü uyarınca tevdi mahalli 
belirlenmesi veya tevdi edilemeyecek eşyanın satılması çekişmesiz yargı işleri ara-
sında sayılmıştır. HMK m. 383 düzenlemesine göre ise, çekişmesiz yargı işlerinde 
görevli mahkeme aksine bir düzenleme bulunmadıkça sulh hukuk mahkemesidir. 

Hakim, tevdi yeri tayin ederken borçlunun tevdi hakkı bulunup bulunmadığı-
nı incelemez. Borçlunun tevdi ihtilaf konusu olur ise, bu ihtilafı inceleyecek olan 
hakim, tevdi hakkı bulunup bulunmadığını tespit edecektir. 

Borçlu, hâkimden karar almadan, borç konusu olan şeyi, kendiliğinden bir 
yere tevdi ederse, sorumluluktan kurtulmuş olmaz. Bununla beraber, ticari ilişki-
lerde borçlu, hakimden tevdi yeri talep etmeden de, borcun konusu olan şeyi bir 
ardiyeye tevdi edebilir (BK m. 91/III; TBK m. 107/II). 

Belirtmek gerekir ki; alacaklının temerrüde düşmesi durumunda, borçlunun 
borç konusu olan şeyi, tevdi etme yükümlülüğü yoktur. Tevdi borçluya verilmiş 
olan bir yetkidir. 

Uygulamada, tevdi yeri tayini hemen hemen yalnız para borçlarında görülen 
bir usuldür. Mahkemeler para borçlarında tevdi yeri olarak, çoğunlukla bir banka 
tayin etmektedirler. 

Hukukumuzda, tevdi edenle tevdi edilen yer arasındaki münasebet, üçüncü 
kişi yararına (alacaklı) yapılan bir vedia sözleşmesi; yani bir özel hukuk münase-
betidir. Bu sözleşmede, malı alma hakkı alacaklıya tanınmalıdır. Doktrinde; bu 
hakkın, alacaklının borçlu olduğu masrafları tediye şartına bağlanabileceği de ifa-
de edilmektedir. 

Borçlunun tevdi edilen şey üzerindeki mülkiyet hakkı, alacaklının, tevdi edi-
len şeyin tevdi yerinden teslim almasına kadar veya henüz teslim almamış olmak-
la birlikte teslim alacağını ve kabul ettiğini beyan etmesine kadar devam eder. 
Bahsedilen bu beyan, alacaklı tarafından tevdi yerine yapılmalıdır. 

Tevdinin, borçluyu sorumluluktan kurtarması kesin ve nihai değildir. Borçlu, 
BK m. 93 (TBK m. 109) uyarınca, tevdi ettiği şeyi geri alma hakkına sahiptir. 
Borçlu, tevdi edilen şeyi geri alma hakkını kullandığı zaman, alacak, kendisine 
bağlı bütün fer’ileriyle birlikte yeniden doğar (BK m. 93; TBK m. 109/II). Tevdi-
den dönme imkânı bulunduğu için, tevdi ifaden farklı bir yoldur. 

Borç konusu şeyin satılarak, satış bedelinin tevdi edildiği hallerde de borçlu-
nun tevdiden dönme imkânı bulunmaktadır. 
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Bununla birlikte, borçlunun tevdiden dönme hakkının da sınırları bulunmak-
tadır. Buna göre, alacaklı, tevdi edilen edimi kabul ettiğini bildirmişse veya tevdi 
ile bir rehin hakkı sona ermişse ya da geri alma hakkından daha önce feragat 
edilmişse, tevdi edilen şeyi geri alma hakkı sona erer. 

Tevdi edilen edim, bütün hasar ve masrafları alacaklıya ait olmak üzere tev-
di edildiğinde, tevdi ile birlikte bütün sorumluluk alacaklıya geçer. Buna karşın, 
tevdi yanlış yere veya usulüne aykırı şekilde yapılmış ise, borçlu borcundan kur-
tulamaz. 

4. 2. 2. Satma Hakkı

Borçlunun, Kanun’un aradığı şartların var olması durumunda, borcun konusu 
olan şeyi satma ve satış bedelini tevdi etme hakkı vardır. Bu şartlar şunlardır: 

(a) Malın mahiyeti veya işin türü tevdie elverişli olmamalıdır. Mal devam-
lı saklamaya dayanmayan, bozulmaya elverişli bir şey ise veya malın bakımı ve 
muhafazası için önemli bir masraf gerekiyorsa, satış yoluna gidilebilir. örneğin; 
patlayıcı madde, yırtıcı hayvan, taze süt gibi şeylerin teslimi veya bakım masrafı 
yüksek bir hayvan teslimi gibi. 

(b) Borçlu, malı sattırabilmek için önce alacaklıya ihtarda bulunmalı, sonra 
da hakimden malın satışı için izin almalıdır. Hakim, satışa izin verirken alacaklı 
temerrüdünün mevcut olup olmadığı, satışa gerek bulunup bulunmadığı, ihtarın 
yapılıp yapılmadığı gibi hususları araştıracaktır. 

(c) Satışın kural olarak açık artırma yolu ile yapılması gerekir. Fakat, malın 
borsada kayıtlı veya cari bir fiyatı mevcut ise ya da açık artırma için yapılacak 
masraf, malın değerine oranla fazla ise, satışın açık artırma yolu ile yapılması ge-
rekmemektedir. Yine, alacaklıya önceden bir ihtara gerek olmadığına da, hâkim 
tarafından karar verilebilir. 

Satış sonunda elde edilen bedel, tevdi edilince, tıpkı borç konusu şey tevdi 
edilmiş gibi borçlu borcundan kurtulur. 

4. 2. 3. Akdin Feshi (veya Sözleşmeden Dönme) Hakkı

Bazı durumlarda, borcun konusu olan edim ne tevdi edilmeye ne de satıma 
uygun olabilir. Yapma borçlarında durum böyledir. Bu gibi durumlarda kanun 
koyucu, BK m. 94 (TBK m. 110) hükmünde, “Borcun mevzuu bir aynın teslimini 
tazammun etmediği surette eğer alacaklı mütemerrit ise borçlunun temerrürdüne 
müteallik hükümlere tevfikan, borçlu akdi feshedebilir” demektedir. Verme borçla-
rında da, tevdi ve satış imkânı bulunmayan hallerde, BK m. 94’ün kıyasen uygu-
lanması kabul edilmektedir. örneğin; seçimlik borçlarda hangi edimin tevdi ede-
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ceğini bilmeyen borçlunun BK m. 94 uyarınca sözleşmeden dönebilmesi gerektiği 
kabul edilmektedir. 

Görüldüğü üzere, borçlunun borçlu temerrüdü hükümlerine göre akdi feshet-
me (veya sözleşmeden dönme) hakkı vardır. örneğin; vekâlet, hizmet ve istisna 
akitleri; vekil, işçi ve mütaahhidin, alacaklının olumsuz tutumu sonucunda, borcu 
ifa edememesi durumunda, alacaklı temerrüdü nedeniyle sözleşmeyi feshedebilir. 

Borçlunun, sözleşmeden dönebilmesi bazı şartların oluşmasına bağlıdır. 

(a) İlk olarak alacaklının mütemerrit olması gerekmektedir. 

(b) İkinci olarak, borçlunun alacaklıya BK m. 106 (TBK m. 123) uyarınca, 
kendisinin veya hâkimin takdir edeceği uygun bir süre vermesi gerekir. Bu süre 
içerisinde, alacaklı herhangi bir hareket veya işlemde bulunmaz ise, borçlu sözleş-
meden dönme iradesini alacaklıya ulaştırmalıdır. BK m. 107’ye giren durumlarda 
ise süre verilmesine gerek yoktur. 

Üçüncü kişinin ifa teklifi haklı sebep olmaksızın reddedilmesi halinde üçüncü 
kişi borçludan yetki almadıkça sözleşmeden dönemez. Zira bu hak sözleşmenin 
tarafı olmaya bağlıdır. 

Daha önce izah edildiği üzere, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler, kıya-
sen alacaklı temerrüdü nedeniyle akdin feshedilmesinde de uygulanır. Fakat, ala-
caklı temerrüdü sebebiyle sözleşmeyi fesheden borçlunun, menfi tazminat isteyip 
isteyemeyeceği doktrinde tartışmalıdır. 

Bu konudaki bir görüş; BK m. 94 hükmünün yaptığı yollamanın, alacaklının 
kusurlu davranışı ile borçluya verdiği zararın tazmini borcunu da kapsadığını 
kabul etmektedir. Bu görüşü savunanların bir kısmı ise, alacaklı temerrüdün-
de kusur aranmadığı için, BK m. 108 uyarınca, menfi zararın, tazmini isteyen 
borçlunun alacaklının kusurunu ispat etmek zorunda olmaması gerektiğini de 
savunmaktadır. 

İkinci bir görüş ise; BK m. 94 uyarınca, borçlunun sahip olduğu yetkinin, sa-
dece sözleşmeyi sona erdirmek konusunda olduğunu, borçlunun tazminat talep 
etmek hakkının olmadığını savunmaktadır. 

Bu husustaki üçüncü bir görüşe göre ise; alacaklının temerrüdü, alacaklının 
sorululuğuna yol açan bir durum değildir. Bu nedenle kural olarak alacaklı temer-
rüdü sebebiyle tazminat istenemez. Ancak temerrüd sebebiyle akdin feshedilmesi 
durumunda, borçlunun tazminat talebinde bulunabilmesi, ifanın kabul edilmesi 
alacaklı için ayrıca bir borç oluşturuyorsa mümkündür. örneğin; taşınır satımın-
da alıcının satım konusu şeyi kabz etme borcu (BK m. 208, TBK m. 232), hizmet 
akdinde işverenin işçiye iş verme borcunda (BK m. 225, TBK m. 408) olduğu gibi. 
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Yargıtay vermiş olduğu kararda; “İstimlakların yapılmaması nedeniyle iş sa-
hasında arazisi bulunan kişilerin inşaatı engelledikleri, iş makinalarını çalıştır-
madıkları, yolları kestikleri, hafriyat yapılan araziyi işgal ettikleri dosya içinde 
bulunan yazışmalardan, yüklenicinin muhtelif mercilere yıldırım telgraflar ve 
mektuplarla yaptığı başvurulurdan, yerinde düzenlenen tutanaklardan anlaşıl-
maktadır. Bu durumda davalı kurumun ortaya çıkan temerrüdü nedeniyle davacı 
yüklenicinin akdi fesih ederek menfi zararlarını istemeğe hakkı olduğu kabul edil-
melidir (BK 94 ve 106 ncı maddeleri)”3 şeklinde hüküm tesis etmiştir. 

Yargıtay’ın diğer bir kararında da; “Somut olayda, davalı iş sahibi aracını teslim 
almada alacaklı temerrüdüne;... düşürülmüş bulunmaktadır. O halde, davacı yük-
lenici, alacaklı temerrüdü sonucu 27. 8. 2002 tarihi ile dava tarihi olan 1.11.2002 
tarihi arasındaki süre içinde aracın davalı tarafından teslim alınmaması sebebiyle 
gerçekleşen maddi zararının giderilmesini davalıdan isteyebilecektir. ” şeklinde hü-
küm verilmiştir4. 

II. ALACAKLININ BELLİ OLMAMASI veya İFAYA ENGEL OLAN 
DİĞER BİR HâLİN BULUNMASI (BK m. 95; TBK m. 111): 

Borçlar Kanunu m. 95 (TBK m. 111) uyarınca; ”Verilecek şey ve yapılacak iş 
ne alacaklıya ne de alacaklıya müteallik şahsi diğer bir sebeple mümessiline arz edi-
lemez veya borçlunun kusuru olmaksızın alacaklının şahsında tereddüt olunursa 
borçlu, alacaklının temerrüdü halinde olduğu gibi tevdi etmek veya akdi fesheyle-
mek hakkını haizdir.”

Görüldüğü üzere hükümde, alacaklı temerrüdü dışında, ifanın yapılamadığı 
iki hal öngörülmüştür. 

(1) Alacaklının şahsına ait bir sebeple ifanın teklif edilememesi

(2) Borçlunun alacaklının şahsını bilmiyor olması

Bu durumlarda da, borçlunun alacaklı temerrüdüne ait olan, tevdi, satım ve 
akdin feshi hakkı, bulunmaktadır. örneğin; alacaklının ölmesi durumunda, ger-
çek mirasçının kim olduğu çekişmeli ise, borçlu yine tevdi yoluna başvurabilir. 
Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, borçlu alacaklının kim olduğunu bilmiyor ise 
veya temas halinde bulunduğu kişilerin alacaklı olduğu konusunda ciddi şüphe 
duyuyor ise, BK m. 95 düzenlenmesine başvurabilir. 

Yargıtay da bir kararında, “...BK’ nın 95. maddesi hükmüne göre borcun ifasına 
3 12. 2. 1986 YHGK E. 1986/15-42 K. 1986/134
4 2. 11. 2004 Y15. HD E. 2004/2290 K. 2004/5557
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engel olan hallerden biri de, alacaklının şahsında tereddüt hasıl olmasıdır. Ne var ki 
bu tereddüdün, borçlunun kusuru olmadan doğmuş olması lazımdır. Borçlu duru-
ma layiki veçhile incelemiş buna rağmen alacaklının şahsındaki tereddüt ve şüpheyi 
giderememiş ve bu yüzden iki defa ödemede bulunmak tehlikesi ile ciddi şekilde kar-
şı karşıya kalmış ise, kendisi için tevdi hakkı doğmuş demektir. 5” şeklinde hüküm 
tesis etmiştir. 

Yine bu hüküm kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer durum, borcun 
alacaklının ikametgâhında ifa edilmesi gerekip de, bu ikametgâhın bilinmeme-
sidir. Götürülecek borçlarda, borcun doğumundan sonra alacaklının ikametgâhı 
değiştirmesi durumunda da ifanın önemli surette güçleşmesi söz konusu ise, BK 
m. 95 hükmünden kıyasen yararlanılarak edimin niteliğine göre tevdi, satma veya 
akdin feshi imkânlarından biri kullanılabilir. Fakat borçlunun ikametgâhını de-
ğiştirmesi borcun ifa edilmesini önemli ölçüde güç bir duruma sokmuyorsa borç-
lunun yeni ikametgâhta borcu ifa etmesi gerekir. Buna karşın alacaklıda bu ifanın 
gerçekleşmesi için yapılan masrafları vekâletsiz iş görme hükümleri kapsamında 
ödemek durumundadır. 

Ayrıca BK m. 166 (TBK m. 187) hükmü uyarınca; “Aidiyeti münazaalı bulu-
nan bir alacağın borçlusu tediyeden imtina edebilir ve alacağı mahkemeye tevdi ile 
borçtan beri olur. Borçlu, alacağın münazaalı olduğunu bildiği halde tediyede bulu-
nursa, tehlike ve hasarı kendisine ait olur. İki alacaklı arasındaki dava henüz görül-
mekte ve borç muaccel ise her biri borçluyu, borcu olan meblağı tevdie icbar edebilir. 
” Buna göre, alacak temlik edilmiş olup temlik ihtilaflı ise alacaklı temerrüdünün 
şartları oluşmamasına karşın, borçlu alacaklıya ifayı teklif edememesinden dolayı, 
borçlu borcunu tevdi etmek sureti ile borcundan kurtulabilir. 

Borçlar Kanunu m. 95 hükmü, alacaklı temerrüdü hükümlerinin kıyasen uy-
gulanacağını belirtmektedir. Doktrinde, kanun metninde yalnızca tevdi veya fesih 
imkânlarından bahsedilmesine karşın, BK m. 92’de öngörülen şartların oluşması 
halinde, satışa da izin verilebileceği belirtilmektedir. 

Doktrindeki diğer bir görüşe ise, bu gibi durumlarda, borçluya akdin feshi im-
kânı tanınmışsa da, bu yolun seçilebilmesi için, karşılık edimin henüz alınmamış 
olması gerektiği ifade edilmektedir. Zira karşılık edimi elde etmiş olan borçlu, 
genellikle, akitten dönmek için meşru bir menfaate sahip değildir. 

Yine alacaklı temerrüdünde olduğu gibi, alacaklı yüzünden borcun ifa edile-
mediği diğer durumlarda da, borçlunun akdi sorumluluğunun hafiflediği belir-
tilmektedir. Ayrıca borçlu bu durumun gerçekleşmesinden itibaren, borç konusu 
şeyin bakımı ve korunması masraflarını alacaklıdan isteyebilir. 
5 23. 2. 1977 Y11. HD E. 1977/769 K. 1977/1385
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Borçlar Kanunu m. 95 çerçevesine akdin feshi yoluna başvurulduğunda, bu 
fesih beyanının yöneltilebileceği biri olmadığından, alacaklıya bir kayyım tayin 
ettirilerek fesih beyanının ona yapılabileceği ifade edilmektedir. 

Borçlar Kanunu m. 95’de borçluya tanınmış imkânlardan yararlanılabilmesi 
için, borçlu durumun gereklerine uygun özeni göstermelidir. Buna rağmen, ala-
caklı yüzünden ortaya çıkan ifa engelleri aşılamıyor ise, borçludan, tekrar öde-
mede bulunma riskini üstlenmesi beklenemeyecektir. Bu bakımdan, her somut 
olayın kendi özel şartları açısından değerlendirilmesi gerekir. 

Borcun ifası alacaklıdan kaynaklanan sebepler ile imkânsızlaşması da ayrıca 
incelenmelidir. Borçlar Kanunumuzda bu hususta genel bir hüküm düzenlenmiş 
değildir. Fakat hizmet sözleşmesinde BK m. 325 (TBK m. 408), istisna sözleşme-
sinde BK m. 368, 370 (TBK m. 483, 485) hükümleri ile bu husus özel olarak dü-
zenlenmiştir. Alacaklıdan kaynaklanan ifa imkânsızlıkları hallerinin tespitinde, 
alacaklının ifaya katılmak yükümünden yararlanılabilir. Alacaklı, işin mahiyeti 
gereği ve dürüstlük kuralı kapsamında, borcun ifa edilmesini engelleyecek dav-
ranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Alacaklının bu yükümlülüğünü ihlal eden 
davranışları sebebiyle borcun ifası imkânsız hale gelmiş ise alacaklıdan kaynakla-
nan ifa imkânsızlığı oluşur. Aynı şekilde borcun ifa edilmesi, alacaklının asli veya 
yan edim yükümlülüklerine aykırı davranışları nedeniyle imkânsız hale gelmiş ise 
alacaklıdan kaynaklanan ifa imkânsızlığı gündeme gelir. 

Bu şekilde borcun ifası alacaklının davranışları ile imkânsız hale geldiğinde, 
borçlunun borcu sona erer (BK m. 117/I). Buna karşın alacaklının edimi bakı-
mından durum değerlendirildiğinde, ifa imkânsızlığı edimin alacaklısından kay-
naklanıyorsa, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, hasarın borçluya ait olduğu 
kuralını uygulamamak gerekir. Buna göre alacaklı kendi edimini ifa etmek zo-
runda kalacaktır. Bununla birlikte, borçlu kendi edimini ifa etmekten kurtulmuş 
olması sebebiyle bazı çıkarlar elde etmiş ise, bunlar alacaklının karşı ediminden 
mahsup edilmelidir. 
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Av. Gamze BAĞCI: Merhabalar. Sunumlar için çok teşekkür ediyorum. Meh-
met Beye sorum ödemezlik def ’iyle alakalı olacak. ödemezlik def ’inin koşulları 
arasında vadelerin eşanlı olması gerektiğini de belirtmiştiniz. Vadelerde önce-
lik-sonralık ilişkisi olmamalı demiştiniz, ama örneğin vadelerden birisi önce, ifa 
zamanı, borçların ifa edilmesi gereken zamanlardan bir taraf daha önce ifa etmek 
zorundaysa, o ifa etmeden diğerinin ifa etmeyeceği aşikar diye düşünüyorum. Bu 
durumda da yine bir ödemezlik def ’inden bahsedemez miyiz?

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Şimdi ödemezlik def ’i dediğimiz tam iki tarafa 
borç yükleyen sözleşmelerde zaten taraflardan birinin sözleşme bugün yapıldı, bir 
ay sonra hem satıcı, hem alıcı borçlarını ifa edecekse, örneğin o süreç içerisinde 
alıcı iflas etmişse, ödemezlik def ’i satıcıya yeterli korumayı sağlıyor. Nedir o ye-
terli koruma? ödemezlik def ’i. Yani sen bedeli ödemedikçe ben satım bedelinin 
tesliminden kaçınırım demedir. 98 neyi getiriyor? Taraflardan biri kendi borcunu 
önce ifa edecek, sonradan diğeri bu borcu ifa edecek, ama sonradan borcunu ifa 
edecek kişinin örneğin, mal varlığı borca batık hale gelmiş, örneğin iflas etmiş, 
işte bu durumda 98 önce ifa yükümlüsünü koruma adına bir hüküm, özel hüküm 
getiriyor. 

Av. Taner KAYAN: Teşekkür ediyorum sunumlar için. Bu ifa güçsüzlüğüne 
düşen taraf hakkında menfi tespit davası ve verdiğimiz kambiyo senetlerinin ip-
tali için dava dayanağı yapabilir miyiz, dava açabilir miyiz? Bu kambiyo senetleri 
üçüncü kişilere ciro edildiyse, onlara karşı bu hakkı nasıl dermeyan edebiliriz, 
edebilir miyiz? Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Bir defa 98’in uygulama alanı şu şekilde: önce 
ifa yükümlüsü olan taraf karşı tarafın ifa güçsüzlüğünü bir şekilde ispat edecek. 
Yani bunu her türlü tespit davasıyla ispat edebilir. Tespit davası açmasına da gerek 
yok, somut olay çerçevesinde birtakım verilere dayanarak, belge ibraz ederek de 
ispatı mümkündür, ama mutlaka önce ifa yükümlüsü olan taraf onu ispat etmekle 
yükümlüdür. Yoksa karşı taraf ben ödeme gücüm var, bunu ispat ediyorum, böyle 
bir şey yok. önce ifa yükümlüsü olan taraf her türlü delille ispat edebilir. 

Muhittin ARIK: Ben genel bir soru sormak istiyorum. Şimdi kanunun genel 
sistematiğine baktığımda gerekçesini okudum, bazı kavramların muhafaza edildi-
ğini görüyorum. Bunun içinde fesih kavramı da var, ama benim dikkatimi çeken 
bir husus var. Mesela, 28. maddede var, 39, 98, 111, 125, yani dönme kelimesi çok 



359IV. Oturum Tartışmalar

sık kullanılmış. Şimdi biz Yargıtay uygulamasından biliyoruz ki, fesih ileriye etkili, 
genel olarak dönme geriye etkili olarak diyebilmekteyiz. Yani bu dönme kavramı 
ya da kelimesi kanunda sizce bilinçli olarak mı kullanılmış, yoksa feshin kullanıl-
dığı yerlerde ayrı ayrı düşünülmeli mi?

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Bazı yerlerde bilinçli kullanılmış. örneğin, 98’de 
önceden fesih vardı, şu anda dönmeden bahsediyor. Baştan itibaren sözleşmesel 
ilişki ortadan kaldırılabilir diyor. Yani onun dışında bilinçli olarak düzenlendiği 
birkaç yer daha var, şu an belki şey yapamayacağım, ama mesela, nerede fesih 
olmalı da dönme denilmiş veya nerede dönme olmalı da fesih denilmiş, ona bir 
örnek verirseniz. 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Tabii ki. 

Şimdi genel konu neydi aradaki fark? Fesih sözleşmenin ileriye etkili olarak 
sona ermesi kural olarak sürekli borç ilişkilerinde eğer söz konusu olacaksa, ani 
edimli borç ilişkilerinde ileriye etkili bir, daha doğrusu sürekli borç ilişkilerinde 
geçmişe etkili olarak sözleşmenin yapıldığı andan itibaren ortadan kaldırılması 
söz konusu olmadığı için fesihten bahsedi … (104. 16) işte kriter bu, eğer bir süreli 
borç ilişkisi varsa sözleşmenin ileriye etkili olarak fesih anına kadar sözleşmenin 
geçerli olarak ayakta kalması verilmiş olan halihazırda ifa edilmiş edimlerin ge-
çerli olarak kalması, ama sözleşmenin sona erdirdiği andan itibaren sözleşmenin 
sona erdirilmesi fesih anından itibaren sözleşmenin sona erdirilmesine fesih, yok 
sözleşmenin geçmişe etkili olarak yapıldığı, kurulduğu andan itibaren ortadan 
kaldırılmasına dönme diyoruz. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Ben de bir şey eklemek istiyorum. Aksine 
eskiden kanunda yer alan fesih ifadelerinin birçoğunun doğru olmadığı kanaa-
tindeydik, onların bir çoğunun dönme olduğunu düşünüyorduk. çünkü Borçlar 
Kanununda temel olarak düzenlenenler ani edimli borç ilişkisidir, sürekli borç 
ilişkileri değil. Sürekli borç ilişkilerine ilişkin yeri geldiğinde onlara ilişkin özel 
hükümler eklenmiş, fesih denilmiş, ama onun dışında temel ani edimli borç iliş-
kisi olduğu için kullanılacak tabirin de sözleşmeden dönme olması lazım. 

Av. İrfan GÜLER: Diyelim ki bugün bir sözleşme düzenledik. Adi bir sözleş-
me ve bu sözleşmede de faiz oranını yıllık yüzde 18 belirledik. Sözleşmemizin 
vadesi de atıyorum 01. 10. 2012, bu arada yeni Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiş 
olacak, faizin kaderi ne olacak bu durumda?

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Faizle ilgili isterseniz hocam cevaplasın, o anlat-
tığı için. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Uygulama Kanununun 7. maddesine eğer 
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bakarsanız, faize ilişkin hükümlerin görülmekte olan davalara da uygulanacağını 
söylüyor. Yani şu an işliyor, ama kanun yürürlüğe girdiğinde dava konusu olacak-
sa, o olaylara da o an yürürlükteki faiz hükümleri uygulanacaktır. 

Av. İrfan GÜLER: Peki, bu durumda işte bu yeni Borçlar Kanunu. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Sınırlama da dahil olacak, 13, 5’la sınırlama 
var. 

Av. İrfan GÜLER: Yürürlüğe girdiği tarihe kadar yüzde 18, ondan sonra yüzde 
13, 5’a mı düşecek?

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Kanımca baştan itibaren yüzde 13, 5 olarak 
uygulanacak. Aksi de savunulabilir, nasıl uygulanır bilmiyorum, ama öyle uygu-
lanması lazım. Emredici düzenleme görülmekte olan davalara uygulanırsa, daha 
önce açıldı. Demek ki, yüzde 13, 5 olarak uygulanacak. 

Av. Harun ŞİMŞEK: öncelikle teşekkür ederim. Ben faizle alakalı bir soru sor-
mak istiyorum. Şimdi ticari işlerde ticari işletmelerin faiziyle alakalı Ticaret Ka-
nunu madde 8 bağlamında serbestçe kararlaştırılabileceğini söyledi sayın konuş-
macılar, yalnız yeni Borçlar Kanunu sistematiğine ve getirdiği felsefeye bakarsak 
mesela, genel işlem şartlarının ticari işletmelere de uygulanabilirliği söz konusu. 
Dolayısıyla emredici hükümlerin ticari işletmelere de sirayet edeceği düşüncesiyle 
faizin ticari işletmelerde de sınırlandırılması gerekmez mi? Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Şimdi zaten 8. madde, Türk Ticaret Kanunu 8. 
madde önce faize ilişkin herhangi bir sınırlamanın olmadığını söylüyor. Daha 
sonra taraflardan birinin ticari işi nedeniyle ticari iş sayılan işlemlerde de bu ka-
nun hükümleri uygulanacağını ifade ediyor. Cari hesap sözleşmelerinde 3’er aylık 
dönemler halinde temerrüt faizine tekrar temerrüt faizine faiz işletilmesine ilişkin 
özel bir hüküm getirmiş. Orada da diyor ki, her iki taraf da mutlaka tacir olacak. 
Dolayısıyla bundan çıkaracağımız sonuç şu: Sadece faize faiz işletilmesine ilişkin 
hükümler bakımından her iki tarafın da tacir olması gerekir, ama onun dışında 
taraflardan birinin tacir olduğu durumlarda, yani iş ticariyse herhangi bir sınırla-
ma yoktur diye düşünüyorum. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Mehmet Hocaya soruyorsunuz, ama sü-
rekli araya giriyorum. Şimdi burada genel işlem şartları Türk Ticaret Kanununda 
düzenlenmemiş, düzenlenmediğine göre Borçlar Kanunundaki hükmün uygu-
lanması çok doğal, ama özel olarak faizin düzenlendiği yer TTK ticari işler için, 
dolayısıyla sizinle hemfikirim, öyle olması lazım. Borçlar Kanununda bunu dü-
zenlerken belki komisyonda da böyle düşünüyorlardı, ama ortada bir özel hüküm 
varken Türk Ticaret Kanunu’nda bu husus düzenlenmişken, genel kanunun özel 



361IV. Oturum Tartışmalar

kanunu değiştirdiği sonucuna varamayız. özel nitelikte olması nedeniyle ticari 
işlerde TTK madde 8 fıkra 1’i uygulamak gerekiyor. 

Av. Harun ŞİMŞEK: Genel hüküm olması, yani 188 ve 120’nin genel hüküm 
olması burada herhangi bir … var mı?

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Şimdi öğretide iki görüş var. Aslında nasıl 
uygulanacağına bakıyoruz. Bir görüş diyor ki, TTK madde 9’a baktıysanız orada 
da belli hususlarda bunu düzenleyen mevzuata tabidir diye bir düzenleme var. 
Buradan yola çıkarak ve kanun koyucunun amacından yola çıkarak aslında ticari 
işlerde de bir faiz sınırlaması olduğunu kabul eden görüş var, ama hukuk kavram-
ları açısından baktığımız zaman olması gereken bu olmasına rağmen bu şekilde 
düzenlenmemiş, dolayısıyla özel hüküm öncelikli olarak uygulanması gereke-
cektir. Yapılması gereken TTK üzerinde değişiklikler yapılırken bunların dikkate 
alınmasıdır. 

Av. Cahit CANIYANIK: Ben efendim, Mehmet Beyle Aslı Hanıma soruyorum 
faizle ilgili bir soru. Şimdi kısmen ödemede madde 100 borçlu faiz veya giderle-
ri ödemede gecikmemişse, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına 
sahiptir, aksine anlaşma yapılamaz diyor. Şimdi bankalardan biz tüketici kredisi 
çekiyoruz 60 ay vadeyle, ben hâlâ da ödüyorum, çektim. Biliyorsunuz banka bir 
ödeme planı veriyor, o ödeme planının 1. ayındaki faiz miktarı en yüksek faiz 
miktarı anapara çok küçük, zaman içerisinde faiz küçülüyor, küçülüyor, anapara 
artıyor, 30. aya, mesela 60 aylık bir vadede aşağı yukarı arıya geldiğiniz zaman 
faiz borcunun hepsini peşin peşin ödemiş oluyorsunuz. Ben şimdi şu anda 30 ay 
ödedim, 30 aylık da hâlâ borcum var, gerçekten de öyle. Gitsem bankaya desem 
ki, arkadaş, benim faizimin hepsini peşin peşin kessin, aksine de anlaşma yapıla-
maz diyor, peşin peşin kestiniz, ben hepsini borcun kapatıyorum, indirim yapın. 
çünkü benden 60 ay için faiz aldınız, ama bütününü 30 ayda daha erken zamanda 
tümünü aldınız desem bunun sonucu ne olur?

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Nasıl 60 aylık faizin tamamını 30 ayda alıyor 
orasını anlayamadım. 

Av. Cahit CANIYANIK: Şöyle, şimdi bir ödeme planı yapıyor. O ödeme pla-
nına diyor ki, kaynak bunlar. 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: O ödeme planında aylık sizin anapara miktarınız 
belli, ona işlenecek faiz oranı belli, daha sonradan her ay için sizin ödeyeceğiniz 
miktar belli, yine faizi belli, sonraki aylarda ödeyeceğiniz miktar belli, faizi belli. 
Siz şu anda ben mesela, atıyorum bunu kapatmak istiyorum dediğinizde, artık bu-
rada sonraki aydaki faiz borçları henüz muaccel olmadığı için zaten anaparadan 
müşteri çekecek. 
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Av. Cahit CANIYANIK: Hayır, faiz borcu kalmadı ki zaten, baştan peşin alı-
yor. Ben tam Aslı Hanım sanıyorum anladı, tam ifade edemedim. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: Şimdi şöyle oluyor, 2. 000 lira aylık ödeme yapı-
yorsunuz, 1 500 lirası faiz, 500 lirası anapara, ikinci ay 1. 450 lirası faiz, 550 lirası 
anapara. 

Av. Cahit CANIYANIK: Doğru. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: Bu durumda fakat 30. aya geldiğimizde 60 ayın 
faizin tamamı değilse bile yüzde 80-90’ı ödenmiş oluyor. 

Av. Cahit CANIYANIK: Neredeyse tamamı bitiyor. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: Şimdi diyor ki, geriye dönerek 30. ayda bütün 
borcu kapatacağım, faizi 60 ay üzerinden yapma, 30 ay üzerinden yap, ona göre 
ben sana ödeme yapayım, yani indirim yap genel paradan dersem ne olur? Soru 
bu değil mi? 

Av. Cahit CANIYANIK: Aynen böyle efendim. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Tüketici Korunması Hakkında Kanunda 
tüketici kredilerine ilişkin hükümde faiz oranında indirim yapılacağı düzenleni-
yor. Siz bütün faizleri ödediniz, çok küçük bir miktarı kaldı. Sanırım bütün bunlar 
dikkate alınarak hesaplama yapılması lazım ve ödedikleriniz, fazladan ödediğiniz 
faizleri de sonradan düşmeleri gerekir. Yani özellikle anapara borcu, faiz borcu 
ayrı ayrı hazırlanmalı ve önceden anapara ve faizler kapatıldığında o faiz tutarın-
dan indirim yapılması gerekir. Yani önceden ödediklerinizin bazılarının anapara-
ya sayılması gibi bir sonuç doğuracak diye düşünüyorum. 

Av. Cahit CANIYANIK: O kadar çok ki böyle kredi kullanan ve böyle ödeyen, 
değil mi?

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. 
Borçlar Kanunu madde 100’den bahsettiniz. Borçlar Kanunu madde 100’de kısmi 
ödemede mahsuptan bahsediyor, ama belki o kısmı biraz hızlı olduğu için geçtim. 
Burada aslında faiz borcu, masraf borcu muaccel olmadan yapılan ödemelerden 
bahsediyorum. Yoksa muaccel olduktan sonra yapılan ödemelerden bahsetmiyo-
rum. O zaman vadesi geldi, eğer hangisinin vadesi geldiyse onu ödemeniz lazım. 
Orada aslında bir ayrım var. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: Değerli arkadaşlarım, vaktimiz var. Acele et-
meyin, biz buraya bilgi almaya geldik, yemek yemeye gelmedik. O nedenle acele 
etmeyin, bütün sorularınıza cevap verilecek, emin olun. Buyurun. 
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Av. Kemal ÇELİK: öncelikle çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Aslı Hoca-
ma bir soru sormak istiyorum. özellikle yabancı para dönümü üzerine belirlen-
miş borçlarda karşılaşabiliyor. Yüksek miktarda olan kararlaştırılmış olan miktar-
larda mesela, Avrupa Birliği üyelerinin çoğu para birimini bıraktı, Almanlar da 
markı bıraktı, İtalyanlar Lireti bıraktı, Euro’ya geçti. Bu tecrübeyi yaşadık ve Arap 
baharını yaşıyoruz. Yeni hazırlanan Borçlar Kanununa bununla ilgili bir madde 
konulsaydı diye düşünüyorum, büyük bir eksiklik değil mi? çünkü burada çok 
kavga çıkıyor. Mesela, Almanlar hemen bir yasa çıkardılar, dediler ki, D-Mark 
bitiyor, 1 Ocak 2002’den sonra Euro vardır. 1 D-Mark şu kadar Euro yapacaktır. 
Haydi bunu zorlama yoluyla Türk hukukuna da aldınız, ama mutlaka menfaatler 
çatışacağı için bir sıkıntı çıkacaktır. Bu konuda ne yapılabilir? Teşekkür ederim. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Alman Markı olarak borcu kararlaştırmak. 

Av. Kemal ÇELİK: Genel olarak veya Liret veya düşünün, Suriye’de yarın bir 
gün Suriye para birimi değişecektir diyelim. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Onların arasında kendilerine çevrilmesi-
ne ilişkin bir değer var zaten, esas alınıyor. Dolayısıyla ona göre ilk önce Alman 
Markı kaç Euro olarak düşünülüyorsa, ona geçiş yapılacak. O geçiş zaten yapılı-
yor, dolayısıyla bir eksiklik olduğunu bu konuda düşünmüyorum ben. Sonra artık 
borcumuz o geçiş yapıldıktan sonra Euro olarak belirlenmiş olacaktır. 

Av. Kemal ÇELİK: Ama ben Türk hukukuna göre bir sözleşme yapmışım ve 
Alman’ın çıkardığı kanunu kabul etmiyorum. Ben diyorum ki, bugün yüksek 
miktarda Euro istiyorum. Karşı taraf diyor ki, hayır, ben belirleyebilirim, Türk 
lirası istiyorum. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Şimdi o para cinsinden yapmışsanız o pa-
raya ilişkin hükümler de o ülkenin geçişi nasıl yaptığına tabii ki bağlısınız. Türk 
hukukunda her ülkede geçiş nasıl olacaktır şeklinde bir düzenleme yapmanın 
mümkün olmadığı kanaatindeyim ben. 

Av. Yılmaz OZAN: Merhaba. Bilgilendirici katkıları için herkese teşekkür edi-
yorum. Yapılan icra takiplerinde bazen yüksek miktarda masraflar yapılmak zo-
runda kalınıyor. Borçlu icra görevlisine müracaat ettiğinde bu yapılan masrafları 
dosya kapak hesabı yaparken yapılan masraflara faiz uygulamıyor. Buradaki hak 
kaybını engellemek için, yani ödeme süresinin bayağı uzadığı da oluyor bir sene, 
iki sene, bu bir-iki sene içinde de diyelim ki, 2 000 lirayı takip ediyorsanız 1 000 
liraya yakın da masraf yapmış oluyorsunuz. O sizin yaptığınız masrafa faiz uygu-
lamadan sadece masraf sayıyor. O gayri resmi masraflar riskimiz de hariç, bura-
daki hak kaybını engellemek için nasıl bir yasal teminat veya tedbir geliştirmek 
gerekir? Teşekkür ederim. 
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Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Güzel bir soru geldi, bana sormadığınızı 
düşünüyorum, Mehmet Beye sorduğunuzu düşünüyorum. O yüzden haklısınız, 
hiç düşünmedim, bilmiyorum, düşüneceğim. Bunu metni herhalde yayınlarken 
ufak eklemeler yapabileceğiz, orada belki buna ilişkin düşünüp, nasıl bir çözüm 
bulunabilir, onu ekleyebilirim. Teşekkür ederim. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: Başka, Emrehan Beye sorusu olan arkadaşımız 
var mı? 

Av. Akif EROL: Ben Aslı Hanıma soruyorum. Şimdi Borçlar Kanunu 103’e 
göre kısmi ödeme, 103’ün 2. fıkrasına göre kısmi ödemede senet iade edilebileceği 
anlaşılıyor. 103’te de senet iade edilmişse borç tahakkuk olur diye bir hüküm var. 
Bir çelişki gibi gelebiliyor bana. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Ben bir hükme bakayım, ama sizin ifade 
ettiğiniz gibi değil. 103’ün 2. fıkrası mı?

Av. Akif EROL: Evet, 2. fıkrasında kısmi ödeme halinde senet iade edilebilecek, 
borçlunun senedin iadesini isteme hakkı olduğu anlaşılıyor, ben öyle anlıyorum. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Hayır. 103’ü ben tabii ki zaman olmadığı 
için anlatmadım, ama 103 de kısmi ödeme yaparsanız makbuz olabilirsiniz, ancak 
senedin geri verilmesinde “borcun tamamı ödenmişse” ibaresi var başında, dola-
yısıyla senedin iadesini ancak borcun tamamının iade edilmesi halinde isteyebi-
liyorsunuz. 2. fıkrada düzenlenen husus borcun tamamı ödendi, ancak senette 
başka haklar yer alıyor. Eğer bu haklar varsa alacaklı o zaman borcun, senedin 
tamamını, senedi iade etmek zorunda da değil, ancak ne yapar? Kısmi ödemede 
de senedi ödemez, ancak makbuz verir. Bir de bunu senede işler. Yoksa kısmi ifada 
kesinlikle senedin iadesi düzenlenmemiş, o yüzden bir çelişki yok. 

Av. Mukaddes GÜNSA AKÇAGÖZ: Merhabalar. Mehmet Bey biraz evvel 
dedi ki, önce ifa yükümlüsü olan taraf karşı tarafın ödeme güçsüzlüğü olduğunu 
ispat ederse, ödemeyebilir, ama burada kambiyo senetleri verdiyse ve kambiyo se-
netleri üçüncü şahıslara ciro edildiyse ne olacak? O senetlerin iptali nasıl olabilir, 
nasıl istenebilir, nasıl bir davadır bu? 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Kambiyo senedi verilmiş derken örneklendirir-
sek örneğin, satıcı satım konusu malı önce teslim borcu altında, karşı taraf. 

Av. Mukaddes GÜNSA AKÇAGÖZ: Mesela, kooperatiflere veriliyor galiba, 
kooperatiflerle anlaşma yapıldığında ayda şu kadar ödeyeceğim diye çeşitli se-
netler veriyor insanlar, ama kooperatif ya yükümlülüklerini yerine getirmiyor, ya 
ortadan kayboluyor, ama ortada verilmiş senetleriniz, bir para borcunuz devam 
ediyor. 
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Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Anlayabildiğim kadarıyla şöyle herhalde: Taraf-
lardan yine biri borç altında, önce ifa yükümlüsü olacak taraf borç altında, yani o 
mu karşı tarafa senedi de tam anlayamadım herhalde, ama?

Av. Mukaddes GÜNSA AKÇAGÖZ: Anlatabildiğimi sandım, ama. 
Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Yani kıymetli evrakla onlar sebepten soyut oldu-

ğu için orada yapacak bir şey yok, ama. 
Av. Mukaddes GÜNSA AKÇAGÖZ: Şimdi borç yükümlüsü olan iki taraflı bir 

sözleşme, biri para ödeyecek, öbürü de bir iş yapma borcu altında anlatabiliyor 
muyum? İş yapma borcu mesela, müteahhit kaçtı? Ama siz ona senet verdiniz, bir 
apartman dairesi için satın almak için senetler verdiniz. 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Ama 98’in söylediği şu: önce sen müteahhit ola-
rak borcunu ifa edeceksin, eseri teslim edeceksin, sonradan diğer taraf borcunu 
ifa edecek, ödeyecek. Sizin söylediğinizde önce ödeme var, sonradan diğer taraf 
kendi eserini teslim edecek. 

Av. Mukaddes GÜNSA AKÇAGÖZ: Hayır, zaman içerisinde mesela, 10 ay 
içerisinde veya 1 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde ödemeler yapıyorsunuz, aylık 
ödemeler. 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Orada yapacak bir şey yok. Artık senetlere ilişkin 
artık borçlu borcunu zamanında ifa etmiyorsa, eser sözleşmesiyse, bu eser söz-
leşmesinde borçlunun temerrüdüne müteahhidin temerrüdüne ilişkin hükümler 
çerçevesinde aynen ifa gecikme tazminatı, ifadan vazgeçme ya da sözleşmeden 
dönüp menfi zararını isteyebilirsiniz, ama verdiğiniz senede ilişkin yani soyut ol-
duğu için artık orada yapılacak bir şey yok bence. 

Av. Mukaddes GÜNSA AKÇAGÖZ: Yani yapma borcu edimi altındaki kişi 
ortadan kaybolmuş oluyor zaten çok kez. 

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Orada yapacak bir şey yok. Yani sizin söylediği-
niz 98’e uymuyor, onu demek istiyorum. 

Av. Hulusi GÜRBÜZ: Zaten kambiyo hukukuyla ilgili hocam, arkadaşlarımın 
sordukları kambiyo hukukuyla ilgili, borçlar hukuku genel hükümleriyle ilgili 
değil, ticari senetlerin iptali davaları eğer senet ciro görmüşse, zaten iptal davası 
kişiyi izler, dolayısıyla senet hamiline karşı bir dava da açılamaz. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Ancak ne yapabilirsiniz? Nama yazılı senet 
yaparsınız. Bu durumda def ’ilerinizi de ileri sürme hakkınız olabilir. Bir tek aklı-
ma gelen bu. 

Av. Hulusi GÜRBÜZ: Söz edilen bono yalnız, emre yazılı piyasada alınanlar 
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bonolar. Bono tedavül gördüğüne göre müteahhit mutlaka elden çıkarmıştır, do-
layısıyla senet hamiline karşı şu def ’ileri öne sürme şansımız yok, TTK hükümleri 
açık. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Şimdi şöyle bir istisna şurada söz konusu olabilir: 
Eser sözleşmesi dahi olsa taraflardan birini tüketici oluşturuyorsa, bu bir taşın-
maz satışına ilişkin konut amaçlı bir işyeri, bir taşınmaz satımı söz konusuysa, 
burada Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kabul ediliyor ve 
orada nama yazılı senet düzenleme mecburiyeti var. Kanunen nama yazılı bir dü-
zenleme. 

Av. Hulusi GÜRBÜZ: Tabii, nama yazılıysa söz haklısınız, ama emre yazılı 
senetler ki, piyasada tedavül gören, işlem gören senetler emre yazılı senetler, bo-
nolar ya da çekler. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Şimdi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
metni elimde yok, hatırlamıyorum da, yani orada sanki senet emre yazılı düzen-
lenmiş olsa dahi. 

Av. Hulusi GÜRBÜZ: Kambiyo sözleşmesi söz konusu olduğu için olanaksız. 

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ: Konut finansmanına ilişkin kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum. Tüketici işlemlerinde teminat amaçlı kıymetli evrak alınamıyor. Sade-
ce onu belirteyim dedim. Hocamız gönderme yaptı. İfa güçsüzlüğüne ilişkin bir 
açıklama yapabilirim. Daha önce Mehmet Hocamla değerlendirdiğimiz için ifa 
güçsüzlüğü konusunda kıymetli evrak verilmesi halinde acaba alacağı tehlikeye 
düşen taraf kıymetli evrakı elinde bulunduran üçüncü kişiye karşı ifadan kaçınma 
hakkını kullanabilir mi? Kıymetli evrak sebepten soyut olduğu için bana göre kul-
lanılmaz. Alacağı tehlikeye düşen taraf, senedi elinde bulunduran üçüncü kişiye 
ifa yapmak zorundadır. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Ama dönerse, çünkü hakkı tehlikeye düşen taraf 
ayrıca uzun süreli istediği güvence verilmezse sözleşmeden dönebilir. Sözleşme-
den dönersek ne yaptık? Verdiğimiz borcumuz da sebepten yoksun hale geldi. O 
zaman?

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ: Kıymetli evrak sebepten soyut olduğu için temelinde-
ki hukuki ilişkinin geçersiz hale gelmesi, kıymetli evrakın geçerliliğini etkilemez. 

Av. Elvan YILMAZ: Merhabalar. Emre Beye sormak istiyorum. Alacaklının 
temerrüdüyle ilgili benim başıma şöyle bir iş geldi: Bir mahkeme kararı aynen 
iadeyi mümkün değilse, nakden ödenmesine karar verdi. Biz bu kararı icraya 
koyduk. Borçlu vekili bir ihtarname göndererek borçlu borcunu yerine getirmek 
istediğini bildirdi. Biz taraf vekilleri olarak polis nezaretinde bir teslim günü be-
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lirledik ve gittik. Bu sırada kısmen iade yapıldı, kısmen teslim yapıldı, dolayısıyla 
borçlu borcunu ödemekten kaçınmış oldu bize göre. Burada daha sonra gidip icra 
dairesine başvurarak borcunu ödemekten kaçınmadığını, bizim temerrüde, ala-
caklı temerrüdüne düştüğümüzden bahisle bir itirazda bulundu. Bu İTM’ye konu 
oldu. İTM de bunun taraf vekillerinin iradelerini ve işlemlerini yok sayarak icra 
dairesi tarafından işlem yapılması gerektiği gerekçesiyle talebimizi reddetti, dosya 
Yargıtayda. Şimdi bu konuda alacaklı temerrüdüne düşmüş müyüz? Yani taraf ve-
killerinin yaptığı iradelere mi işlemlerini yok mu saymalıyız? çünkü kanun bize 
bu yetkiyi veriyor vekil olarak, yoksa burada borçlu temerrüde düşmedi, alacaklı 
temerrüde düşmüş oldu. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Yanlış anlamadıysam borçlu kısmi ifa teklif etti de-
ğil mi?

Av. Elvan YILMAZ: Kısmi teklifi gerçekleştirdi, kısmi iadeyi gerçekleştirdi. 
Yani mal birden fazlaydı, bir kısmını iade etti, bir kısmını iade etmedi, kaçındı. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Siz de bunu kabul ettiniz kısmi ifayı?

Av. Elvan YILMAZ: Kısmi ifa ettiği kısmı kabul ettik ve bunu borçtan düştük. 
Fakat geri kalan kısmıyla ilgili de nakden iade ödeme istiyoruz. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: İstiyorsunuz, borçlu da bunu yerine getirmiyor. Bu-
rada borç temerrüdü var, alacaklı temerrüdü zaten söz konusu değil. Niye alacaklı 
temerrüdü ben anlayamadım açıkçası. 

Av. Elvan YILMAZ: Yani mahkeme bunu böyle kabul etti, yani biz icra aşama-
sına geçtiğimizde icra dairesiyle hareket etmek zorunda mıyız, taraf vekillerinin 
yaptığı işlemler yok hükmünde midir?

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Yok, mahkeme icra dairesiyle hareket etmek mec-
buriyeti söz konusu değil. 

Av. Elvan YILMAZ: Peki, Yargıtayın bu konuda görüşü, yani bu konuda veril-
miş daha önce bir karar var mıdır? çünkü ben buna yasal olarak başka bir Yargı-
tay kararı bulamadım örnek olarak. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Ben de bilmiyorum, yani borçlu borcu ödemeyi 
kısmen aynen, kısmen nakden yapıyor. 

Av. Elvan YILMAZ: Hayır, sadece kısmen fiili ödeme yapıyor. Yani mal olarak 
teslimde bulunuyor, nakdi olarak ödemede bulunmuyor. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Nakdi olarak ödemede bulunmuyor, nakdi olarak 
ödemede bulunması gerekiyor halbuki, bu kısımda borçlu temerrüdüne düşüyor 
işte. Alacaklı temerrüdünde şüpheyi yaratan husus ne?
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Av. Elvan YILMAZ: Mahkeme alacaklı temerrüdü olarak kabul ediyor. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Ama siz niye reddettiniz ki alacaklı temerrüdü söz 
konusu olsun?

Av. Elvan YILMAZ: Biz reddetmedik, biz teslim sırasında gittiğimizde eşya yok. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Anladım, müsterih olun o zaman. 

Av. Elvan YILMAZ: Hâkimin şaşırdığını ben de düşünüyorum. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: öyle görünüyor, yani müsterih olunuz. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: İki tane soru sorulacak, sonra soru almayacağız. 
Arkada bir arkadaşımız daha var. Başka soru var mı? Katkıda bulunacaksınız, Ser-
dem Hanımdan izin aldınız değil mi? Evet, İsmail Bey de katkı. Buyurun efendim, 
soruları sırasıyla soralım. 

Av. Özlem ARSLAN: Merhabalar. öncelikle sunumlarınız için ayrı ayrı teşek-
kür etmek istiyorum. Benim sorum Aslı Hanıma olacak. Borçlunun faiz ve gider-
leri ödemede gecikme olmadığı takdirde ödediği para anaparadan düşülebilir di-
yor. Bu icra aşamasına zaten faiz aşaması gelmesi borçlunun temerrüdüyle oluyor. 
Borçlu vadesinde ödemiyor ve temerrüde düşüyor. Bu sebeple de icra aşamasına 
gelen bir borçta ödeme yapıldığı takdirde faiz ve giderlere mi sayacağız eski yasa 
gereğince, yoksa anaparadan mı düşeceğiz?

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Aynen öyle sayacağız. çünkü özel olarak 
düzenleme temerrüde düşülmemiş olması halidir, icra safhasına geldiğine göre 
temerrüde düşüldü artık. 

Av. Handan İLAĞ: Teşekkür ederim. Benim sorum biraz farklı olacak. Tüm 
hocalarımıza sorumu yöneltmek istiyorum. Biraz farklı, ama affınıza sığınarak, 
bir vakıf bir yüksekokul kuruluşunda bir taahhütte bulunuyor tüzelkişiliği kurul-
duğunda bütün mallarımı devredeceğim diye, yüksekokulun kurulduğuna dair 
karar veriliyor YöK Genel Kurulunca, yıllar sonra, yani bu yüksekokul kuruluyor, 
işte öğrenciler alıyor, yıllarca faaliyet gösteriyor. Yıllar sonra Danıştayda bir şekil-
de dava sonucunda yüksekokulun tüzelkişiliğinin kurulmadığına karar veriliyor. 
Henüz kesinleşmedi bu karar, tabii bu tüzelkişiliğin kurulmadığı az önce efendim, 
sözleşmede fesih, sözleşmeden dönme tabii bir nevi bu şartlı bağış gibi, çünkü 
karşılığını almamış durumda vakıf. Burada yeni yasada eski yasaya göre durumu 
biliyoruz da, şu anda işte vakıf tazminat davası açacak. Yeni yasada bu fesih ve 
dönme deyince biraz kafam karıştı, o yönde yeni yasada bir farklılık var mı?

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Vakıf kuruldu mu, kurulmadı mı?

Av. Handan İLAĞ: Vakıf kuruldu, yüksekokul, vakıf müracaat … (134. 57) 
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yüksekokul kuruldu. 5 sene sonra da yüksekokul yani devlet pardon, yanlışlıkla 
kurmuşuz dedi, kurulmamış sayılmasına karar verildi. Yani YöK Genel Kurulu 
kararıyla değil, kanunla kurulması gerekirmiş. O dönemde YöK maalesef bunu 
Meclise intikal ettirmek yerine Genel Kurulda bu kararı aldığı için yıllar sonra 
Danıştay tüzelkişilik kazanmamıştır diye karar verdi. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Yüksekokul tüzelkişilik kazanmamıştır, ama taahhüt 
ne? Kurulduğu zaman devredeceğim. Bence burada bir geçici imkânsızlık vardır, 
bir imkânsızlık var, ama geçici imkânsızlık var. Yargıtayın yerleşmiş uygulaması 
da diyor ki, geçici imkânsızlık halinde, yani şart gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi 
de şu anda imkânsız gibi görünüyor, ama geçici. Geçici imkânsızlık durumunda 
da Yargıtayın yerleşmiş uygulaması bir tahammül müddeti var, bakacağız. O şart 
gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi o imkânsızlık ortadan kalkarsa yine o borcun 
yerine getirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Av. Handan İLAĞ: Şöyle, dava temyizde şu anda, işte karar verilecek, kesinleş-
medi daha henüz karar. Peki, karar kesinleşince?

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Karar kesinleşince değil, mahkeme Yargıtay diyebi-
lir ki, Yargıtay bunu seviyor. 

Av. Handan İLAĞ: Danıştay. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Danıştay, onu bilmiyorum. 

Av. Handan İLAĞ: Direkt, esasa bile girmedi yani, bütün o vakıf mallarını 
filan hiçbirini değerlendirmedi. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Vakıf şunu diyebilir: Burada borcun hâlâ devam 
ediyor, kanunla kurulabilir bu meslek yüksekokulu, kanunla kurulduğu takdirde 
ben bunu yine taşınmazları o zaman şart gerçekleşir, mülkiyetini talep ederim 
diyebilir. 

Av. Handan İLAĞ: Tüzel kişilik kazandırdılar. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Ama baktık ki, bir müddet daha bekledik, şart ger-
çekleşmiyor, artık şartın gerçekleşmeyeceği kesinlik kazandı. Bu durumda borç 
sona erer zaten, daha doğrusu doğmaz, çok özür dilerim, borç doğmaz zaten şart 
gerçekleşmediği için. 

Av. Handan İLAĞ: Peki, teşekkür ederim. 

Av. Cuma PARLAK: öncelikle hocalarımıza sunumlarından dolayı teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. Benim sorum ifa zamanına ilişkin 90. madde olacak. Burada 
özellikle bir değişiklik var, eski yasada muaccel, daha doğrusu ifa zamanı taraflar-
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ca kararlaştırılmayan durumlarda muacceliyet şartı eski yasada hemen ifa ve der-
hal icrası talep olunabilir deniliyordu. Yeni 90. maddeyle beraber doğumu anında 
muaccel olur deniliyor. Şimdi biz önceden fatura alacaklarına ilişkin icralar da 
faturayı icraya koyduğumuz tarihten itibaren faiz istiyorduk bu maddeye dayana-
rak, fakat yeni düzenlemeyle beraber doğumu anında muaccel olur dediği için fa-
tura alacağı fatura teslim edildiği tarihten itibaren faiz isteme imkânımız doğacak 
mı bu muacceliyetten dolayı?

Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL: Aslındaönceki hükümle şimdiki hüküm arasında 
çok da büyük bir farklılık yok. Yani her borç doğumu anından itibaren muaccel 
olur, borcun nereden doğduğu önemli değildir, haksız fiilden doğabilir, sebepsiz 
zenginleşmeden, sözleşmeden doğabilir, herhangi bir vade kararlaştırılmamışsa, 
o andan itibaren borç muacceldir ve talep edilebilir. Temerrüt faizi bambaşka bir 
şey, temerrüt faizi isteyebilmeniz için her şeyden önce temerrüde düşürmeniz la-
zım. Bu söylemiş olduğum çerçevede borcun sebebi ne olursa olsun eğer herhangi 
bir vade yoksa, temerrüde düşürebilmeniz için mutlaka ihtar çekmeniz gerekir, 
ama belirli vade varsa örneğin, sözleşmelerde ya da kesin vade varsa ihtarsız da 
temerrüde düşürebilirsiniz. O andan itibaren temerrüt faizi isteyebilirsiniz. önce-
sine ait böyle bir istemde bulunmanız mümkün değildir. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi son iki 
konuşma yapılacak. Hocam bir açıklamada bulunacak, İsmail Bey de hem kapa-
nışı, hem de katkılarını sunacaklar. Buyurun Hocam. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Estağfurullah. Ufak bir katkı da, o da bu tabii faiz 
sınırlamasına ilişkin hüküm çok heyecan yaratan bir hüküm olarak algılanıyor. 
Hatta ticari işlerde dahi sınırlayalım şeyi, yani kulağa hoş geliyor belki. İşte aşırı 
faizi engelleme, önleme bakımından, ama korkutucu sonuçları olabilir. Yani faiz 
sınırlaması hiç öyle göründüğü gibi masum sonuçlar doğurmayabilir, para ihti-
yacınız var, ama adam da faiz istiyor bunun karşılığında, yani kredi bulamamak, 
faiz sınırlaması sebebiyle kredi bulamamak, para bulamamak çok daha önemli 
değerlerin başta taşınmaz olmak üzere çok daha önemli değerlerin elden çıkartıl-
ması mecburiyetiyle kredi ihtiyacı içinde olan kişiyi karşı karşıya bırakabilir. Ben 
bu Borçlar Kanunundaki halihazırdaki faiz sınırlarının dahi istikbalinden emin 
değilim, yani Anayasa Mahkemesi ne yapar ne eder bilmiyorum. Halbuki aşırı 
faizi sınırlamak başka bir şey, fahiş bir faizi indirebilme imkânına sahip olabilmek 
başka bir şey, böyle yüzde 50, yüzde 100, vesaire şeklinde sınır getirmek başka 
bir şey, bu yani ekonominin işleyebilmesi, insanların işleyebilmesi için insanların 
para bulması lazım. Para bulacak ki, yatırım yapacak, yatırım yapacak ki, insanlar 
iş bulacak, iş bulacak ki, para dönecek, vesaire. Faiz sınırı yüzünden bu imkânı 
kapattığımız zaman bunun böyle kartopu gibi çok zincirleme felaketle, yani eko-
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nomiyi zor durumda bırakacak sonuçları dahi olabilir. Evet, aşırı faize bir şekilde 
sınırlama getirmek lazım, ama bu doğru bir yöntem olmayabilir, tehlikeli bir yön-
tem olabilir. 

SALONDAN- … rakamsal sınıra ihtiyaç olmayabilir. 

Doç. Dr. Emrehan İNAL: Tabii, biz zaten ne yapıyorduk? Kanun “tacirler ara-
sında fahiş cezai şartın tenkisi istenemez” diyordu, ama biz buna rağmen ahlâka 
aykırılık derecesinde yüksek bir fahiş cezai şart varsa bunu dahi tenkis ediyorduk. 
Faizde de aynı imkânı belki aynı yöntemi uygulamak gerekirdi, bu yöntem baka-
lım, yani belki zaten istikbali konusunda da tereddüt olabilir. 

Yard. Doç. Dr. Aslı MAKARACI: Aynı görüşü paylaşıyorum, ama şunu da 
göz önüne alıyorum. Borçlar Kanununda getirilmiş birçok hükümde kanun ko-
yucunun amacı esas itibariyle bankaların karşısında zayıf durumda olduğunu dü-
şündüğü diğer kişileri korumak. Bu açıdan bakıldığında evet, belki Medeni Ka-
nun, Borçlar Kanunu madde 27, Medeni Kanun madde 2’ye gitmeden daha temel 
bir norm konulabilirdi, ama bir kuralın mutlaka bence olması gerekir. Dürüstlük 
kuralı öyle her zaman gidilebilecek bir şey değil çünkü, ancak bu sınırın yüzde 
50’yle kesin olarak sınırlanıp, sınırlanmayacağı da tartışılması gereken bir husus. 

Av. Mustafa İlker GÜRKAN: Değerli arkadaşlar, bir şey söylemek istiyorum. 
komisyon üyeleri diyorlar ki bu faiz meselesinde, bu kanunun amacı bankaların 
vahşetini sınırlamaktır. Bankaların tüketicilerle, yurttaşlarla olan ilişkilerinde 
öyle bankalar istediği gibi davranamazlar. Görüşme tutanakları var şeyin, dün-
yanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar vahşi bir haldedir Türkiye’de bankalar ve 
sınırlanacaklardır, az bile yapılan bunlar, ama bu faiz ticari işlerde, ticari hayatta 
faizin serbest olması başkadır, bu yaptıkları Türkiye’de yapılanlar başkadır. Buyu-
run İsmail Bey. 

Av. İsmail ALTAY: çok teşekkürler sunumlarınız için, çok faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Genç arkadaşlarımız da meslektaşlarımızı buluşturmak da çok 
faydalı oldu sanırım, çünkü hukuk yaşayan hukuktur. Sorulara muhakkak siz-
ler de yazılacak olan eserlerde yazacaksınız, ben meslektaşlarımdan şunu da rica 
edeceğim: Bize soruları ama konularla ilgili soruları iletebilirseniz, biz hocaları-
mızla paylaşırız, bu eserde onlara da yer verilmiş olur. Benim düşüncem, az önce 
bankalarla ilgili bir soru geldi nasıl erken ödeme halinde ne yapmak lazım diye, 
hakkaniyet gereğince Medeni Kanun 2 zaten bizim pusulamız bildiğiniz gibi, hak-
kaniyet gereğince erken ödeme tarihinde tekrar faiz ve anapara dağılımı yapılması 
lazım. Bankacılık sisteminde bildiğiniz gibi Borçlar Kanunu 84 şu an yürürlükte 
olan kanun gereğince, öncelikle tüm ödemeleri faize ve masraf kısmına alıyorlar, 
anapara kısmını daima küçük bırakıyorlar. Daha sonra faize faiz işletmenin yolu-



372 IV. Oturum Tartışmalar

nu bulmak için bu şekli yapıyorlar, daha sonra da anapara ödeniyor. Yani sizin er-
ken ödemeniz halinde mümkün olan en fazla kârı elde etmeye çalışıyorlar. Bunun 
engellenmesi yine bizler sayesinde olacak, bir mücadele sayesinde olacak. çünkü 
siz bankaya gittiğiniz zaman, zaten kapıyı açtığınızda işte kapıyı açma masrafı, 
görüşme masrafı, çaya bakma masrafı gibi bir sürü garip garip masraflarla karşıla-
şacaksınız. Hepsiyle mücadele etmek lazım. Üstadımın bahsettiği gibi Borçlar Ka-
nunu maalesef yani tüketici, borçlar her şekilde bu vahşi kapitalizmi engellemeye 
de çalışmak üzere yapıldı. Yani aslında mantığı yok bu olayın, öyle olmaması la-
zım. Olması gereken hakkaniyet anayasada sosyal hukuk devletinden bahsediyor, 
bunun sağlanması lazım. Bu biz avukatların mücadelesiyle olacaktır. 

Dediğim gibi yargı yoluyla çözmeye çalışacağız. En son mercilere kadar gide-
ceğiz ve siz bilim adamlarından da bunları tek tek işlemenizi rica ediyorum kitap-
lara, öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, mesela bir leasing faciası var. Ben bununla çok 
yakından ilgileniyorum, sözleşme feshediliyor, sözleşme feshedildiği zaman lea-
sing hem makineyi geri alıyor, hem borcun tamamını geri alıyor. Yani karşı tarafa 
yaşam hakkı bile vermiyor. Makineye gidiyor ikinci elde satıyor, borcuna mahsup 
etmiyor. Yani sebepsiz zenginleşme mi dersiniz, artık ne derseniz, ama bakın, biz 
her şeyden alıyor, ama burada da biz eksik kalıyoruz. Niçin? Şuna mücadele et-
memiz lazım: Bir kere mantık leasingdeki mantık benim ödediğim her taksitte 
büyük bir kısmı anapara içindir, bir kısmı da faiz içindir. Sözleşmenin sonunda, 
4 yılın sonunda ne şey yapıyoruz? Devasa bir makineyi 500 Euro’ya sembolik bir 
rakama mülkiyetini devralıyoruz. Şimdi aslında bu tabii bir şarta bağlı satış da 
içinde barındırıyor, ama eğer o şart gerçekleşmediyse mülkiyeti devralmak için 
ödediğimiz paranın da bir şekilde geri alınması lazım. Burada da leasingler de 
haklarını da savunmak lazım onların da, o zaman ne yapmak lazım? İkinci elde 
makine satıldıysa eğer, orada borcuna mahsup etmek lazım en azından, ama öyle 
olmuyor, leasingler hep bana, hep bana diyorlar. İşte o zaman biri yer, biri bakar, 
kıyamet ondan kopar, kıyametin kopmaması için bu adaleti sağlamamız gerekir 
diye düşünüyorum. 

Ben çok teşekkür ediyorum Başkanım, hocalarım, çok sağ olun, bu oturumu 
kapatıyoruz. 



V. OTURUM

Oturum Başkanı

Av. Aziz ERBEK*

Değerli hukukçu meslektaşlarım, büyük hukukçu değerli bilim adamı 
Prof. Dr. İsmet Sungurbey’in anısına düzenlenen konferansın 5. Oturumu-
na başkanlık edeceğim. Bu oturumun konuşmacıları İstanbul Hukuk Fa-
kültesinin değerli öğretim üyesi Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir, hoş geldi-
niz. Diğer konuşmacımız Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
Sayın Nilgün Başalp “Sorumsuzluk Anlaşması, Yardımcı Kişilerin Fiillerin-
den Sorumluluk” konusunu anlatacaklar. Saat düzenlemesinden dolayı bir 
aksama oldu, dilerim yetişecekler toplantıya. Bu toplantıları düzenleyen 
İstanbul Barosuna ve onun değerli yöneticisi İsmail Altay’a ve tabii Sayın 
değerli meslektaşım Erdem Belen’e çok teşekkür ediyorum. Hukuka ilişkin 
çokça sıkıntının yaşandığı bir süreçte hukukçuya saygı gösterilen, vefa du-
yulan böylesi çalışmalar da olduğunu ortaya koydu değerli meslektaşlarım. 
Bu bakımdan değerli öğretim üyesi İsmet Sungurbey’i saygıyla, sevgiyle 
anıyor, manevi huzuru önünde saygıyla eğiliyorum, meslektaşlarıma da 
çok teşekkür ediyorum. İlk konuşmacımız Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir, 
buyurun hocam, kürsü sizin. 

* Adana Barosu Başkanı 



§ 15 BORCUN İFA EDİLMEMESİ KAVRAMI, 
YAPTIRIMI

Doç. Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR1

I. GENEL OLARAK 

Borçlunun borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi halinde doğacak hukukî 
sonuçlar, genel olarak TBK m. 112 vd. (eski BK m. 96 vd. ) hükümlerinde düzen-
lenmiştir. 

Borcun ifa edilmemesi kavramı altındaki borca aykırılık halleri, öğretide, genel 
olarak, borçlunun ifası mümkün ve muaccel olan borcunu zamanında ifa etme-
mesi sebebiyle temerrüde düşmesi, borçlunun sorumlu olduğu ifa imkânsızlığı, 
borcun kötü ifa edilmiş olması, sözleşme görüşmeleri sırasında kusurlu davranış, 
borca aykırı davranılacağının önceden belli olmaması hali olarak sayılmaktadır2. 

Türk Borçlar Kanunu m. 112 vd. (eski BK m. 96 vd. ), tüm borca aykırılık halle-
rinde uygulanabilen genel nitelikteki hükümlerdir. Buna göre, eğer borca aykırılık 
haline ilişkin özel bir hükümle borca aykırılığın koşulları ve sonuçları düzenlen-
memişse, borca aykırılık halinde TBK m. 112 vd. hükümleri uygulanacaktır. Buna 
karşılık borca aykırılık haline ilişkin gerek koşulları gerekse doğuracağı hukuki 
sonuçlar açısından özel bir kanun hükmü varsa, özel hüküm uygulama alanı bu-
lacaktır. 

Borcun ifa edilmemesinin sonuçlarına ilişkin TBK m. 112-126 hükümleri, sa-
dece sözleşmeden doğan borçlara değil, diğer kaynaklardan doğan borçların ifa 
edilmemesinde de uygulanır. Fakat diğer kaynaklar için kanunda özel hükümle-
rin yer alması ve bu borçların nitelikleri sonucu, TBK m. 112-126’daki hükümler, 
daha çok sözleşmeden doğan borçların ifa edilmemesi hallerinde uygulama alanı 
bulmaktadır3 

1 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
2 M. Kemal Oğuzman/Turgut öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, s. 

394 vd. . Ayrıca bkz. Rona Serozan, (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı), Borçlar Hukuku Genel 
Bölüm, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Filiz Kitabevi, İstanbul 2009, s. 130 vd. ; Fikret Eren, 6098 
Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Bası, Ankara 2012, s. 1027 vd. ; 
Mehmet Ayan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Konya 2012, s. 329; Hatemi/Gökyayla, Borçlar 
Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 235 vd. ; Halûk Nami Nomer, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış), Beta, 12. Bası, İstanbul 2012, s. 
241 vd. ; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, Ankara 2012, s. 631 vd. 

3 Oğuzman/Öz, s. 393-394. 
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Bu başlık altında, öncelikle, Türk Borçlar Kanunu’nun borcun ifa edilmemesi-
nin sonuçları ile ilgili sistemine dair eleştiriler belirtilecek, ardından borca aykırı-
lık türü ve yaptırımı açısından 6098 sayılı Kanun’un 112-114. maddeleri arasında-
ki değişiklikler incelenecektir. 

II. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN 
SONUÇLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, borcun ifa edilmemesinin sonuçları bakı-
mından, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun yapısını ve özünü korumuştur. Bu açıdan, 
6098 sayılı Kanun’da tüm borca aykırılık hallerini kapsayacak genel bir kavrama 
yer verilmemiş, somut bazı sözleşmeye aykırılık türleri düzenlenmiştir. 

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun borcun ifa edilmemesinin sonuçlarına ilişkin 
hükümlerinde, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun yapısının ve sisteminin korunması, 
öğretide eleştirilmiştir. Borç ilişkisinden beklenen amaca ulaşılmasını engelleyen 
tüm olguları kapsayacak şekilde “ifa engelleri” hallerini kapsayacak genel bir hük-
me yer vermesi gerektiğini savunan yazarlar4, kanunun bu konudaki sistemini ve 
düzenleme tarzını, kullanışsız, elverişsiz ve soruna doyurucu çözüm getirmediği 
gerekçesiyle eleştirmektedirler5. 

Ayrıca karşılaştırmalı hukukta, özellikle Alman Hukukunda culpa in cont-
rahendo, culpa post pactum perfectum, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme, 
özel güven sorumluluğu gibi son yıllarda önem kazanan kavramların açıkça dü-
zenlemesi karşısında, Türk hukuk sisteminin ifa engellerine ilişkin hükümlerinin 
yeniden düzenlenmesi gerektiği ileri sürülmüş, bu çerçevede 6098 sayılı Borçlar 
Kanunu’nda yenilik getirilmemesi de eleştiri konusu olmuştur6. 

İfa engelleri kavramı altında toplanan türler dikkate alındığında, Borçlar Ka-
4 İfa engelleri üst kavram olup, alacaklı temerrüdü, alacaklının etki alanından kaynaklanan imkânsızlık, borç-

lunun sorumlu olduğu ifa imkânsızlığı, borçlunun sorumlu olmadığı ifa imkânsızlığı, başlangıçtaki imkân-
sızlık, borçlu temerrüdü, sözleşmenin müspet ihlali (kötü ifa), akdin görüşmelerinde kusurlu davranış ve 
işlem temelinin çökmesi alt türlerini kapsamaktadır. Bkz. Serozan, Borçlar Hukuku, § 11 N. 1 vd

5 Vedat Buz, “Borçların İfası ve İfa Edilmemesi”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler-Tebliğler, 
Derleyen: M. Murat İnceoğlu, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 109 (“Borçların İfası”); Vedat Buz, 
“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Borçların İfası ve İfa Edilmemesine İlişkin Değişikliklerin Değer-
lendirilmesi”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2011, Ankara Barosu Yayınları 
2012, s. 171 vd. (“Değişiklikler”); Yeşim Atamer, “Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Ekseninde CISG’ın 
İfa Engelleri Sistemine Genel Bakış”, Milletlerarası Satım Hukuku, Ed: Yeşim Atamer, 12 Levha Yayınları, 
İstanbul, 2008, s. 222 vd. (“CISG”); Yeşim Atamer, “İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi 
Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik”, Prof. Dr. Rona Serozan’a 
Armağan, Vedat Kitapçılık, C. I, s. 317 vd. (“İfa Engelleri”); Ayşe Havutçu, “İfa Engelleri ve İfa Engellerine 
Bağlanan Hukukî Sonuçlar”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyu-
mu (3-4 Haziran 2011), Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 
Araştırmaları Dergisi özel Hukuk Sempozyumu özel Sayısı, İstanbul 2011, s. 322 vd. 

6 Atamer, “CISG”, s. 223; Atamer, “İfa Engelleri”, s. 324-325. 
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nunu’nun ifa engellerini sistematik açından aynı çatı altında düzenlememesi de 
eleştirilmektedir. Buna göre bazı ifa engellerinin, borçların ifası (alacaklı temer-
rüdü (TBK m. 106 vd. /eski BK m. 90 vd. )), bazılarının borcun ifa edilmemesi 
(borçlu temerrüdü (TBK m. 117 vd. /eski BK m. 101 vd. ), borçlunun sorumlu 
olduğu ifa imkânsızlığı (TBK m. 112/eski BK m. 96)), bazılarının ise borçların ve 
borç ilişkilerinin sona ermesi (borçlunun sorumlu olmadığı ifa imkânsızlığı (TBK 
m. 136/eski BK m. 117), aşırı ifa güçlüğü (TBK m. 138)) hakkındaki hükümler 
arasında düzenlenmesi de yerinde bulunmamış, tüm ifa engellerinin tek başlık 
altında basit, yalın bir biçimde düzenlenmesi gerektiği ileri sürülmüştür7. 

Borçlar Kanunu’nun ifa engelleri/borca aykırılık sistemine ilişkin diğer bir 
eleştiri de genel hükümlerde ifa engelinin koşulu ve yaptırımı düzenlenmişken 
bir de özel borç ilişkilerinde özel sözleşme türleri bakımından aynı mahiyette bir 
ifa engeli ve yaptırımının düzenlenmesidir8. Zira bu hallerde, genel hüküm-özel 
hüküm çelişmesinin yarattığı birçok sorun ortaya çıkmaktadır9. 

Bu eleştirileri sonucunda yazarlar, tek bir borca aykırılık kavramı ve borca 
aykırılık halinde uygulanabilecek yaptırımların ön plana çıkarılması gerektiğini, 
hatta bu konuda uluslararası antlaşmalar veya ilkeler çerçevesinde belirlenen tas-
lak metinlerin de göz önüne alınması gerektiğini vurgulamaktadırlar10. 

Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler (PICC), Milletlerarası Mal Sa-
tımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG), Av-
rupa Sözleşme Hukukunun Temel İlkeleri (PECL) ve Avrupa özel Hukukunun 
İlkelerine ilişkin taslak metinlerin ifa engelleri bakımından şu ortak özellikleri 
taşıdığı ve bu özelliklerin Almanya başta olmak üzere çeşitli Borçlar Kanunlarının 
hazırlık çalışmalarında dikkate alındığı söylenebilir11: 

- Yeknesak bir üst kavram benimsenmiştir. örnek olarak CİSG, sözleşmeye 
aykırılık (Vertragverletzung) kavramını üst kavram olarak benimsemiştir. 
Böylece ifa engelinin türü dikkate alınmaksızın, bir “yükümlülüğün” ihlal 
edilip edilmediği, edildi ise uygulanacak yaptırımı, ihlalin ağırlığına/esaslı 
olup olmamasına göre belirlenmektedir. 

7 Atamer, CISG, s. 222; Buz, s. 111. 
8 Buz, “Borçların İfası”, s. 109-110; Havutçu, s. 321; Cem Baygın, “Türk Borçlar Kanunu’nun Borç İlişkisinin 

Hükümleri – Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik ve Değişiklik-
ler”, EÜHFD, C. XIV, S. 3-4, 2010, s. 142. 

9 Atamer, CISG, s. 222; Havutçu, s. 321; Atamer, “İfa Engelleri”, s. 321 vd. örnek olarak ayıba karşı tekef-
fülden doğan sorumluluk ile genel hükümlerden doğan sorumluluk arasında yarışmanın söz konusu olup 
olmadığı öğretide tartışmalıdır. Fakat belirtmek gereklidir ki, TBK m. 227 f. 2 ve 475 f. 2, alıcının genel 
hükümlere göre tazminat isteme hakkının saklı olduğunu açıkça belirttiğinden bu hükümler bakımından 
tartışma sona ermiş gözükmekteyse de muayene ve ihbar şartlarının burada da geçerli olup olmayacağının 
tartışılabileceği belirtilmektedir. Bkz. Oğuzman/Öz, s. 426-427, dn. 147. 

10 Buz, “Borçların İfası”, s. 109; Havutçu, s. 324. 
11 Atamer, CİSG, s. 228 vd. ; Havutçu, s. 323; Atamer, “İfa Engelleri”, s. 331-332. 
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- ön planda olan ihlalin türü değil, koşulları gerçekleşen ihlale uygulanacak 
yaptırımdır. Bu çerçevede sözleşmeden dönme, koşulları gerçekleştiğinde 
uygulanabilecek genel bir yaptırım aracı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca taz-
minat yaptırımı bakımından menfi zarar-müspet zarar ayrımı kaldırılmış, 
tazminatın sözleşmeyi ihlal eden tarafın sözleşmenin kurulması sırasında 
sözleşmenin ihlalinin beklenen sonucu olarak öngördüğü, bildiği veya bil-
mesi gerektiği veriler ışığında ödenmesi gereken tutarı aşamayacağı ilkesi 
de kabul edilmiştir. 

- Kusur sorumluluğu yerine garanti sorumluluğu kabul edilmiştir. Buna göre, 
borçlunun ihlalden dolayı sorumsuzluğu ancak ifayı engelleyen sebebin 
kendi etki alanı dışında olması, engelin sözleşme kurulurken hesaba katıl-
masının mümkün olmaması, engelin önlenemez ve aşılamaz olması halinde 
kabul edilebilecektir. 

- Alman Medeni Kanununda da 2002 yılından itibaren yürürlüğe giren hü-
kümlerde ifa engelleri, buna benzer bir içerikte düzenlenerek, “yüküm ih-
lali” kavramı bir üst kavram olarak kabul edilmiş; imkânsızlık açısından 
zamansal açıdan yapılan tüm ayrım kaldırılmış, imkânsızlık ve yaptırımı 
ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir12. Ayrıca alacaklının tüm yüküm ihlalle-

12 Alman Hukukunda ise, 26. 11. 2001 tarihinde yasalaşan yeni reformla bütün imkânsızlık halleri, aralarındaki 
mevcut farklılıklar ortadan kaldırılarak, § 275 BGB’de bir arada düzenlenmiştir. Oysa bu düzenlemeden önce 
Türk ve İsviçre Hukukundaki gibi, başlangıçtaki objektif imkânsızlık hali § 275 BGB’de, ifa imkânsızlığı § 
306 BGB’de düzenlenmişti. Yapılan yeni düzenleme ile imkânsızlığın ne zaman ortaya çıktığı veya imkân-
sızlığın objektif veya subjektif olması ayrımı ortadan kaldırılmıştır. BGB § 275 Abs. 1’e göre, imkânsızlık 
gerçekleştiği zaman borçlu edimini yerine getirme yükümlülüğünden kanun icabı kendiliğinden kurtulur. 
Alacaklının ifaya ilişkin çıkarı ile borçlunun bu sebeple yapmak zorunda kalacağı masraflar arasında, borç 
ilişkisinin içeriğine ve dürüstlük kuralına göre aşırı bir oransızlık bulunması halinde borçlunun edimini 
yerine getirmekten kaçınabileceği ve borçlunun edimin ifasında ortaya çıkan engelleri aşma yükümlülüğü 
altında olduğu BGB § 275 Abs. 2’de, alacaklının ifaya ilişkin çıkarının borçlunun ifayı gerçekleştirebilmek 
için aşması gereken zorluklar karşısında önemsiz olduğu hallerde, borçlunun kişisel olarak yerine getirmek 
zorunda olduğu borçları ifa etmekten kaçınma hakkına sahip olduğu BGB § 275 Abs. 3’te düzenlenmiştir. 
İlk halde, borçlunun edimini ifa etme yükümlülüğü kanun icabı kendiliğinden ortadan kalkarken, ikinci 
halde borçluya asli edimini ifadan kaçınma yönünde defi hakkı tanınmıştır. İmkansızlık halinde uygulanacak 
yaptırım ise, §§ 280, 283 bis 285, 311 a ve 326 BGB hükümlerinde düzenlenmiştir. (§ 275 Abs. 4 BGB). Buna 
göre, imkânsızlıktan borçlu sorumlu ise, borçlu ifa yerine tazminat ödeyebilir (§§ 280, 283 BGB) veya bu 
tazminat yerine alacaklının boşa çıkan masraflarını (§284 BGB) tazmin edebilir. Borçlunun imkânsızlıktan 
sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, alacaklı, bu taleplerden biriyle birlikte imkânsızlaşan edimin yerine 
borçlunun üçüncü kişilerden elde etmiş olduğu tazminat ya da tazminat taleplerinin kendisine devredilmesini 
de talep edebilir (§ 285 BGB). Borçlunun sözleşmenin kurulduğu sırada mevcut olan ifa engelini bilmesi 
ve bilmemesinden ötürü sorumlu tutulması halinde alacaklı BGB § 311a hükmüne göre borçludan ya ifa 
yerine uğramış olduğu müspet zararlarının tazminini veya borçlunun imkânsızlığa neden olan davranışları 
yüzünden boşa çıkan masraflarının karşılanmasını talep edebilir. Borçlu § 275 BGB hükmü ile asli edimi 
yerine getirmekten kurtulur ise, karşı edimi talep hakkını da yitirir; eğer alacaklı karşı edimi daha önceden 
ifa etmişse, sözleşmeden dönme hükümleri uyarınca (§§ 346-348 BGB) borçludan iade talebinde bulunacaktır 
(BGB §326). Ayrıca alacaklının, borçlunun § 275 BGB hükmüne göre asli edimini yerine getirmekten kur-
tulması halinde borçlunun imkânsızlıktan sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın ayrıca mehil tayinine de 
gerek olmaksızın sözleşmeden dönme hakkı da bulunmaktadır (BGB § 326 b. V). BGB § 325 gereği alacaklı 
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rinde ifa çıkarının sağlanması veya sözleşme için boşuna yapılmış masraf-
ların karşılanması olanağı tanınmış, (§ 284 BGB); alacaklıya kusurdan ba-
ğımsız ancak koşulları sıkı biçimde belirlenen dönme ile kusurun varlığını 
gerektiren tam tazminat hakkı tanınmış (§ 325 BGB); edim yükümlerinden 
bağımsız borç ilişkisi çerçevesinde sorumluluk, yaratılan güvenden ötürü 
sorumluluk (§ 311 BGB), işlem temelinin çökmesi de kanunda düzenlen-
miştir. (§ 313 BGB). 

Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Gerekçesinde13, “(…) günümüzde, Borçlar 
hukukunun “uluslararası ve/veya uluslar üstü” kılınması çalışmaları söz konusu-
dur. (…) Ancak, bu çalışmaların varlığı ve hatta bazılarının sonuçlanmış olması, 
ulusal nitelikli Borçlar Kanunu’na sahip olmayı gereksiz kılmadığı gibi, ulusal nite-
likli Borçlar Kanunu’nun, bu metinlerin bir ürünü olarak ortaya çıkması gerektiği 
düşüncesinin savunulmasını da gerektirmemektedir. Borçlar Kanunu Tasarısı ha-
zırlığında da, bu metinlerin esas alınması değil, bu metinlerden yararlanılması söz 
konusu olmuştur.”, ifadeleriyle belirtildiği gibi, uluslar arası ya da ulusal üstü bu 
çalışmalar ifa engelleri hukukunun düzenlenmesinde esas alınmamıştır. 

III. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN BORCUN İFA 
EDİLMEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN BORCA AYKIRILIK 
TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda, 818 sayılı Kanunda düzenlenen borca aykı-
rılık halleri, şartları ve yaptırımlarının TBK m. 112-114 açısından aynen korun-
duğu görülmektedir. TBK m. 112-114, borçlunun borca aykırılıktan doğan so-
rumluluğunun doğması için gerekli olan genel koşulları- 818 sayılı Kanunla aynı 
içerikte-düzenlemiştir. 

Borçlar Kanunu’muzun sistemi bakımından öncelikle borçlunun borca aykırı 
davranıp davranmadığı, borca aykırılık türünün özelliğine göre belirlenecek, ar-
dından ise kanunda (veya sözleşmede) belirlenen yaptırım uygulanacaktır. TBK 
m. 112 vd. hükümlerince borca aykırılık halleri, borçlunun sorumlu olduğu son-
raki imkânsızlık (borcun hiç ifa edilmemesi), borçlu temerrüdü ve borcun kötü 

sözleşmeden dönme ile birlikte müspet zararının tazminini de talep edebilecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bkz. 
Bamberger/Roth, BGB, Beck’scher Online-Kommentar, §§ 275 BGB; Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 
14. Auf. , 2011; Dauner-Lieb/Langen, NK-BGB, Schuldrecht, §§ 241-610, 1. Auf. , 2005; Ernst Wolfgang, 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2a, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, §§241-432, 
5. Auf. , Verlag C H Beck, München 2007; Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, 10. Auflage, De Gruyter 
Recht, Berlin 2006 ; Palandt, Gesetz zur Modernisierung des Schuldrecht, Luchterhand 2002; Rona Serozan, 
“Yeni Alman İfa Engelleri Hukuku - Türk Hukukunda Bilimsel Kaynak Olarak Yararlanılabilecek Yenilikler”, 
İÜHFM, C. LVIII, S. 1-2, Y. 2000, s. 231 vd. ; Serkan Ergüne, “Reform Sonrası Alman Medeni Kanunu’nda 
İmkansızlık Halleri ve Sonuçları”, İÜHFD, C. VXII, S. 1-2, Y. 2004, s. 351 vd. ; Topuz/Canbolat, s. 688 vd. 

13 Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Gerekçesi için bkz. İlhan Helvacı, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borç-
lar Kanununun Yürürlüğü ve Şekli Hakkında Kanun, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2011, s. 1131. 
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ifası (borcun gereği gibi ifa edilmemesi) olarak sınırlandırılmaktadır. TBK m. 
112’de, eski BK m. 96’daki, “alacaklı hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği 
takdirde” ifadesi yerine, “borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse” ifadesine yer veri-
lerek, borca aykırılık halleri, “borcun hiç ifa edilememesi halleri ile borcun gereği 
gibi ifa edilmemesi halleri” olarak daha açık ve tereddütleri giderici biçimde be-
lirtilmiştir14. Ancak 6098 sayılı Kanunun 112. maddesindeki bu ifade olmasa bile, 
eski BK m. 96, mehaz kanundaki ifadeye uygun olarak yorumlanarak, borcun ge-
reği gibi ifa edilmediği haller de hükmün kapsamında değerlendirilmekteydi15. 

Bunların dışında sözleşme görüşmelerinde kusurlu davranış sorumluluğu, 
kanunda ayrı bir genel hükümle düzenlenmediği için, tıpkı edim yükümünden 
bağımsız borç ilişkisinden doğan yükümlülüklerin ihlali, güven sorumluluğun-
da olduğu gibi, bu kavramlara ve bunların hukuki sonuçlarına ilişkin tartışmalar, 
6098 sayılı Kanun döneminde de devam edecektir. 

Buna karşılık aşırı ifa güçlüğü, bir ifa engeli olarak değil, borçların ve borç 
ilişkilerinin sona ermesine ilişkin hükümler arasında (TBK m. 131 vd. ) değerlen-
dirilerek BK m. 138’de ayrıca düzenlenmiştir. Bu hükmün, borca aykırılık hüküm-
leri arasında değil de borcun sona ermesine ilişkin hükümler arasında düzenle-
mesinin de bir eleştiri konusu olduğunu belirtmek gerekir16. 

6098 sayılı Kanun da 818 sayılı Kanun gibi, borcun ifa edilmemesini, borç-
lunun etki alanında kaynaklanan ifa engelleri dikkate alarak düzenlemiştir. Bu 
sebeple alacaklının yarattığı ifa engelleri, alacaklı temerrüdü ve diğer ifa engelleri 
olarak, borçların ifasına ilişkin hükümler arasında (TBK m. 83 vd. ) düzenlenmiş-
tir (TBK m. 106 vd. ). 

İmkânsızlık bakımından imkânsızlığın ortaya çıktığı zaman dilimine göre ya-
pılan ayrım korunduğu gibi, sonraki ifa imkânsızlığının borçlunun sorumlu olup 
olmamasına göre doğuracağı hukuki sonuç da aynı şekilde düzenlenmiştir. (TBK 
m. 136/BK m. 117)17. İfa imkânsızlığının borç ilişkisine etkisi konusunda da yeni 

14 Buz, “Değişiklikler”, s. 171. BK m. 96’nın “A) Borcun İfa Edilmemesi ı. Borçlunun mesuliyeti 1. Umumiyet 
itibariyle” şeklindeki kenar başlığı, 6098 sayılı Kanunda “A. Borcun ifa edilmemesi ı. Giderim borcu 1. Genel 
olarak” olarak düzenlenerek, bu başlığın kapsadığı TBK m. 112 ve 113 hükümlerinin giderim (tazminat) borcu 
ile ilgili hükümler olduğu belirtilmiştir. Böylece, hükmün karşılığı olan, mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nun 
Art. 97 OR hükmünün Fransızca metindeki “I. Responsabilité du débiteur” kenar başlığı yerine, Almanca 
metnindeki “I. Ersatzpflicht des Schuldners” kenar başlığı tercih edilmiştir. TBK m. 112’de, borcun hiç ifa 
edilmemesinin ifa imkânsızlığını vurgulayıcı hiçbir açıklık olmadığı eleştirisi için bkz. Havutçu, s. 326. 

15 Havutçu, s. 326. 
16 Havutçu, s. 336; Baygın, s. 142. 
17 TBK m. 136 f. son hükmüne göre, borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve za-

rarın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Ayrıca TBK 
m. 137, kısmî ifa imkânsızlığı halinde doğacak hukuki sonuçları düzenlemektedir. Bkz. Mehmet Demir, 
Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 38-39; Turgut Öz, Yeni 
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kanunda bir tutum belirlenmemiş ve bu konu öğretiye bırakılmıştır18. 

Borçlunun borcuna aykırı davranacağının önceden belli olması halinde hangi 
yaptırımın uygulanması gerektiği, 6098 sayılı Kanun’da da genel bir hükümle dü-
zenlenmemiştir. Bu konuda bir boşluk bulunup bulunmadığı veya bunun aslında 
diğer borca aykırılık türlerinden birinin kapsamına girip girmediği konusundaki 
tartışmalar, 6098 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra da devam edecektir19. 

Alacaklı yüzünden ifanın imkânsızlaşması da TBK m. 112-114 vd. hükümle-
rinde düzenlenmemiştir. Bu durumda ise, alacaklı yüzünden ifanın imkânsızlaş-
masının bir borca aykırılık olup olmadığı, TBK m. 113 (eski BK m. 97) veya TBK 
m. 136 (eski BK m. 117) çerçevesinde soruna çözüm bulunup bulunamayacağı 
veya bir kanun boşluğu olduğu ve bunun nasıl doldurulması gerektiğine yönelik 
tartışmalar devam edecek görünmektedir20. 

Borçlu temerrüdü bakımından ise 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda birtakım 
yenilikler yapılmışsa da bu konu ayrı bir tebliğ konusu olduğundan üzerinde du-
rulmayacaktır. 

IV. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN BORCA AYKIRILIK-
TAN DOĞAN SORUMLULUK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR ve 
UYGULANACAK YAPTIRIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Genel Olarak

Borca aykırılık türüne göre koşullar gerçekleştiğinde, uygulanacak yaptırım, 
yine borca aykırılık türüne göre değişmektedir. Buna göre yaptırımlar, genel ola-
rak, aynen ifa ve cebri icra, tazminat ve sözleşmeden dönmedir. 

Borçlunun sorumlu olduğu ifa imkânsızlığında veya borcun kötü ifası halle-
rinde ve belli bir edimin ifasının değil de özen ve koruma yükümlülüklerinden 
ibaret borç ilişkilerinde yalnızca bu yükümlülüğün ihlali halinde, koşullar ger-
çekleşirse borçlunun doğan zararı tazmin yükümlülüğü doğacaktır. Buna karşılık, 

Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 
22-23; Baygın, s. 139 vd. . Kısmî ifa imkânsızlığı hakkında bkz. Seçkin Topuz/Ferhat Canbolat, “Türk-İs-
viçre ve Alman Borçlar Hukukunda İmkansızlığın Düzenlenmesi”, AÜHFD, Y. 2008, C. 57, S. 3, s. 707 vd. 

18 Alman Medeni Kanunu’nda imkânsızlık bakımından yapılan değişiklikler için bkz. dn. 11. 

19 Bu konuda bkz. Oğuzman/Öz, C. I, s. 327; Eren, Borçlar Hukuku, s. 1051; Serozan, Borçlar Hukuku, § 18, 
N. 8-9; Başak Başoğlu, “öncelenmiş Borca Aykırılığın Sonuçları”, İÜHFM, C. LXVI, S. 2, s. 310 vd. BGE 
105 II 31, 110 II 143. 

20 Bkz. Oğuzman/Öz, C. 1, s. 389; Serozan, Borçlar Hukuku, § 13, N. 4; Tamer İnal, Borca Aykırılık ve Sonuç-
ları, İstanbul 2004, s. 113-114; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 
4. Auflage, Bern, Staempfli Verlag, 2006, N. 64. 29; Murat İnceoğlu, “İfanın Alacaklı Yüzünden İmkansız-
laşması”, AÜHFD, Y. 2008, C. 57, S. 4, s. 243 vd. . Ayrıca bkz. BGB § 326 b. 2. 
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konusu belli bir edim borcu olup da borcun ifası mümkün olduğu sürece, ala-
caklı gecikmiş ifayı talep ve dava etmek ve cebri icra yolu ile edimini elde etmek 
olanağına sahiptir. Aynen ifayı talep ve dava etmek ve cebri icraya başvurmak, 
borçlu temerrüde düşsün veya düşmesin başvurulabilecek bir yoldur. Borçlunun 
temerrüdü halinde alacaklı, ayrıca gecikme yüzünden uğradığı zararların tazmin 
edilmesini; iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede ise, bazı koşulların yerine ge-
tirilmesi kaydıyla, aynen ifa ve gecikme tazminatı yerine tazminat veya sözleşme-
den dönme haklarını da kullanabilecektir. 

2. İfa Davası ve Cebri İcra Bakımından
Alacaklı muaccel ve mümkün olan borcun ifasını her zaman talep ve dava ede-

bilir ve elde edeceği ilâma dayanarak cebri icra yolu ile ifanın gerçekleştirilmesini 
sağlayabilir. İfa talebine Borçlar Kanunu’nda sadece her iki tarafa borç yükleyen 
sözleşmelerde borçlu temerrüdü dolayısıyla yer verilmiştir (Bkz. eski BK m. 106/
TBK m. 123, eski BK m. 108/TBK m. 125). Ancak öğreti, haklı olarak, ifanın 
mümkün olduğu her halde alacaklının aynen ifayı talep ve dava etme hakkı oldu-
ğunu kabul etmektedir21. Borçlar Kanunu, ifa davası ve cebri icra ile ilgili hususla-
rı, Usul ve İcra Hukukunun konusunu oluşturduğundan ayrıca düzenlememiştir. 

3. Giderim (Tazminat) Davası Bakımından 
a) Maddi Tazminat Bakımından
Alacaklının, borca aykırı davranılması halinde borçludan tazminat talep ede-

bilmesi için, borca aykırı davranılması, borca aykırı davranış sebebiyle maddi za-
rara uğraması, borca aykırı davranış ile zarar arasında uygun illiyet bağının bu-
lunması ve borçlunun borca aykırılıktan sorumlu olması gerekmektedir. 

6098 sayılı Kanun, 818 sayılı Kanun gibi, borçlunun sorumluluğunda kusurun 
varlığını bir koşul olarak aramakta ve kusur karinesi getirmektedir (TBK m. 112). 
Kusurun olmadığını ispat yükü, borçluya yüklenmektedir. 6098 sayılı Kanun m. 
114 f. 1, 818 sayılı Kanun m. 98 f. 1‘deki gibi, borçlunun genel olarak her türlü ku-
surundan sorumlu olduğunu, sorumluluğun kapsamı değerlendirilirken işin özel 
niteliğinin göz önüne alınacağını, özellikle iş borçlu için bir yarar sağlamıyorsa, 
sorumluluğun daha hafif olarak değerlendirileceğini düzenlemiştir. Yapılan dü-
zenleme içerik açısından bir yenilik getirmemekte, sadece sadeleştirme içermek-
tedir. Buna karşılık sorumluluğun kapsamı ile ilgili TBK m. 115 (eski BK m. 99) 
ile m. 116 (eski BK m. 100) hükümlerinde, bazı esasa ilişkin değişiklikler yapılmış 
olup, bu konular ayrı bir tebliğ konusu olduğundan üzerinde durulmayacaktır. 

b) Manevi Tazminat Bakımından

Eski BK m. 98 f. 2/TBK m. 114 f. 2 ‘nin borca aykırılık halinde haksız fiilden 

21 Oğuzman/Öz, s. 437-438; Eren, Borçlar Hukuku, s. 1029. 
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doğan sorumluluğa ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağının belirtilmesi sa-
yesinde, borca aykırılık halinde de TBK m. 56/BK m. 47, TBK m. 58/BK m. 49’a 
kıyasen uygulanarak manevi tazminat talep edilebilecekti22r. 

Borçlar Kanunu m. 98 f. 2/TBK m. 114 f. 2 dolayısıyla, borca aykırı davranış 
sonucunda beden bütünlüğü ihlal edilen ve bu sebeple manevi zarara uğrayan 
taraf, TBK m. 56/BK m. 47’ye kıyasen manevi tazminat talep edebilecektir. Buna 
göre, sorumluluğa yol açan davranış borca aykırı bir davranış olduğundan borca 
aykırılıktan doğan sorumluluğun gerçekleşmesi için gerekli olan koşulların ya-
nında, TBK m. 56/BK m. 47 gereği ayrıca beden bütünlüğünün ihlal edilmesi, 
manevi zararın doğması da gerekmektedir23. 

Borca aykırı davranışın, borç ilişkisinin tarafının beden bütünlüğü dışındaki 
bir kişilik değerini ihlal etmesi halinde ise, borca aykırılıktan doğan sorumlulu-
ğun gerçekleşmesi için gerekli olan koşulların yanında, TBK m. 58/BK m. 49 ge-
reği alacaklının kişilik hakkının zedelenmesi, bu sebeple manevi zarara uğraması 
da gereklidir. Her iki hükümde ayrıca kusur şartından bahsedilmemiş olması, 
manevi tazminat bakımından kusurun aranmayacağı anlamına gelmemektedir. 
Manevi tazminata ilişkin hükümler (TBK m. 56, 58), bağımsız sorumluluk norm-
ları değildir. Buna göre söz konusu hükümler, manevi tazminatın özel koşullarını, 
tazminat türlerini ve tazminatın belirlenmesine ilişkin bazı ölçütleri düzenlemek-
tedir. Bu halde manevi tazminatı düzenleyen hükümlerde düzenlenmeyen koşul-
lar bakımından sorumluluk için gerekli olan koşulların gerçekleşip gerçekleşme-
diği, sorumluluğu düzenleyen hükümlere göre belirlenecektir. Bu durumda eğer 
borca aykırılıktan doğan sorumluluk söz konusu ise TBK m. 112 vd. hükümleri 
uygulanarak, koşullar belirlenecektir. Bu nedenlerle, borca aykırılıktan dolayı ma-
nevi tazminat bakımından da kusur, TBK m. 112 vd. hükümlerinde düzenlenen 
esaslara tabi olacaktır. 

Manevi tazminatın türleri ve belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri açısından 
TBK m. 56/eski BK m. 47, TBK m. 58/eski BK m. 49 kıyasen borca aykırılık halin-
de de uygulanarak, manevi tazminatın türü ve miktarı belirlenebilecektir. Diğer 

22 Bkz. Arzu Genç Arıdemir, Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, On İki Levha Yayıncılık, İs-
tanbul 2008, s. 75 vd. ; Murat İnceoğlu, “Yargıtay Kararları Işığında Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi 
Tazminat Talepleri”, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Dergisi, Aralık 2008, C. XXIV, S. 4, s. 77-122. 

23 Fulya Erlüle, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Beden Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Manevi Tazmi-
nat Talebi”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 
2011), Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Der-
gisi özel Hukuk Sempozyumu özel Sayısı, İstanbul 2011, s. 143 vd. 6098 sayılı Kanunun 56. maddesinde, 
eski BK m. 47’de hâkimin olayın özelliklerini göz önüne alarak manevi tazminata hükmetmesi şeklindeki 
koşulun kaldırıldığı, bunun, manevi tazminatın belirlenmesine ilişkin bir ölçüt olduğunun kabul edildiği 
hakkında bkz. Gökhan Antalya, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
C. I, İstanbul 2012, s. 509. Oysa hükmün gerekçesinde bu yönde bir değişiklik yapıldığına yönelik bir açık-
lama yer almamaktadır. 
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yandan TBK m. 58’de, eski BK m. 49 f. 2’deki, hâkimin tazminat miktarını belirler-
ken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durum-
larını da dikkate alacağına ilişkin hükme yer verilmemesi de yerinde olmuştur. 

4. Sözleşmeden Dönme Bakımından 

Sözleşmeden dönme yaptırımı, ancak kanunda veya tarafların düzenledikleri 
sözleşmede bir hüküm bulunması halinde uygulanabilecektir. Borçlar Kanunu, 
sözleşmeden dönme yaptırımına öncelikle, iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler-
de borçlu temerrüdünde bazı koşulların bulunması halinde yer vermiştir (TBK 
m. 125/eski BK m. 106, 108). Bu hükümlerin dışında sözleşmeden dönme, ifa 
güçsüzlüğü halinde (TBK m. 98/eski BK m. 82); alacaklının temerrüdünde (TBK 
m. 110 /eski BK m. 94), diğer ifa engellerinde (TBK m. 111/eski BK m. 95) ve 
özel borç ilişkilerinde çeşitli sözleşmelere ilişkin özel hükümlerde düzenlenmiştir. 
Yeni Borçlar Kanunu, ayrıca, sürekli edimli sözleşmelerde, borçlunun temerrüdü 
halinde alacaklıya sözleşmeyi feshetme hakkı da tanımıştır (TBK m. 126). 

Ancak özellikle borçlunun sorumlu olduğu ifa imkânsızlığı veya kötü ifa halle-
rinde alacaklının genel bir sözleşmeden dönme hakkına sahip olduğu hakkındaki 
bir hükme, Türk Borçlar Kanunu’nda yer verilmemiştir. Bu sebeple, bu konuya 
yönelik tartışmalar 6098 sayılı Kanun döneminde de devam edecektir24. 

5. Yapma ve Yapmama Borçları Bakımından TBK m. 113’de Yapılan Deği-
şiklikler

Yapma borcunun ifa edilmemesi halinde borçlu, eski BK m. 97’ye göre, borcun 
kendisi tarafından ifasına izin verilmesini talep edebilirken, yeni hükümle (TBK 
m. 113), edimin kendisi veya başkası (bir üçüncü kişi) tarafından ifasına izin ve-
rilmesini talep edebilecektir. 

Yapmama borçları bakımından ise, hükümde sadeleştirme yapılarak, alacak-
lının, ikinci fıkrada borca aykırılık sebebiyle doğan zararın tazminini, 3. fıkrada 
ise ayrıca borca aykırı durumun ortadan kaldırılmasını veya bu konuda masrafı 
borçluya ait olmak üzere kendisinin yetkili kılınmasını talep edebileceği düzen-
lenmiştir. 

Ayrıca Borçlar Kanunu’nun bazı hükümlerinin alacaklıya hâkime başvurmaya 
gerek olmaksızın yapma edimini borçlunun yerine ifa etme olanağı tanıdığını da 
belirtmek gereklidir. örnek olarak kira sözleşmesinde TBK m. 306 f. 1 gereğince, 
kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini iste-
yebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir 
ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız 

24 Bu konuda bkz. Havutçu, s. 326-327; Buz, “Borçların İfası”, s. 111. 
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bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. (Eski BK m. 250) Aynı şekilde eser söz-
leşmesinde TBK m. 473 (eski BK m. 358) gereği iş sahibi eserin yüklenicinin ku-
suru yüzünden ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getireceği açıkça 
görülüyorsa, bunu önlemek üzere vereceği veya verdireceği uygun bir süre içinde 
yükleniciye, ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları 
kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği 
konusunda ihtarda bulunabilir. 

V. TBK m. 114 f. II’NİN İŞLEVİ ve KAPSAMI
Türk Borçlar Kanunu m. 114 f. 2, eski BK m. 98 f. 2 gibi, haksız fiile ilişkin 

hükümlerin sözleşmeye aykırılık halinde de uygulanacağını düzenlemektedir. 
Hükmün metninde herhangi bir değişiklik yapılmamış, ancak kenar başlığı, “II. 
Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı” olarak değiştirilmiştir. Oysa BK m. 
98 f. 2’nin kenar başlığı, “Mesuliyetin vüs’ati” idi. Hükümetin teklif ettiği metinde 
kenar başlığı, “sorumluluğun ölçüsü ve giderim borcunun kapsamı” iken, Adalet 
Komisyonu’nda, “terim tutarlılığını ve üst kenar başlığının maddeyi karşılaması” 
bakımından “Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı” kenar başlığına yer 
verilmiş ve 1. fıkradaki “sorumluluğun ölçüsü” yerine “sorumluluğun kapsamı” 
kavramı kullanılmıştır. Kanaatimce, her ne kadar gerekçede yapılan değişikliğin 
gerekçesi, “terim birliğini sağlamak” olarak ifade edilse de, “sorumluluğun ölçüsü” 
yerine “sorumluluğun kapsamı” kavramının kullanılması daha isabetli olmuştur. 
çünkü sorumluluğun ölçüsü kavramı, mehaz kanunun Art. 99 III OR hükmünün 
almanca metninde yer almakta ve öğretide bazı yazarlar sorumluluğun ölçüsü 
kavramını sadece tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin olarak –dar bir şe-
kilde- yorumlamakta, bu sebeple eski BK m. 98/TBK114 f. 2 /Art. 99 III OR hük-
münün atıf yaptığı haksız fiil hükümlerinin kapsamı daraltılmaktadır 25. Sorum-
luluğun kapsamı ise, normal olarak doğması gerektiği halde sorumluluğun hiç 
doğmayacağını veya doğmaması gerekirken sorumluluğun doğacağını veya belirli 
hallerde sorumluluğun doğacağını fakat ödenecek tazminat miktarında indirim 
yapılması gerektiğini ifade etmektedir26. Bu kenar başlığı, sadece TBK m. 114/eski 
BK m. 98’i değil, bu maddelerin devamında düzenlenen sorumsuzluk anlaşması 
(m. 115/99), yardımcı kişinin fiilinden sorumluluk (BK m. 116/100) hükümlerini 
de kapsamaktadır. Böylece TBK m. 114-116 hükümlerinde de sorumluluğun kap-
samını belirleyecek hükümlere yer verilerek kenar başlığı ile uyum sağlanmıştır. 

Türk Borçlar Kanunu m. 114 f. 2’ye göre, “Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin 
hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerini de uygulanır. ” 

Türk Borçlar Kanunu m. 114 f. 2 hükmünün amacı, TBK m. 112 vd. hükümleri-

25 Bkz. Genç Arıdemir, s. 39, dn. 181 ve 182’de belirtilen yazarlar. 
26 Nomer, s. 131. 
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nin haksız fiilden doğan sorumluluk hükümleri ile tamamlanmasıdır. Bu hüküm, 
haksız fiilden doğan sorumluluk ile sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk 
arasında bir köprü kurmaktadır. Böylece kanun koyucu, anlamsız yinelemelerden 
kaçınmak için atıf yaptığı konu ile ilgili boşluğu kendisi doldurmaktadır. Belirt-
mek gereklidir ki, TBK m. 112 vd. hükümlerinde “borca aykırılık/borcun ifa edil-
memesi” kavramları kullanılmışsa da TBK m. 114 f. 2’de “sözleşmeye aykırılık” 
kavramına yer verilmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu m. 114 f. 2 gereği atıf yapılan haksız fiil sorumluluğuna 
ilişkin hükümler, öncelikle, tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin TBK m. 
51-52 hükümleri; manevi tazminat hükümleri (TBK m. 56, 58), hakkaniyet so-
rumluluğu hakkındaki hüküm (TBK m. 65) ve yargılamaya ilişkin hükümlerdir 
(TBK m. 74-76). Buna karşılık haksız fiil sorumluluğunun koşullarını düzenleyen 
TBK m. 49, kusursuz sorumluluğa ilişkin TBK m. 66 vd. hükümleri ile zamanaşı-
mına ilişkin TBK m. 72, borca aykırılık halinde uygulanamayacaktır27. 

27 Tartışmalı haller için bkz. Hans Ulrich Brunner, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Vertra-
gshaftung, Freiburg Schweiz, Universitaetsverlag, 1991, s. 33 vd. 



§ 16 SORUMSUZLUK ANLAŞMASI, YARDIMCI 
KİŞİLERİN FİİLERİNDEN SORUMLULUK

Yard. Doç. Dr. Nilgün BAŞALP1

I. SORUMSUZLUK ANLAŞMASININ TANIMI ve AMACI 

Borçlu ifasını taahhüt ettiği edimi yerine getirdiğinde borç ilişkisinden doğan 
edim yükümlülüğünü ifa etmiş olur. İfa ile birlikte borçlunun borcu, alacaklının 
da alacak hakkı sona erer. Ancak borçlu borcunu hiç ya da gereği gibi ifa etmez-
se, ifa etmemenin doğurduğu sonuçlarla karşı karşıya kalır. Sözleşme taraflarının 
sözleşmeye aykırı davranışı ile oluşan sorumluluğa sözleşmesel sorumluluk hü-
kümleri uygulanır. Sözleşmeye aykırılık halinde doğan sözleşmesel sorumluluğun 
sınırlandırılmasını amaçlayan sorumsuzluk anlaşmaları, tarafların kararlaştırdığı 
asıl edim borcu üzerinde etkili olmazken, sözleşmeye aykırılık nedeniyle oluşan 
talepler üzerinde etkili olur. Borçlu, sözleşme özgürlüğü ilkesinden yararlanarak 
sorumluluğunu kanunun çizdiği sınırlar dahilinde henüz zarar dahi doğmadan 
daraltmışsa, alacaklının borçludan bir talepte bulunması olanaksızlaşır. İşte bu 
açıdan bakıldığında, sorumsuzluk anlaşmasının temel amacı, borçlunun borcu-
nu yerine getirmemesi ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde alacaklının 
esas borç ilişkisine dayanarak ileri sürebileceği talepleri sınırlamaktır. Bu sınır-
lama sayesinde ise sözleşmeye aykırılık nedeniyle doğan tazminat yükümlülüğü 
ya da onarım talebi gibi talepler borçlu lehine kısmen ya da tamamen ortadan 
kalkmaktadır2. 

Sorumsuzluk Anlaşmaları uygulamada daha çok asıl sözleşmeye eklenen bir 
yan anlaşma (pactum adiectum) şeklinde görülür3. 

II. SORUMLULUĞUN DARALTILMASI 

Borçlunun sorumluluğunu gerektiren ifa engellerinde borçlunun sorumluluğu 
sözleşme yoluyla özel olarak hafifletilebileceğine yukarıda işaret ettik. Bu sayede 
borçlu alacaklı ile anlaşarak kanunun benimsediği hukuki rejimden farklı içerikte 
bir sorumluluk rejimini öngörebilir. Tarafların anlaşması neticesinde ortaya çıkan 
bu sonuç, kanunun borçlunun sorumluluğunu kendiliğinden daralttığı hallerden 
1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
2 Rona Serozan, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, § 21 N. 1; Nilgün Başalp, Sorumsuzluk Anlaşmaları, 

Istanbul 2012, s. 17. 
3 Serozan, Borçlar Genel, § 21 N. 2; Başalp, s. 18. 
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ayrı olarak değerlendirilmelidir. Burada taraflar arasında kararlaştırılan bir so-
rumsuzluk anlaşması yerine kanun koyucunun iradesi doğrultusunda borçlunun 
sorumluluğunun kapsamı daraltılmaktadır. örneğin bağışlayanın bağışlamadan 
sorumluluğunu düzenleyen TBK m. 294 gereğince, bağışlanan tarafın uğradığı 
zarardan bağışlayan ancak “kastı veya ağır ihmali” (ağır kusuru) varsa sorumlu 
olmaktadır4. Bağışlayan, yine de sorumluluğunu bu kanuni sınırları aşacak şekil-
de genişletebilecektir. Bu yönde bir anlaşmanın varlığı halinde bağışlayan hafif 
ihmalinden de sorumlu olacaktır. Ancak bu artık ağırlaştırılmış bir sorumluluk 
anlaşması olarak nitelendirilecektir5. 

III. KAVRAM OLARAK SORUMSUZLUK ANLAŞMASI

1. Terminoloji 

Eski Borçlar Kanunu’nun 99. maddesinin kenar başlığı “Mes’uliyetten Beraet 
Şartı” olarak kaleme alınmıştır. Madde metninde sorumsuzluk anlaşmasını ifade 
etmek üzere eBK m. 99/f. 2’de de “mesuliyetten beraeti tazammun eden şart” deyi-
şine üstünlük tanınmış, BK m. 100/f. 3’de “mesulliyetten beri kılma” ifadesine yer 
verilmiş ve eBK m. 100/f. 2’de ise mesuliyetin “kısmen ya da tamamen bertaraf ” 
edilebileceğine işaret edilmiştir6. 

Bu deyişlerin yerine TBK m. 115, 116 ve 221’deki gibi “sorumsuzluk anlaşması” 
teriminin kullanılması yerinde bir tercihtir. öncelikle kanunda yer alan eski ter-
minoloji Cumhuriyet’in ilanından bu yana dilimizde yürütülen sadeleştirme ça-
lışmaları sonucunda artık güncelliğini kaybetmiştir. Buna ek olarak, AKMAN’ın 
1976 yılında yayınlanan eserinde ifade ettiği üzere başlı başına şart kelimesinin 
ya da onun yerine önerilen kayıt kelimesinin anlaşma şeklinde kullanılmaması7, 

4 Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, Tümü Yeniden İşlenmiş ve Genişletilmiş 5. 
Basım, Ankara 1988, s. 374, 375; Oğuzman/öz, s. 358 dn. 345. 

5 Başalp, Sorumsuzluk Anlaşmaları, Istanbul 2012, s. 7. 
6 “Mesuliyetten Kurtulma (Beraet) Şartı”: Schwarz, s. 77; Haluk Tandoğan, Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı 

ve Akdi Mes’uliyet), Ankara 1961, s. 453 vd; “Mesuliyetten Kurtulma Kaydı (Ademi Mesuliyet Mukavele-
si)”: M. İlhan Alnıak, Mesuliyetten Kurtulma Kayıtları (Ademi Mesuliyet Mukaveleleri), İÜHFM 1970, C. 
XXXV, Sayı 1 – 4, s. 320 – 351. “Sorumluluktan Kurtulma (Beraet) Şartı”: Ali Naim İnan, Borçlar Hukuku, 
Genel Hükümler, 2. Kitap, Ankara 1973, s. 599 vd. ; Sorumsuzluk Anlaşması: Kenan Tunçomağ, Türk Borç-
lar Hukuku, I. Cilt, Genel Hükümler, Istanbul 1976, s. 827, Galip Sermet Akman, Sorumsuzluk Anlaşması, 
Istanbul 1976, s. 5; “Ademi Mesuliyet Kaydı”: Sami Okay, Deniz Nakliyatında Ademi mesuliyet Kaydı, Husu-
suiyle Bunların muteberiyeti, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, ıstanbul 1954, s. 2 (Akman, s. 6 dn. 2’den nak-
len); Başalp, Sorumsuzluk Anlaşmaları, Istanbul 2012; “Sorumsuzluk Şartı”: Erten, s. 17 vd. ; “Sorumluluğu 
önleme Anlaşması”: M. Alper Gümüş, Borçlar Hukuku özel Hükümler, Istanbul 2009, s. 140. 

7 Galip Sermet Akman, Sorumsuzluk Anlaşması, Istanbul 1976, s. 5. Karş. : Erten, s. 40. Her ne kadar BK m. 
99/f. 1’in lafzında yer verilen “şart” kelimesinin, BK m. 149 vd. yer alan “şart” kavramını çağrıştırdığı dü-
şünülse de bu kabul edilemez. Bilindiği üzere “şart” kelimesi hukuk dilinde birbirinden farklı anlamlar için 
kullanılan bir sözcüktür. Bkz. Oğuzman/öz, s. 874. Kanun koyucunun BK m. 99/f. 1’de “şart” kelimesine yer 
verirken kast ettiği anlamı ise “sözleşme hükmüne” karşılık gelmektedir. 
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sorumsuzluk anlaşmasının temelinde yatan “karşılıklı ve birbirine uygun irade 
uyuşması” özelliğinin de göz ardı edilmesine sebep olmaktaydı8. Zaman içinde 
doktrinde ya da uygulamada kanundaki ifade yerine kullanılagelen terimler dik-
kate alındığında ise “sorumsuzluk anlaşması” teriminin bugün artık büyük ölçüde 
benimsendiği söylenebilir9. 

2. Dar Anlamda Sorumsuzluk Anlaşması

Sorumluluğun taraf anlaşmasıyla kaldırılması uygulamada farklı görünüm bi-
çimlerine sahiptir. En yaygın olanı kusur türüne bağlı olarak sorumluluğun kaldı-
rılmak istenmesidir. Kanun koyucu da sorumsuzluk anlaşmalarını TBK m. 115 ve 
116’da kusurun derecelerine bağlı olarak sınırlamıştır. Buna dayanarak sözleşme-
lerde “Kast ve ağır ihmalden doğan zararlardan sorumluyuz, hafif ihmalden doğan 
zararlardan sorumlu değiliz. ” ya da sadece “Hafif ihmalden doğan zararlardan so-
rumlu değiliz. ” denilmektedir. Yine hiç bir ayrım yapmaksızın “Sorumluluk kabul 
edilmez”, “. . . gelen zararlardan sorumlu değiliz” gibi genel ibarelere de sözleşme-
lerde sık rastlanılmaktadır. Bu gibi kayıtlar tipik sorumsuzluk anlaşmalarıdır ve 
öğretide “dar anlamda sorumsuzluk anlaşması” olarak nitelendirilmektedir10. 

3. Geniş Anlamda Sorumsuzluk Anlaşması

İlk bakışta kusur sorunu ile ilgisi olabileceği düşünülmeyen bazı sözleşme hü-
kümleri, yine de TBK m. 115 ve TBK m. 116’nınn emredici düzenine tabi olabilir 
ve birer sorumsuzluk anlaşması olarak kabul görebilirler11. örneğin ifa etmeme-
den ya da kötü ifadan sorumluluğu konu alan veya zarardan ya da ayıptan doğan 
sorumluluğu konu alan taraf anlaşmalarına da sözleşmelerde sık rastlanılmakta-
dır. Bu tür anlaşmalarda da taraflar borçlunun sorumluluğunu kanunda benim-
senen hukuki rejime kıyasla güçlendirmektedirler. örneğin sözleşmede zamana-
şımı süresinin kısaltılması12, zamanaşımı süresinin başlangıç anının daha erken 

8 Akman, s. 5. 
9 Sorumsuzluk Anlaşması terimini tercih eden bazı yazarlar: Akman, s. 5; Oğuzman/öz, s. 359; Selahattin 

Sulhi Tekinay/Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay 
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Istanbul 1993, Istanbul 1993, s. 878; Serozan, İfa Engelleri, § 21 N. 1 vd. 

10 Başalp, s. 9. 
11 Akman, s. 23 -25; Başalp, s. 10; Schmidt-Salzer, Rn. 3. 016; Peter Gauch, “Die Vertragshaftung der Banken 

und ihre AVB”, in: Susan Emmenegger (Hrsg. ), Bankhaftungsrecht, Basel Genf München 2006, s. 195 – 225, 
s. 207. 

12 “Zamanaşımı sürelerinin taraf anlaşması yoluyla değiştirilmeyeceği” kuralı, BK m. 127’de Borçlar Kanunun 
üçüncü babında belirtilen süreler için kabul edilmekteydi. Aynı hüküm TBK m. 148 ile korunmuştur. Ben-
zer bir hüküm TTK m. 6’da da yer almaktadır. Buna göre, ticari hükümler koyan kanunlarda düzenlenen 
zamanaşımı süreleri de değiştirilemeyecektir. Yine başka kanunlarda yer alan zamanaşımı sürelerinin de 
öngörülmesinde güdülen amaç nedeniyle değiştirilmesi mümkün olmayabilir (örneğin MK m. 492). Ancak 
bu gibi hallerin dışında, zamanaşımı süresinin tarafların anlaşması yoluyla kısaltılmasında bir engel bulun-
mamaktadır. Yeter ki, zamanaşımı süresinin kısaltılması nedeniyle alacaklının hak arama imkânı haksız 
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bir zaman dilimine taşınmasının kararlaştırılması13, mehil tayini14, borçlunun 
belirli bir miktardan fazla tazminat ödemeyeceği15, eser sözleşmesinde her türlü 
zarardan yüklenicinin sorumlu olacağı16, borcun ifasında borçlunun serbest bıra-
kılması veya ifanın belirli olayların gerçekleşmesine bağlanması17, ispat yükünün 
alacaklıya ait olduğunu18, “ifanın gerçekleşmemesi halinde dava açılamıyacağı ve 
tazminat talep edilemeyeceği19” ya da “. . . uyuşmazlık halinde banka kayıtlarının 

surette ve aşırı derecede güçleştirilmemiş olsun. Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des 
schweizerischen Obligationenrechts, Band II, Zürih 1974, s. 217, Oğuzman/öz, s. 466. Ayrıca bkz: BGE 99 
II 185 Erwägung 2a, s. 189; BGE 132 III 285 Erwägung 2; Oser/Schönenberger, Zürcher Komm. , Art. 210 
N 6; Hans Giger, Berner Komm. , Band IV, Das Obligationenrecht, 2. Abteilung, Die einzelnen Vertrags-
verhältnisse, 1. Teilband Kauf und Tausch – Die Schenkung, 1. Abschnitt, Allgemeine Bestimmungen, Der 
Fahrniskauf Art. 184 – 215 OR, Bern 1980, Art. 210 N 43; Heinrich Honsell, in: Heinrich Honsell/Nedim 
Vogt/Wolfgang Wiegand, Basler Komm. , Obligationenrecht I, Art. 1 – 529, Basel 2007, Art. 210 N. 5. 

13 Böyle bir anlaşma öncelikle BK m. 127’yi ihlal eder, ancak satım sözleşmesinde tekeffül borcu açısından 
BK m. 127’nin açık lafzı karşısında geçerliliğini korur. Bkz: Giger, Berner Komm. , Art. 210 N 37; Herbert 
Schönle/Peter Higi, Zürcher Komm. , Teilband V 2 a, Kauf und Schenkung, Zweite Lieferung Art. 192 – 204 
OR, Zürich 2005; Art. 192 N 67. 

14 Taraflar olası borca aykırılıklar için TBK m. 123 gereği tayin edilecek mehlin tabi olacağı süreyi önceden 
sözleşme yoluyla belirleyebilirler. Oğuzman/öz, s. 403. 

15 Ackermann, s. 75; Neuenschwander, s. 99; Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 453; Akman, s. 23, Başalp, s. 11. 
Sözleşmeye aykırılık ve zarar, sorumsuzluk anlaşmasının yasal sınırları dahilinde geçerli kabul edilen kusur 
oranında meydana gelmişse, kararlaştırılan bu meblağ bakımından yapılan sorumsuzluk anlaşması geçerli 
olacaktır. Ancak buna karşılık borca aykırılık ve zarar, kast ya da ağır ihmal neticesinde ortaya çıkmışsa, 
sorumluluğu miktar itibariyle sınırlayan sorumsuzluk anlaşması hükümsüz olacaktır. Akman, s. 25. Aksinin 
savunulması kanunun emredici hükümlerinin dolanılmasına olanak vermektedir. Borçlu ağır kusurundan 
sınırsız surette sorumlu tutulmak zorundayken, bu anlaşma sayesinde bu kararlaştırılan miktarı aşan ve 
ağır kusuru ile sebep olduğu zararlardan kısmen kurtulabilmektedir. Oysa kanun koyucu tam da buna engel 
olmak istemektedir. Akman, s. 25/26, Başalp s. 11 dn. 23. 

16 “Davacı ile davalı m. arasında imzalanan eser sözleşmesinin ifası sırasında, diğer davalı taşeronun çalıştırdığı 
kişi iş kazası sonucunda vefat etmiştir. Bu olay nedeniyle, davacı ölenin yakınlarına ödemek zorunda kaldığı 
(7. 624. 107. 127) TL. nin davalılardan müştereken - müteselsilen tahsilini talep etmiş, mahkemece davanın 
kısmen kabulüne dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. Olayda davalı mustafa, yüklenici, diğer 
davalı ise yüklenicinin işini yapan taşeron sıfatındaki kişidir. m. ile yapılan sözleşmenin 12. 6 ve 19. maddele-
rinde (iş yerinde oluşacak her türlü kaza sonuçlarından yüklenicinin sorumlu olacağı) hükmüne yer verilmiş-
tir. Olay nedeniyle açılan ceza davasında, davacı elamanlarına bir kusur izafe edilmemiştir. İş mahkemesinde 
alınan raporda ise davacıya % 25 oranında kusur izafe olunmuştur. Bu kusur oranı BK 99/2 maddesi uyarınca 
ve sözleşmedeki hüküm nedeniyle, davacıyı sorumluluktan kurtarıcı niteliktedir. ” Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 
E. 2004/1977, K. 2004/2488, T. 04/05/2004 - www. hukukturk. com. 

17 Bu tür kayıtlar sorumluluğu doğrudan sınırlandırmamakla beraber, alacaklı borçluyu temerrüde de dü-
şüremeyeceği için dolaylı olarak borçlunun sorumluluğunun doğmasına engel olurlar. öğretide bu tür 
anlaşmaların sorumsuzluk anlaşması olmadığı, sorumsuzluk anlaşması benzeri anlaşmalar olduğu kabul 
edilmektedir. Bkz: Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 454; Akman, s. 18-20. Karşı görüş: Atamer, GİŞ, s. 250. 

18 Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 452 dn. 3; Buol, N. 133-138. Yazarlar, bu tür anlaşmaları maddi etkisi 
gereği bir çeşit sorumsuzluk anlaşması olarak kabul etmektedir. Akman, s. 20. Yazar, bu tür anlaşmaları 
sorumsuzluk anlaşması benzeri bir anlaşma olarak tavsif etmektedir. 

19 “. . . Anılan sözleşme maddesi aynen, “çekimin veya yayının veya her ikisinin herhangi bir sebeple gerçekleş-
memesi halinde . . . ınternational Güzellik Yarışması Organizasyonu Komitesi, KURUm (. . . . . ) aleyhine dava 
açamayacağı gibi herhangi bir tazminat talebinde de bulunamaz” hükmünü içermektedir. . . . Bu hükümden 
maksadın, davalı . . . Kurumu tarafından herhangi bir sebeple yayının gerçekleştirilmemesi halinde kendisin 
hiç bir sorumluluk düşmeyeceğini sağlamak olduğu açık bulunmaktadır. O halde, bu hükmün hukuki niteliği 
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esas alınacağı20 ya da kararlaştırılan edimden başka bir şeyin tesliminin ifa yerine 
geçeceği21 gibi kayıtlar alacaklının hukuki durumunu zayıflatan anlaşmalar olup, 
öğretide bu tür sözleşme hükümleri de “geniş anlamda sorumsuzluk anlaşması” 
olarak nitelendirilmektedir22. Bu şekilde alacaklının hukuki durumunu zayıfla-
tan her türlü taraf anlaşması bir sorumsuzluk anlaşması gibi değerlendirilmeli ve 
TBK m. 115 ve 116’nın emredici sınırlarına kıyasen tabi kılınmalıdır23. 

IV. SORUMSUZLUK ANLAŞMASININ GEÇERLİLİK SINIRLARI

Borçlunun sorumluluğuna ilişkin öngörülen kanuni rejimin aynen kabul edil-
mesi, ağırlaştırılması24 ya da sınırlandırılması, kanunun emredici hükümleri ile 
tutarlı olmak şartıyla tarafların takdirine tabidir. 

itibariyle bir sorumsuzluk anlaşması amaçlı olarak sözleşmeye konulmuş bulunduğu açıktır. ” Yargıtay 11. 
HD, E. 1995/8312, K. 1995/9482, T. 22. 12. 1995, www. mevbank. com. 

20 Nitekim Yargıtay da bu tür kayıtları birer sorumsuzluk anlaşması gibi görerek BK m. 99 çerçevesinde de-
netlemektedir: “Türkiye’de bankalar hükümetçe imtiyaz suretiyle verilen bir işi yapan müesseselerdir BK 99/2 
maddesine tabi kuruluşlardır. Kural olarak BK 100/2 ve 3 maddeleri uyarınca akdi sorumlulukta, sorumsuzluk 
sözleşmesi yapmak mümkün ise de BK nun 99/1 maddesi gereğince ağır kusur halinde baştan sorumluluktan 
kurtulma şartı geçersiz olup, sorumluluktan kurtulma şartının ancak hafif kusur halinde geçerli olduğu benim-
senmiş ve aynı maddenin 2 fıkrası, hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilmiş bir sanatı icra eden kuru-
luşlar yönünden hafif kusur halinde dahi sorumluluktan kurtulma şartının mutlak olarak kabul edilemeyeceği 
benimsenmiştir. Bu yasal düzenleme çerçevesinde birer güven kuruluşu bulunan ve tedbirli bir tacir gibi dav-
ranmak zorunda bulunan davalı bankanın banka hesap cüzdanındaki uyuşmazlık halinde banka kayıtlarının 
esas alınacağı kaydına dayanarak kayıtlarında tek taraflı düzeltme yaparak bunların davacıyı bağlayacağını 
ileri sürmesi önce yukarıda anılan kurallara daha sonra hakkaniyet ve güven prensiplerine aykırı olduğu için 
kabul edilme olanağı bulunmamaktadır. ” Yargıtay HGK, E. 1995/11–425, K. 1995/616, T. 14. 6. 1995, www. 
mevbank. com. 

21 Jörg Schmid, “Freizeichnungsklauseln”, in: Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts, Festschrift für 
Heinz Rey, Zürich 2003, s. 307 – 318, s. 310. Bu tür sözleşme hükümleri aslında dolaylı surette sorumlulu-
ğun doğmasına engel olmaktadır. Zira borçlu olduğu edimden başka bir “şeyi” ifa ederek borcundan kurtul-
ma imkânını saklı tutan borçlu, artık MK m. 2 ve MK m. 23 sınırları dahilinde “herşeyi” ifa etme yetkisine 
sahip olmaktadır. Bu şartlar altında borçlunun ifa ettiği edimin sözleşmeden doğan borcuna her halükarda 
uygun düşeceği açıktır. Sonuç olarak, borçlunun ifa ettiği şey asla borca aykırı olamayacak, bu da aslında 
sorumluluğun dolaylı surette baştan sınırlandırılmış olmasından kaynaklanacaktır. Bu değerlendirmeler 
ışığında ifa ile ilgili bu tür klozların sorumsuzluk anlaşması benzeri bir etkiye sahip olmaları göz önünde 
bulundurulmalıdır. Nitekim Unidroit Principles of Commercial Contracts Art. 7. 1. 6 sorumsuzluk klozu 
(exemption clauses) kenar başlığı altında bu tür sözleşme klozlarını da birer sorumsuzluk anlaşması gibi ele 
almaktadır. 

22 Başalp, s. 10. 
23 Başalp, s. 14 ve dn. 32’de anılan yazarlar. 
24 Kanunda düzenlenmemekle beraber sorumluluğu ağırlaştıran “sorumluluğun ağırlaştırılması anlaşmaları-

nın” (Haftungsverschärfungsvereinbarung) yapılmasında sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince bir sakınca 
bulunmamaktadır. Yeter ki bu taraf anlaşması BK 19/20 ve MK m. 23 ile çatışmasın. Bkz: von Tuhr/Escher, 
s. 118; Akman, s. 30/31. Bu tür anlaşmalar borçlunun sorumluluğun BK m. 98’deki genel kuraldan sapılarak 
kanun gereği daraldığı hallerde önem taşır. örneğin, BK m. 243’de öngörülen sınırların aşılarak bağışla-
yanın her türlü kusurundan sorumlu olacağına ilişkin taraf anlaşması böyle bir anlaşmadır. Ya da BK m. 
117’nin öngördüğü sınırların aşılarak mücbir sebep halinde ortaya çıkan kusursuz imkânsızlık nedeniyle 
borçlunun sorumlu olacağının kararlaştırılması da başka bir örnektir. Ya da hangi olayların mücbir sebep 
sayılacağı da taraf anlaşması ile belirlenebilir. Bu durumda da bir sorumluluğun ağırlaştırılması anlaşması-
nın bulunduğu kabul edilir. Akman, s. 29/30 ve dn. 85; Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 468. 
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Sorumsuzluk anlaşmasında emredici hükümlere aykırılık denildiğinde ise ön-
celikle TBK m. 115 ve 116 akla gelir25. TBK m. 115 ve TBK m. 116/f. 2 sorum-
suzluk anlaşmalarını dört temel unsur çerçevesinde sınırlamaktadır. Buna göre, 
sorumsuzluk anlaşması, belirli kusur dereceleri için zararın doğmasından önce 
tarafların anlaşması suretiyle sorumluluğun baştan bertaraf edilmesidir26. 

TBK m. 115’in koyduğu sınırlar borçlunun kendi davranışlarından doğan so-
rumluluğunu konu alan sorumsuzluk anlaşmalarına, TBK m. 116’nın çizdiği sı-
nırlar ise, borçlunun başkalarının (ifa yardımcılarının) davranışlarından doğan 
sorumluluğunu konu alan sorumsuzluk anlaşmalarına uygulanacaktır. Aşağıda 
bu çerçevede önce borçlunun kendi davranışından doğan sorumluluğu sınırlan-
dıran TBK m. 115 hükmünü, sonra ise borçlunun, başkasının davranışından do-
ğan sorumluluğunu sınırlandıran TBK m. 116 hükmünü inceleyeceğiz. Son ola-
rak ise, her iki açıdan ortak istisnalar olarak nitelendirilebilecek ve hafif ihmalden 
dahi sorumluluğun ortadan kaldırılmasının yasaklandığı haller incelenecektir. 

1. Borçlunun Kendi Davranışından Doğan Sorumluluğuna İlişkin Sorum-
suzluk Anlaşmaları

Türk Borçlar Kanunu’nun 115. maddesi, Türk Borçlar Kanunun “Genel Hü-
kümler” isimli birinci kısmının içinde, Kanunun ikinci babının “İfa Etmemenin 
Sonuçları” başlığını taşıyan üçüncü faslında yer almaktadır. Aynı fasılda ifa etme-
menin sonuçları bakımından öngörülen temel norm, borçlunun her türlü kusu-
rundan sorumlu olduğunu düzenleyen Borçlar Kanunu’nun 114. maddesidir. Her 
ne kadar bu hükmün kural olarak aksinin kararlaştırılabileceği kabul edilse de, 
bu yöndeki taraf anlaşmasının sınırını TBK m. 115 ve 116 çizmektedir. Anılan 
sınırlar borçlunun kusuruyla sebep olduğu her türlü ifa etmeme hali için, başka 
bir ifade ile kötü ifa ya da hiç ifa etmeme halleri için, kural olarak uygulama alanı 
bulmaktadır27. Türk Borçlar Kanunu’nun 115. maddesi aşağıdaki gibidir: 

“Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan an-
laşma kesin olarak hükümsüzdür. 

Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç 
sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma 
kesin olarak hükümsüzdür. 

25 Weber, Berner Komm, Art. 100 N. 61; von Tuhr/Peter, s. 250 (dn. 13); Lörtscher, s. 129 vd. ; Koller, OR AT, 
s. 233 N. 919, 923; Buol, N. 327; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 17; Oğuzman/öz, s. 72 dn. 107 ve s. 359. 

26 Sorumsuzluk anlaşmasını belirleyen bu unsurlar için bkz: Bölüm I, s. 27 vd. Kusurun dereceleri için ise bkz: 
Bölüm II, s. 136 vd. 

27 Bkz: Başalp, s. 185 dn. 42’de anılan yazarlar. 
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Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san’at, ancak kanun ya da yetkili ma-
kamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorum-
lu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. ”

a) Borçlunun Kendi Davranışından Doğan Sorumluluğuna İlişkin Sorum-
suzluk Anlaşmalarına Dair Öngörülen Sınırların Ratio Legis’i

Sorumsuzluk anlaşmalarını sınırlayan hükümlerin ratio legis’i araştırıldığında 
üç önemli amaç belirmektedir: İlki, borçlunun edimini kast ya da ağır ihmali ile 
tehlikeye atmasının önlenmesidir. Kanun koyucu, kasten ya da ağır ihmal ile ifada 
bulunmayan borçlunun, bu denli ağır kusuruyla verdiği zararın sorumluluğunu 
taşıması gerektiği düşüncesiyle sorumsuzluk anlaşmasından yararlanarak bir de 
ifa etmemenin doğuracağı hukuki sonuçlardan kaçınmasının önüne geçmek iste-
mektedir28. Bir başka ifade ile, özel hukukta temel yapı taşı olarak görülen kusur 
prensibinin taraf anlaşması yoluyla içinin boşaltılmasına engel olunmaktadır29. 
Ayrıca sorumsuzluk anlaşmalarının kanun koyucu tarafından sınırlanmış olma-
sı, pratik açıdan “pacta sunt servanda (ahde vefa)” ilkesinin dolanılmasına engel 
olma amacını taşır30. özellikle ifa etmeme nedeniyle doğan sorumluluğun kaldı-
rılması düşünüldüğünde alacaklının borçlunun inisiyatifine tamamen bağlı kı-
lındığı ve bu nedenle sözleşme bağından beklenen faydanın ortadan kaldırıldığı 
görülecektir. Bu ise öncelikle kamu düzenini ihlal edecektir31. 

İkincisi ise, doğacak tazminat alacağından daha işin en başında vazgeçen ala-
caklının korunmasıdır32. Kanun koyucunun alacaklıyı korumak istemesi onay-
lanması gereken bir hukuk politikası tercihidir. Burada henüz zarar ortaya çık-
mamışken ve borçlunun kastı ya da ağır ihmali ile vereceği zararın kapsamından 
alacaklı aslında habersizken alacağından vazgeçmesi engellenmek istenmiştir. Ka-
nun koyucunun bu müdahalesinin ardında yatan düşünce, ekonomik geleceğini 
öngörülemez bir zarar karşısında tehlikeye atan alacaklının, zararın doğumundan 
önce ifa etmeme nedeniyle doğan sorumluluğu tamamen kaldıran bir anlaşma-
ya taraf olmasının ahlaka aykırı oluşudur. Nitekim Kocayusufpaşaoğlu’nın haklı 
surette ifade ettiği üzere, BK m. 99 hükmünün temelinde (tek başına olmasa bile) 
zayıfı güçlüye karşı koruma yolundaki etik ilke yatmaktadır33. 
28 Ackermann, s. 87; Weber, Berner Komm. , Art. 100 OR, N. 5. 
29 Lörtscher, s. 154/155; Oesch, s. 54 vd. ; Kamm, s. 116 vd. 
30 Oser/Schönenberger, Art. 100 N. 1; Buol, N. 249. Ayrıca bkz: Akman, s. 16/17. 
31 Tandoğan öngörülen sınırlarla borçlunun zararın meydana gelmemesi için önleyici tedbirleri almaya zor-

landığını ve bunun milli iktisad açısından önemine işaret etmektedir. Yazara göre ayrıca borçlunun kastın-
dan ya da ağır ihmalinden sorumlu olmayacağını kararlaştırması dürüstlük kuralına da aykırı olacaktır. 
Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 455. 

32 Weber, Berner Komm. , Art. 100 N. 86 f. ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 882, 883. Tandoğan, Mes’u-
liyet Hukuku, s. 455; Akman, s. 53; Erten, s. 79; Lörtscher, s. 156; Kamm, s. 117; Buol, N. 250. 

33 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 40 (s. 552). 
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Üçüncüsü ise, kanun koyucunun özellikle sorumluluğun sınırlanmamasını 
haklı kılan güç dengesizliklerinin varlığını gözetmesidir34. Bu sayede sözleşme 
adaletini ve aslında maddi anlamda sözleşme özgürlüğünü temin etmek üzere ha-
kime doğrudan bir müdahale aracı sağlanmaktadır35. 

b) TBK m. 115’ün Koyduğu Emredici Sınırlar

Türk Borçlar Kanunu m. 115’in koyduğu ana kural gereğince borçlunun ağır 
kusurundan (eBK m. 99’un ifadesiyle kastından ya da ağır ihmalinden36) sorum-
suzluğunu kaldırması hukuka aykırı olacaktır . Eski Borçlar Kanunu’ndan Türk 
Borçlar Kanunu’na intikal ederek korunan bu temel anlayış, kast ve ağır ihmal 
sonucu doğan sorumluluğun sorumsuzluk anlaşması ile kaldırılmasının müm-
kün olmaması, ayrıca hafif ihmal sonucu doğan sorumluluğun ise kaldırılmasının 
mümkün olmasıdır. 

Yeni kanun ile getirilen en önemli değişiklik ise, hafif ihmalden doğan so-
rumluluğu konu alan sorumsuzluk anlaşmaları dahilinde eBK m. 99’da dü-
zenlenen istisnaları ilgilendirmektedir. Anılan istisnaların tabi olduğu “takdiri 
hükümsüzlük” yaptırımı tarihe karışmaktadır. Zira TBK m. 115/f. 2 ve f. 3’de 
düzenlenen istisnaların uygulama alanı dahilinde hakimin somut sözleşmeye 
müdahalesi ancak sorumsuzluk anlaşmasının kesin hükümsüzlük yaptırımına 
uğraması ile olacaktır. Bir başka ifade ile, hakimin bu istisnaların uygulama ala-
nı dahilinde yer alan bir sorumsuzluk anlaşmasını somut olaydaki tüm verile-
ri dikkate alarak ayakta tutma olanağı elinden alınmaktadır. Bu yönüyle taraf 
iradesini gözetme olanağı sunan “takdiri hükümsüzlük” yaptırımından yeni 
kanunda uzaklaşılmış olması öğretide eleştirilmektedir37. özellikle resmi izne 
bağlı bulunan ve uzmanlık gerektiren mesleklerin yürütülmesinde yeni kanun 
ile getirilen sorumsuzluk anlaşması yasağı bir kez daha düşünülmelidir. Bilin-
diği üzere, bazı mesleklerin kanun ya da yetkili makamların izni ile yürütü-
lebiliyor olmaları, toplum içinde yoğun bir güven duygusu yaratmaktadır. Bu 
tür meslekleri icra eden uzmanların sözleşmeden doğan borçlarını meslekle-
rinin gerektirdiği uzmanlık doğrultusunda ifa edecekleri haklı bir beklentidir. 
Bu nedenle bu tür uzmanlık gerektiren mesleklerin icrasında tazminat ödeme 
borcunun sorumsuzluk anlaşması ile “her hal ve şartta” bertaraf edilemeyecek 
olması yerinde bir tercihtir. Ancak bu tercih her bir somut olayın şartları dü-
şünüldüğünde gerekli esneklikten yoksundur. Güncel hukuki durum uzmanlık 
34 Kamm, s. 116/117; Lörtscher, s. 156; Buol, N. 250; Başalp, s. 192. 
35 Weber, Berner Komm. , Art. 100 N. 86 f. ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 882, 883. Tandoğan, s. 455; 

Akman, s. 53; Erten, s. 79; Başalp, s. 192. 
36 Kusurun dereceleri ile ilgili bu nitelendirme farkının yol açtığı tartışma için bkz: Başalp, s. 221. 
37 Başalp, s. 188. 
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gerektiren meslek ve faaliyetler için eBK m. 99’da öngörülen istisnalar sayesinde 
hakkaniyete uygun bir çözümü içinde barındırmaktaydı. Hakimin somut olayın 
koşullarını dikkate alabileceği bu düzenleme, açıkçası her somut olay açısından 
oldukça yerinde bir çözümü üretmeye de elverişliydi. örneğin, vekilin mesleki 
sorumluluk sigortası yaptırmış olması halinde, sigortalanan riskin dışında ka-
lan zararlar için vekilin vekalet sözleşmesine dahil edeceği sorumsuzluk anlaş-
ması, bu şartlar altında hafif ihmal için gerçekten haklı görülebilecektir. 

Bir başka eleştiri, hükmün ikinci fıkrasında da aynı şekilde benimsenen “kesin 
hükümsüzlük” yaptırımı için yapılmalıdır. Bu istisna dahilinde işçinin dahi iş-
verene karşı kabul ettirmiş olacağı sorumsuzluk anlaşması geçersiz olabilecektir. 
Zira hükümde borçlunun “hizmet sözleşmesinden doğan borçlarını” konu alan 
sorumsuzluk anlaşmalarının düzenlenmiş olması, borçlu işçinin, alacaklısı işve-
renine karşı kabul ettirmekte başarılı olduğu sorumsuzluk anlaşmaları yönünden 
dahi geçerli olacaktır. Kanundaki bu ifadenin yaratacağı bu sonuca engel olmak 
adına ise, güçsüzü korumak üzere ihdas edilen bir hükmün amacına uygun, da-
raltıcı bir yorumla uygulanmasıdır38. 

Eski Borçlar Kanunu BK m. 99/f. son’da öngörülen istisnalar TBK m. 115’de 
sadece yaptırım yönünden değil, aynı zamanda içerik bakımından da önemli da-
raltmalara uğramıştır. Eski kanunda yer alan “alacaklının borçlunun hizmetinde 
olma39” koşulu, yeni kanunda yerinde olmayan bir daraltma ile sadece “hizmet 
sözleşmesinden kaynaklanan borçlara” indirgenmiştir. Bu ifadenin yaratacağı ak-
saklık ise, “alacaklının borçlunun hizmetinde olma” halinin “sosyal ve ekonomik 
tabiyet ilişkisi40” olarak yorumlanması imkânını kaldırmış olmasıdır. Bir diğer 
önemli aksaklık ise, “hizmet sözleşmesinden doğan borçlar” denilerek işçi – iş-
veren ilişkisinde kurulan tüm sözleşme ilişkilerine amacı aşan bir müdahalenin 
yapılmış olmasıdır. Zira artık hizmet sözleşmesi dışında kurulan tüm sözleşme 
ilişkilerinde işveren konumundaki borçlu, alacaklı konumundaki işçisine karşı 
hafif ihmalden doğan sorumluluğunu bir sorumsuzluk anlaşması ile sınırlandı-
rabilecektir. 

Dolayısıyla borçlu sadece hizmet ilişkisinden doğan borçları bakımından so-
rumsuzluk anlaşması yapamayacak, ancak aynı işçi ile yapmış olduğu diğer söz-
leşmelerden doğan borçları için bir sorumsuzluk anlaşmasını öngörebilecektir. 
örneğin, hizmet sözleşmesinden ayrı olarak, işçi – işveren ilişkisi temelinde ku-
rulan bir satım sözleşmesinde işveren hafif ihmalinden doğan sorumluluğunu 

38 Başalp, s. 190. 
39 Bkz: Başalp, s. 253. 
40 Bkz: Başalp, s. 256
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tamamen kaldırabilecektir. Bu ise, günümüzde tabiyet (bağımlılık) ilişkilerinde 
güçsüzü koruyan yerleşik anlayışa terstir ve ayrıca eBK m. 99’un halihazırda 
sağladığı korumanın da gerisindedir. Ayrıca hükmün bu yöndeki lafzı (sözü) 
kanun koyucunun TBK m. 115’e ilişkin madde gerekçesinde işaret ettiği amacı 
da aşmaktadır. 

Bir diğer yenilik ise, 818 sayılı Borçlar Kanununun 99 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasında kullanılan “hükûmet tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir sanatın 
icrasından tevellüt ediyorsa41” şeklindeki ifadenin, Türk Borçlar Kanunu’nun 115 
maddesinin üçüncü fıkrasında “Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya 
san’at, ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebi-
liyorsa42” şeklinde değiştirilmiş olmasıdır. Hükmün madde gerekçesinde bu fıkra 
hükmünün, kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebi-
len her türlü faaliyet için değil, sadece uzmanlığı gerektiren hizmet, meslek veya 
san’atlar için uygulanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir. Böylece bu hük-
mün de uygulama alanının daraltılmak istendiği sonucuna varılmalıdır43. 

Aşağıdaki şema ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 115. maddesi görsel-
leştirilmektedir: 

41 Bkz: Başalp, s. 263. 
42 Bkz: Başalp, s. 272. 
43 Bkz: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Madde Gerekçeleri, madde 114 ile ilgili metin. (Tasarı’nın görüşe sunul-

masından sonra tasarıya eklenen bir madde nedeniyle, tasarı metni ile madde gerekçelerinin metni arasında 
birer maddelik bir uyumsuzluk meydana gelmiştir. )
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2. Yardımcı Kişinin Davranışının Neden Olduğu Zararlardan Borçlunun So-
rumluluğunu Konu Alan Sorumsuzluk Anlaşmasının Emredici Sınırları

Türk Borçlar Kanunu m. 112’de öngördüğü genel sorumluluk rejiminden ve 
özellikle TBK m. 114’te yer alan borçlunun her türlü kusurundan sorumlu ola-
cağını düzenleyen temel normdan sapan her türlü anlaşma, TBK m. 116’nın de 
sınırlarına tabi olacaktır. örneğin yardımcı kişinin fiilinden borçlunun sorum-
luluğunu konu alan ve borçlunun farazi kusurunun alacaklı tarafından ispat edil-
mesi gerektiğini düzenleyen bir sorumsuzluk anlaşması dahi TBK m. 116’nın sı-
nırlarına tabii olacaktır. 

a) Genel Olarak 

Borçlunun kendi davranışından doğan sorumluluğunu TBK m. 115 gereğince 
ancak hafif ihmal için sınırlandırabilmesine karşılık, ifa yardımcısının fiillerin-
den doğan sorumluluğunu TBK m. 116 gereğince tamamen kaldırılabilmektedir. 
Kanun koyucu eBK m. 100/f. 2’de de ifa yardımcısının fiillerinden doğan sorum-
luluğun tamamen kaldırılmasına kural olarak izin vermekteydi. Aynı esasın TBK 
m. 116/f. 2’de korunmuş olması dikkat çekicidir. 

Kanun koyucu tarafından yaratılan bu sistematik ikiliğin temelinde borçlunun 
kendi kusurundan kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmasının kusur 
prensibi ile bağdaşmaması inancı yatmaktadır44. Bu adımın ticari hayatın yürütül-
mesinin önünde önemli bir engel oluşturacağı düşüncesi söz konusu sorumlulu-
ğun emredici olarak düzenlenmemesinin temel sebepleri arasında anılmaktadır45. 
Ancak bu inanç artık güncelliğini yitirmiştir. 1881’de İsviçre Borçlar Kanunu’nun 
hazırlandığı koşullar değerlendirildiğinde, öğretide haklı surette ifade edildiği 
üzere, borçlunun ifa yardımcısı kullanarak borcunu ifa etmesi istisnai bir durum 
oluşturmaktaydı. Hiç kuşkusuz bu istisnai durumun istisnai surette düzenlenmiş 
olması o dönemin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikteydi. Nitekim eBK m. 100/f. 
2’nin uygulama alanı, eBK m. 99’un karşısında oldukça sınırlı idi. Oysa bugün 

44 Ayrıca borçlu kendi kusurundan kaynaklanan tüm sorumluluğunu konu alabilen bir sorumsuzluk anlaşma-
sı yapabilseydi, bu durum dürüstlük kuralına ve ahlaka aykırı olurdu. Akman, s. 53. Erten, s. 221. Borçlunun 
ifa sürecinde kullandığı yardımcı kişilerin davranışlarından sorumlu tutulmasının emredici bir düzenleme 
olarak kanunda yer almaması tarihi nedenlerle açıklanmaktadır. Buna göre, 1881’de İsviçre Borçlar Kanu-
nu yürürlüğe girdiğinde borçlunun kullandığı yardımcı kişiden sorumlu olması, dönemin koşulları içinde 
önemli bir değişiklik olarak görülmüş ve kanun koyucu açıkça bu sorumluluğu emredici olarak öngörme-
yi radikal bir adım olarak algılamıştır (Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 365. Ayrıca bkz: Oesch, s. 75/76). Bu 
nedenle söz konusu sorumluluğun tümüyle bir sorumsuzluk anlaşmasına kural olarak konu olabileceğini 
düzenlemiştir. Ayrıca 19. yüzyılın sonunda yürürlüğe giren dönemin Alman BGB’si ile karşılaştırıldığında, 
BGB § 278 Abs. 2 çerçevesinde de yardımcı kişinin davranışından doğan sorumluluğun sorumsuzluk an-
laşması ile –başkaca bir sınır öngörülmeksizin- tamamen bertaraf edilebilmesi esası kabul edilmişti. Buna 
karşın Art. 101 Abs. 3 OR ise daha o dönemde bu ana kurala iki önemli istisna getirmiştir. 

45 Buol, N. 313, dn. 231. 
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borçlunun birçok halde ifayı tek başına gerçekleştirmediği, ifa sürecinin kendi 
içinde birçok aşamasının bulunduğu ve bu karmaşık sürece ifa yardımcılarının 
çoğunlukla dahil olduğu bir gerçektir. Hatta güncel koşullar borcun ifa yardımcı-
ları eliyle ifasını olayların büyük bir bölümünde ister istemez zorunlu kılmakta-
dır46. Bu düzenlemenin arka planında yer alan ve alacaklı ile borçlu arasındaki risk 
dağılımını gözeten yargı bugün için geçerliliğini yitirmiştir. Bu hükümle birlikte 
borçlu ifa yardımcılarının yaratmış olduğu riski yapacağı sorumsuzluk anlaşması 
ile alacaklıya yıkabilmektedir. Üstelik alacaklı ifa sürecine etki etme olanağından 
da genellikle yoksundur. Zarar gören alacaklı yönünden bu durum değerlendiril-
diğinde, günümüz koşulları çerçevesinde eBK m. 99 ve 100/f. 2 arasında geçerlilik 
sınırları yönünden yaratılan bu ayrımın ve TBK m. 115 ve 116/f. 2 ile korunan bu 
ayrımın haklı bir gerekçe ile savunulması mümkün görünmemektedir47. özellikle 
işbölümünün çok yaygın olduğu sektörlerde ve borçlunun borcun ifasını birçok 
yardımcı kişi kullanarak bir organizasyon dahilinde yürüttüğü hallerde eBK m. 
100 ve TBK m. 116/f. 2 rejimi, güncel ihtiyaçlara artık cevap vermekten uzaktır48. 

Genel işlem koşullarının yaygın bir şekilde kullanıldığı alanlarda ise sorun 
daha yoğun bir adaletsizlik olarak hissedilmektedir49. Nitekim yardımcı kişinin 
ağır ihmali ile verdiği zararlardan borçlunun sorumlu olmamasının kararlaştırı-
labilmesi öğretide bir hukuk politikası sorunu olarak algılanmakta ve yoğun bir 
şekilde eleştirilmektedir50. Kanun koyucu TBK m. 115’de bir eliyle verdiğini, TBK 
m. 116/f. 2’de geri almaktadır. Oysa borçlunun yardımcı kişilerin davranışlarından 
sorumlu olması çağın ekonomik ihtiyaçları karşısında kaçınılmaz bir gerekliliktir. 
Bu açıdan eBK m. 100’de ve TBK m. 116/f. 2 ile korunan sorumsuzluk anlaşması 
rejimi öğretide de adeta oybirliği ile eleştirilmekte ve hatta de lege ferenda kaldı-
rılması gerektiği önerilmektedir51. Bu gerekçeler karşısında, BK m. 100/f. 2’nin 
TBK m. 116/f. 2’ye aynen nakledilmiş olması maalesef güncel ihtiyaçlara cevap 
vermekten uzak bulunan bir yaklaşımdır. 

Dikkat edilmeldir ki, eBK m. 100/f. 2’nin ve TBK m. 116/f. 2’nin sınırları aslın-

46 Zirlick, s. 174; Başalp, s. 199. 
47 Buol, N. 316; Başalp, s. 199. 
48 Gautschi, Festgabe Oftinger, s. 12; Oftinger/Stark, § 12 N. 15; Buol, N. 316. 
49 Stockar, Zur Frage der richterlichen Korrektur bei Standardverträgen, Basel 1971, s. 52 ff. ; Spiro, Erfüllun-

gsgehilfen, s. 366; Lörtscher, s. 266/267; Buol, N. 315; Zirlick, s. 174. 
50 Gautschi, Festgabe Oftinger, s. 12; Oftinger/Stark, Band I, s. 654 (Kapitel 12 N. 15); Stockar, § 2; Lörtscher, s. 

266; Schraner, s. 68 vd. ; Oesch, s. 77/78; Akman, s. 75/76; Peter Forstmoser, Die rechtliche Behandlung von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen im schweizerischen und deutschen Recht, in: Recht und Wirtschaft 
heute, Festgabe Max Kummer, Bern 1980, s. 99 ff. ; Şenocak, s. 242; Buol, N. 316; Zirlick, s. 174/175; Arnold 
F. Rusch/Philip R. Bornhauser, Korrektiv zur Freizeichnung von der Hilfspersonenhaftung, AJP/PJA 2010, 
s. 1228 – 1238, s. 1229. 

51 Başalp, s. 200 dn. 72’de anılan yazarlar. 
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da sadece kusur ölçütü açısından geniştir. Yoksa sözleşme özgürlüğüne getirilen 
genel sınırlamalar bu tür sorumsuzluk anlaşmaları bakımından da uygulanır. Baş-
ka bir ifade ile TBK m. 116/f. 2 gereğince yardımcı kişinin fiilinden sorumluluğu 
geçerli bir şekilde bertaraf eden bir sorumsuzluk anlaşması, kural olarak TBK m. 
27 denetimi ile sınırlanabilir. Unutulmamalıdır ki, TBK m. 27 kusur ölçütü dışın-
daki ölçütler açısından sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliğinin denetlenmesin-
de dikkate alınır52. Yoksa borçlunun yardımcı kişilerden sorumluluğunu TBK m. 
116 çerçevesinde geçerli bir şekilde kaldıran bir sorumsuzluk anlaşması, somut 
olayda örneğin ağır ihmal ile zarar verilmiş olması nedeniyle ahlaka aykırı kabul 
edilemeyecektir. 

Hükümde yapılan en önemli değişiklik, BK m. 100/f. 3’de sorumsuzluk an-
laşması serbestisine konulan istisnai sınırları ilgilendirmektedir. Her iki istisna 
aşağıda ayrıntılı olarak değerlendirmeye konu olmaktadır. Ancak burada da yeri 
gelmişken, hükmün hem içerik hem de yaptırım yönünden değişikliğe uğradığı 
ifade edilmelidir. Yaptırım yönünden eBK m. 100/f. 3 çerçevesinde hafif ihmal 
söz konusu olduğunda, yapılan sorumsuzluk anlaşması geçerli olmaktaydı. Ancak 
TBK m. 116 ile birlikte artık her iki istisna için geçersizlik (kesin hükümsüzlük) 
yaptırımı benimsenmiştir. 

İçerik yönünden ise, BK m. 100’de ifade edilen istisnaların prensip olarak 
TBK m. 115 ve 116’nın birlikte okunması suretiyle yeni kanunda da benimsen-
diği sonucuna varılabilir. Ancak maddenin lafzına özellikle istisnalar açısından 
dikkat edilmelidir. Yeni kanun ile birlikte, hizmet sözleşmesinden doğan borç-
ları konu alan sorumsuzluk anlaşmaları ile uzmanlık gerektiren ve resmi izin-
le yürütülen faaliyetleri konu alan sorumsuzluk anlaşmaları tümüyle geçersiz 
olacaktır. Dikkat çeken bir husus, TBK m. 116 ile BK m. 100’den farklı olarak, 
alacaklının borçlunun hizmetinde olması hali için bir sınırın öngörülmemiş 
olduğudur. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu eksikliğin bir so-
rumsuzluk anlaşmasına izin vermekte olduğu yönünde yorumlanması müm-
kün görünmektedir53. Ancak madde gerekçesi ve Adalet Komsiyonu Raporu 
dikkate alındığında, hükmün TBK m. 115/f. 2 ile birlikte okunması gerektiği, 
hükümde bu yönde bir değişikliğin aslında hiç yapılmak istenmediği anlaşıl-
maktadır54. Hüküm aşağıdaki gibidir: 

52 Ayrıca bkz: Şenocak, s. 252. Karş. : Schraner, s. 76 vd. 
53 Serozan, § 21 N. 4. 
54 Bkz. : Aşağıda s. 166. 
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BK m. 116 – Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Borçlunun Sorumluluğu 

“Borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, 
birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun 
surette bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa verdikleri za-
rarı gidermekle yükümlüdür. 

Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir anlaşmayla 
tamamen veya kısmen kaldırılabilir. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san’at, ancak kanun veya yetkili 
makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin 
fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. ”

Kanun koyucu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde eBK m. 
100/f. 3’den farklı olarak, kusur ölçütünden bağımsız surette sorumsuzluk anlaş-
masının geçerliğine sınırlar çizmemekte ve hükmün uygulama alanı dahilinde ya 
sorumluluğun tamamen kaldırılmasına imkan vermekte ya da hiçbir surette kal-
dırılmasına imkan vermemektedir. Yukarıdaki tabloya parallelik sağlamak ama-
cıyla kusur ölçütüne bağlı bir sınıflandırma benimsenerek, aşağıda söz konusu 
hukuki rejim görselleştirilmektedir: 

Borçlunun Yardımcı Kişinin Davranışını 
Konu Alan Sorumsuzluk Anlaşması  

(TBK m.116) 

Kusurun Her Derecesinde 
Kural Olarak Geçerli 

Resmi İzinle Yürütülebilen 
Uzmanlık Gerektiren Hizmet, 

Meslek veya San'atlarda 
Geçersiz 

Tablo III: BK m. 115

Aşağıda bu yaklaşım güncel ekonomik ihtiyaçlara artık cevap vermediği için 
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eleştirilecek ve öğretide bu geniş sorumsuzluk alanını sınırlandırmak üzere öne-
rilen çözümlere yer verilecektir. 

b) Güncel İhtiyaçlar Karşısında TBK m. 116/f. 2’nin Uygulama Alanını Sı-
nırlandırabilecek Görüşler

Borçlar Kanunu m. 100/f. 2 hükmünün getirmiş olduğu sorumsuzluk anlaş-
ması serbestisinin yarattığı sıkıntılar nedeniyle öğreti ve uygulamada hükmün 
uygulama alanını daraltan birçok görüş ileri sürülmektedir. 

İlk görüşe göre, somut olayda bir organizasyon kusuru55 varsa, borçlunun BK 
m. 100/f. 2 uyarınca kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşması etkili olmayacak, söz 
konusu sorumsuzluk anlaşması BK m. 99/f. 1 çerçevesinde değerlendirilecektir56. 
örneğin, yangın söndürme tatbikatı yaptırılmamış işçilerin çıkan yangını kontrol 
altına almaları mümkün değildir. Borçlunun işletmesinde bir organizasyon kusu-
ru bulunmaktadır. İşçiler çıkan yangına müdahale edemedikleri için alacaklının 
malları zarar görmüşse, borçlunun sorumsuzluk anlaşmasına dayanamayacağı ve 
kendisinin sorumlu olacağı sonucuna varılmaktadır57. Bir başka örnek, bir spor 
kulübünün kullandığı ve “ev sahibi bulunduğu” stadın güvenliğini sağlamak zo-
runda olması nedeniyle, spor karşılaşmaları sırasında yeterli güvenlik görevlisi 
bulunmaması üzerine meydana gelen taşkınlıklarda seyircilerin uğradığı zararlar-
dan spor kulübünün sorumlu olmasıdır58. Yine, intihar rizikosu ile akıl hastanesi-
ne yatırılan bir hastanın bu tür vakıalar için ayrılmış hasta odalarının camlarında 
güvenlik kilidi olmaması ve hastane personelinin gerekli gözetim görevini yerine 
getirmemesi nedeniyle hastalardan birinin camdan atlayarak ağır yaralanmasında 
hastanenin organizasyon kusuru bulunmaktadır59. Bu şartlar altında hastanenin 
yardımcı kişilerin ihmalinden doğan sorumluluğunu konu alan sorumsuzluk an-
laşması uygulama alanı bulmayacaktır. 

55 BK m. 100/f. 2’nin uygulama alanı bulabilmesi için, ifa sürecinde borçlunun işletmesinin organizasyonu 
kusurlu olmamalıdır. Bir başka ifade ile, somut olayda kusursuz bir organizasyon oluşturmuş bulunan borç-
lunun sorumluluğu tayin edilirken, yardımcı kişilerin vermiş oldukları zararlar için sorumsuzluk anlaşması 
dikkate alınabilecektir. Bkz: Akman, s. 77. Organizasyon sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Oli-
ver Waespi, Organisationshaftung, Zwischen Risiko und Unsorgfalt, Bern 2005. 

56 Akman, s. 77; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 899/900. 
57 örnek için bkz: Akman, s. 77. Ayrıca bkz: BGE 70 II 215 vd. 
58 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2008/6590, K. 2009/2462, T. 20/02/2009 - www. hukukturk. com. Her ne kadar 

bu kararda sorumsuzluk anlaşması tartışma konusu olmamış ise de, borçlunun organizasyon sorumlulu-
ğunu hatırlatan önemli ifadeler yer almaktadır. Bu karara konu olan olaydan hareketle yukarıdaki örnek 
türetilmiştir. 

59 Verilen örnek İsviçre Federal Mahkemesi’nin 13. 06. 2000 tarihli ve 4C. 53/2000 sayılı kararına temel oluş-
turan somut olaya istinaden türetilmiştir. Ancak kararda Federal Mahkeme, somut olayda hastanenin bir 
organizasyon kusuru bulunmadığına karar vermiştir. Karar için bkz: http: //jumpcgi. bger. ch/cgi-bin/Jum-
pCGI?id=13. 06. 2000_4C. 53/2000 Tarih: 15. 09. 2008. Organizasyon kusuru için benzer kararlar için bkz: 
BGE 120 Ib 411 E. 4b (s. 414); BGE 112 Ib 322. 
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Türk Borçlar Kanunu m. 116’nın İsviçre’deki muadilini oluşturan Art 101 
OR’nin güncel ihtiyaçlara cevap vermemesi60 nedeniyle bir başka çözüme öğretide 
ayrıca işaret edilmektedir. Buna göre, Art. 100 OR ile getirilen ana sınırlar sınırlı 
sayıda olarak düzenlenmemiştir, bu sınırların dahilinde yapılan sorumsuzluk an-
laşmaları sadece “kural olarak” geçersiz kabul edilemeyebilir, ancak somut olayın 
şartları kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık ve kişilik hakkına aykırılık kıs-
tasları ile de geçersizlik yaptırımına yol açabilirler61. Bu görüşe göre ayrıca, Art. 
100/Abs. 2 ve Art. 101/Abs. 3 OR’de gözetilen istisnai durumların varlığı halinde 
yapılan sorumsuzluk anlaşmaları doğrudan geçersiz kabul edilebilecektir62. An-
cak İsviçre Federal Mahkemesi bu çözüme itibar etmemektedir63. Zira Art. 100 
OR gereğince borçlunun kendi kast ya da ağır ihmalinden doğan sorumluluğunu 
konu alan anlaşmalar mutlak anlamda geçersiz kabul edilmesine karşın, yardımcı 
kişilerin kast ya da ağır ihmalli davranışlarından borçlunun sorumlu olmayacağı 
yönündeki bir anlaşmada, kamu düzenine, ahlaka ve objektif iyiniyet kuralına ay-
kırılık bulunmamaktadır64. 

Bir diğer çözüm MK m. 50 üzerinden türetilmeye çalışılmıştır. Buna göre or-
gan kavramı genişletilerek BK m. 100/f. 2 açıkçası “dolanılmaya” çalışılmıştır65. 
Bilindiği üzere, organların işlem ve eylemlerinden doğan sorumluluğa ilişkin an-
laşmalar ancak BK m. 99’a konu olabilir ve kast ya da ağır ihmali konu alan so-
rumsuzluk anlaşmaları geçersiz olur. 

Bir başka çözüm Alman hukukunda genel işlem koşullarına özel denetim 
60 İsviçre’de artık gündemden kalkan Widmer Tasarısı, yukarıda belirtilen gerekçelerle, Art. 101 ile Art. 100 

OR arasındaki ikiliği ortadan kaldırmayı hedeflemişti. Sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin olarak yeni tasarı 
taslağının da Widmer Tasarısı’ndan ayrılan önemli yanları bulunmasına rağmen, İsviçre’deki yeni tasarı tas-
lağı Widmer Tasarısı’nda da benimsenen sorumsuzluk anlaşması için “bir genel norm öngörme” anlayışını 
devam ettirmiştir. Bu çerçevede Art. 100 OR ile 101 arasında varolan ayrılık ortadan kaldırılmakta ve her 
iki hükmün uygulama alanında geçerli bir şekilde kast ve ağır ihmal için sorumsuzluk anlaşması yapılması 
engellenmektedir

61 Neuenschwander, s. 101. Ahlaka aykırılık açısından aynı yönde: Georg Gautschi, “Nichterfüllung, Haftun-
gsgrund und Haftungsverzicht bei Arbeitsobligationen”, Revolution der Technik, Evaluationen des Rechts, 
Festgabe Oftinger, s. 7 – 61, s. 13. 

62 Neuenschwander, s. 101. Aynı yönde: Schraner, s. 76 – 79. Gautschi’ye göre hükümde anılan iki istisna sı-
nırlı sayıda olarak düzenlenmemiştir, somut sorumsuzluk anlaşması pekala ahlaka aykırılık yaptırımı ile de 
geçersiz kılınabilir. Gautschi, Festgabe Oftinger, s. 13. 

63 BGE 91 I 233; 71 II 239. 
64 Aynı yönde: Akman, s. 75; Eren, s. 221; Başalp, s. 202. 
65 BGE 102 II 256, Erwägung 5. Federal Mahkeme karara konu olan olayda yardımcı kişi olduğu iddia edilen 

bir şube müdürünü, her ne kadar asıl işletmeye bağlı bir şubeyi yönetmekte ise de, yardımcı kişi olarak kabul 
etmemiştir. Söz konusu kişinin şubeyi dışarıya karşı temsil etmekle birlikte, şubenin operasyonel işlerini 
kendi başına yönetmekte olduğunu ve tek başına imza yetkisi ile donatılmış olduğunu dikkate alan Yüksek 
Mahkeme, asıl işletmenin karar almasında etkili olması nedeniyle şube müdürünün organ statüsünde bu-
lunduğu sonucuna varmıştır. Bu nedenle de somut olayda Art. 101 OR’nin uygulama alanı bulmayacağına 
karar vermiştir. Karş. : BGE 72 II 65/6, 81 II 226, 87 II 187. 
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yolunu açan (AGBG) kanununun yürürlüğe girmesinden önce, Alman İmpara-
torluk Mahkemesi ve sonraları Alman Federal Mahkemesi’nin içtihadı ile geliş-
tirilmiştir66. Bu içtihada göre, borçlunun idare ya da temsil yetkisi vermiş olduğu 
çalışanları (leitende Angestellte) hukuken “yardımcı kişi” sayılmamış, bu kişilerin 
kast ya da ağır ihmalli davranışları borçlunun kendi davranışı gibi borçluya is-
nad edilmiştir67. Yüksek Mahkeme, idare ve temsil yetkisine sahip çalışanların, 
kendilerine borçlu tarafından verilen genel temsil yetkisi nedeniyle iş hayatında 
borçlunun yerine geçtiklerini ifade ederek, bu kişilerin yapmış oldukları huku-
ki işlemlerin borçlunun işlemleri ile eşdeğer olduğu sonucuna varmıştır. çünkü 
bu kişiler işletmenin tamamında veya bir kısmında kendi takdir yetkilerine göre 
işletmeyi idare etme yetkisi ile donatılmışlardır68. Bu sayede, içtihada konu olan 
olaylarda yer alan ve borçlunun yardımcı kişilerden sorumluluğunu bertaraf eden 
sorumsuzluk anlaşmaları uygulama alanı bulmamıştır. Alman kanun koyucusu 
daha sonra bu meseleyi genel işlem koşulları için 1976 yılından beri yürürlükte 
bulunan ve 2002’de BGB’ye entegre edilen özel hükümler çerçevesinde çözmüştür. 
Bu hükümler uyarınca artık genel işlem koşulları içinde yardımcı kişinin kast ya 
da ağır ihmal ile verdiği zarardan sorumluluk bertaraf edilememektedir69. 

3. TBK m. 115 ve 116 ile Tanınan İstisnalar ve eBK m. 100 ve 101 Karşısın-
da Yapılan Değişiklikler

a) Alacaklının Borçlunun Hizmetinde Olması Halinde Yapılan Sorumsuz-
luk Anlaşmalarına İlişkin Değişiklikler

Sorumsuzluk anlaşması yapma serbestisine BK m. 99 ve 100’de sınır olarak çi-
zilen “alacaklının borçlunun hizmetinde olması” koşulunda 6098 sayılı kanun ile 
önemli değişiklikler yapılmıştır. Türk Borçlar Kanunu m. 116/f. 2’de “Borçlunun 
alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu 
olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak hüküm-
süzdür. ” denilerek hem söz konusu koşula bağlanan yaptırımda hem de anılan 
koşulun içeriğine etki eden önemli değişiklikler yapılmıştır. Yaptırım yönünden 
takdiri hükümsüzlük yaptırımı kaldırılmakta ve yerine kusurun her derecesin-

66 RGZ 102, 396 ff. ; BGHZ 13, 98; 20, 164 ff. ; 33, 216 ff. ; 38, 183 ff. Bu içtihadın eleştirisi için bkz: Volker 
Emmerich, Die Problematik der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, JuS 1972, s. 368. 

67 Karş. : Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 900; Akman s. 74 vd. 
68 BGH, NJW 1956, s. 1065 – 1067. 
69 AGBG’nin yürürlüğe girmesinden sonra, kanunun uygulama alanında bulunan sözleşmelerde yardımcı ki-

şilerin davranışlarından doğan sorumluluğun kast ve ağır ihmal için bertaraf edilmesi Alman hukukunda 
yasaklanmıştır. örnek kararlar için bkz: BGH NJW-RR 1989, 953, 955; BGH NJW-RR 1988, 1437, 1438. 
Borçlar Hukuku reformu ile büyük ölçüde aynen BGB’ye entegre edilen bu hükümler çerçevesinde hafif 
ihmal için geçerli sorumsuzluk anlaşması yapmak halen mümkün ise de, Alman Federal Mahkemesi burada 
da önemli kısıtlamaları içtihat yoluyla yapmaktadır. Bkz: Başalp, s. 243 vd. 
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de geçerli olmak üzere kesin hükümsüzlük yaptırımı öngörülmektedir. İçerik 
yönünden ise, “borçlu ile alacaklı arasındaki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan 
herhangi bir borca ilişkin sorumsuzluk anlaşması yasağı” ihdas edilmektedir. Bu 
durumda, borçlu ile alacaklı arasında bir hizmet sözleşmesi (İş Kanunu anlamın-
da bir iş sözleşmesi) varsa, taraflar arasında bu hizmet sözleşmesi ile ilgili olmak 
üzere herhangi bir sorumsuzluk anlaşmasına yer verilemeyecektir. Ancak hizmet 
sözleşmesi ile ilgili bulunmayan borçlarda sözleşme ögrülüğü mutlak surette ko-
runmakta ve sorumsuzluk anlaşması yapılabilecektir. Yukarıda da eleştirilen bu 
yeni daraltıcı ifadenin Türk Borçlar Kanunu’nun uygulanmasında eskiye nazaran 
önemli değişiklikler beraberinde getirecektir. Artık hükmün açık lafzı ve mad-
de gerekçesi karşısında hükmün genişletici yoruma tabi tutularak ya da kıyasen 
tüm sosyal ve ekonomik bağımlılık yaratan ilişkilerde uygulanma imkanı ortadan 
kalkmaktadır. 

Oysa BK m. 99 ve 100’de alacaklının borçlunun hizmetinde olması şeklinde 
ifade edilmiş bulunan bu istisna ile, Türk-İsviçre hukukunda baskın görüşe göre 
“alacaklının borçlunun hizmetinde olması” koşulunun yorumlanmasında daha 
da ileriye götürülmesi gerektiği savaunulmaktaydı ve yine hükmün koruma ama-
cına uygun bir yorum benimsenerek anılan istisnanın taraflar arasında sosyal ve 
ekonomik bağımlılık yaratan her türlü sözleşme ilişkisi için de uygulanması ge-
rektiği ileri sürülmekteydi70. Azınlık görüş ise mutlak anlamda bir hizmet ilişkisi-
nin aranması gerektiğini savunmaktaydı71. 

Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumlulukta alacaklı ile borçlu arasında-
ki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan borçlarda sorumsuzluk anlaşması yap-
ma imkanının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, yukarıda da işaret edildiği 
üzere, TBK m. 115/f. 2’nin TBK m. 116 ile birlikte okunmasını gerektirmektedir. 
Zira TBK m. 116, BK m. 100’den farklı olarak bu istisnaya hiç yer vermemekte-
dir. Dolayısıyla ilk bakışta yardımcı kişilerin davranışından doğan sorumlulukta, 
borçlunun alacaklı ile arasında hizmet sözleşmesinden kaynaklanan borçlar için 

70 Weber, Berner Komm. , Art. 100 N. 110; ; Akman, s. 62; Kamm, s. 126; Buol, N. 252. Sosyal ve ekonomik 
bağımlılık ilişkisini en geniş şekliyle yorumlayan Spiro, hastane, sanatoryum veya huzur evi gibi kurumların 
hastalarına/konukları ile, avukatın müvekkili ile, doktorun hastası ile yaptığı sorumsuzluk anlaşmalarında 
ve vasinin ehliyetsiz ile yaptığı sorumsuzluk anlaşmalarında BK m. 99’da öngörülen bu istisnanın (alacaklı-
nın borçlunun hizmetinde olması istisnasının) uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Spiro, Erfüllungsge-
hilfen, s. 352. Yazarın bu tasnifine katılmak Türk-İsviçre hukuku açısından kısmen mümkün görünmemek-
tedir. Zira genel kabul gördüğü üzere avukatların, doktorların ve hastanelerin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 
sorumsuzluk anlaşmaları söz konusu faaliyet “devletin verdiği izinle (ruhsat, çalışma izni gibi izinlerle) yü-
rütülen bir faaliyet” olması nedeniyle aynı hükümde düzenlenen diğer istisnanın uygulama alanı dahilinde 
değerlendirilmektedir. Bkz: Oser/Schönenberger, Zürcher Komm. , Art. 100 N. 5; Başalp, 256. 

71 Schnyder von Wartensee, s. 42; von Tuhr/Escher, s. 119; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 883/884; Lört-
scher, s. 161; Erten, s. 230: Yazarlar bu istisnanın uygulanabilmesi için ekonomik ve sosyal bağlılık içeren bir 
hizmet ilişkisini aramaktadır. 
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sorumsuzluk anlaşması serbestisi tanındığı düşünülebilir72. Ancak TBK m. 115/f. 
2 yakından incelendiğinde, ayrıca TBK m. 115’in kenar başlığı da dikkate alın-
dığında, hükmün her türlü sorumsuzluk anlaşması bakımından uygulama alanı 
bulacağı söylenebilir. Bir başka ifade ile borçluya, TBK m. 115/f. 2 ile hem kendi 
fiilinden hem de yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluğunda, sorumsuz-
luk anlaşması yapma yasağı getirildiği söylenebilir. 

Söz konusu çelişkili durumu aydınlatmak üzere, Adalet Komsiyonu Raporu’n-
da yer alan şu ifadeler dikkate değerdir: “Tasarının 114 üncü maddesinin ikin-
ci fıkrası; hizmet ediminin, insanın bizzat varlığından bir parça olması, emeğin, 
Borçlar Kanununun kaynak ülkede kodifikasyonu dönemindeki emek anlayışı ile 
çağımızdaki değerlendirme kriterlerinin değişmesi, angarya yasağı ve hizmet ilişki-
sinden kaynaklanan alacak ve tazminatların tam ödenmesi ilkeleri birlikte değer-
lendirildiğinde, bu konudaki hafif kusura veya diğer sebeplere dayalı sorumsuzluk 
ve tasfiye anlaşmalarının kesin hükümsüz olacağının açık olması, esasen benzeri 
çözümün Karayolları Trafik Kanununun 111 inci maddesine kısmen intikal etmiş 
olması, anlaşmanın kusurun hafifliğine ya da başka bir sebebe dayalı olması 
yahut alacaklının sorumsuzluk sözleşmesi yapılırken borçlu hizmetinde bulun-
masının geçersizlik bakımından sonuca etkili olmaması gerekçesiyle, “Borçlu-
nun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle 
sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin 
olarak hükümsüzdür. ” şeklinde değiştirilmiş (vba) ve madde teselsül nedeniyle 
115 inci madde (= TBK m. 115) olarak kabul edilmiştir. ”

Türk Borçlar Kanunu m. 115 ve TBK m. 116 arasındaki ilişki yönünden yine 
Adalet Komisyonu Raporu’nda “Alt Komisyonca, Tasarının 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 dönüştürülmüş ve böylece madde dört fıkradan oluşur hâle getirilmiştir. 
Komisyonumuzca ise maddenin dördüncü fıkrası, Tasarının 114 üncü madde-
sinde yapılan değişiklik dikkate alınarak, madde metninden çıkarılmış (vba) ve 
madde teselsül nedeniyle 116 ncı madde olarak bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. ”

Bu durumda alacaklı ile borçlu arasındaki hizmet sözleşmesinden kaynakla-
nan tüm borçlar için yapılan sorumsuzluk anlaşmaları, sorumluluk ister borçlu-
nun fiilinden isterse yardımcı kişinin fiilinden doğmuş olsun, kesin hükümsüz 
olacaktır. 

72 Serozan, İfa Engelleri, § 21 N. 4. 
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b) Yetkili Makamın İzni ile Uzmanlık Gerektiren Bir Mesleğin, San’atın 
ya da Hizmetin Yürütülmesini Konu Alan Sorumsuzluk Anlaşmalarına 
İlişkin Değişiklikler

Sorumsuzluk anlaşması serbestisi yönünden BK m. 99 ve 100’de yer alan sı-
nırlamalardan biri olarak kabul edilen devletin verdiği imtiyazla yürütülen bir 
faaliyetin ortaya çıkardığı zararların kural olarak sorumsuzluk anlaşmasına konu 
olamaması ilkesi 6098 sayılı kanun ile birlikte önemli değişiklikler geçirmiştir. 

Değişiklikle birlikte yaptırım yönünden, yukarıda da iaşret edildiği üzere, BK 
m. 99’daki takdiri hükümsüzlük yaptırımı kaldırılırken, içerik yönünden BK m. 
100 ile borçluya tanınan hafif ihmal için sorumsuzluk anlaşması serbestisi de kal-
dırılmıştır. Dolayısıyla yeni kanun ile birlikte bu tür bir faaliyeti yürüten borç-
lunun artık ne kendi davranışından ne de yardımcı kişisinin davranışlarından 
doğan zararlardan sorumluluğunu sınırlaması mümkün bulunmaktadır. Bu tür 
sorumsuzluk anlaşmaları ister ağır kusur isterse hafif kusur için de olsa artık kesin 
hükümsüz olacaktır. 

İçerik yönünden bir diğer değişiklik, BK m. 99 ve 100’de yer alan “hükûmet 
tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir sanatın icrasından tevellüt ediyorsa” iba-
resinin geçirmiş olduğu değişimdir. TBK m. 115 ve 116 ile bu ibare “Uzmanlığı 
gerektiren bir hizmet, meslek veya san’at, ancak kanun ya da yetkili makamlar ta-
rafından verilen izinle yürütülebiliyorsa” şekline dönüştürülmüştür. İlgili madde 
gerekçesine göre, “Böylece, fıkra hükmünün, kanun ya da yetkili makamlar tara-
fından verilen izinle yürütülebilen her türlü faaliyet için değil, sadece uzmanlığı ge-
rektiren hizmet, meslek veya san’atlar için uygulanması amaçlanmıştır”73 denilerek, 
söz konusu değişikliğin hükmün uygulama alanının daraltılması amacını taşıdığı 
ima edilmektedir. Dolayısıyla ya uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek ve sanat 
kanun ya da yetkili makamlar tarafından izin verilmesi gerekmeksizin yerine geti-
riliyorsa” ya da “kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yerine ge-
tirilmesine karşılık uzmanlık gerektirmiyorsa” denilebilecek ihtimallerden birinie 
karşılık gelen sorumsuzluk anlaşmaları genel sınırlar dahilinde geçerli olacaktır. 

Ancak her ne kadar madde gerekçesi bir daraltmayı ima etse de, aslında günü-
müzde adeta her mesleğin resmi izinle yürütülen ve uzmanlık gerektiren bir faali-
yet olduğu düşünülecek olursa, bu yeni yaklaşımın içinde barındırdığı sorun gün 
yüzüne çıkmaktadır: Uzmanlık gerektiren ve resmi izinle yürütülen tüm faaliyet-
lerde kesin bir sorumsuzluk anlaş ması yasağı kabul edilmektedir74. Hiç kuşkusuz, 

73 Madde 114 numaralı Madde Gerekçesi (Adalet Komisyonu’nda geçirdiği değişim ile birlikte Borçlar Kanu-
nu Tasarısı m. 115’e karşılık oluşturmaktadır. )

74 Atamer, HPD 2006, s. 24; Başalp, s. 273. 
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ekonomik gücü ile karşı sözleşeni ezen bir sorumsuzluk anlaşmasının ayakta tu-
tulması yanlış olacaktır. Bu açıdan yapılan değişiklik eleştirilmemektedir. Eleştiri 
noktası, karşı sözleşeni bu şekilde ezmeyen, sözleşme taraflarının daha eşit bir ze-
minde sözleştiği ve çok önemli riskleri içinde barındıran faaliyetlerde mala gelen 
zararlar noktasında yapılan sorumsuzluk anlaşmasını geçerli sayma imkanının 
hakime verilmemiş olmasıdır. Ticaret hayatının gereklerine daha uygun düşen 
mevcut uygulama karşısında bu yenilik haklı bir gerekçeye muhtaç bulunmak-
tadır. TBK m. 115’in açık lafzı karşısında farklı zarar kalemleri (örneğin, yoksun 
kalınan kar, mala gelen zararlar ya da sözleşmenin kuruluşu aşamasında öngö-
rülebilir zararlar) bakımından sınırlı surette yapılan bir sorumsuzluk anlaşması 
dahi hiç tereddütsüz kesin hükümsüz kabul edilecektir. Oysa eBK m. 99 bu gibi 
zararları kapsayan sorumsuzluk anlaşmaları bakımından en azından hafif ihmal 
için söz konusu taraf anlaşmalarını ayakta tutma konusunda hakime yeterli tak-
dir alanını sunmaktaydı. Uygulamada ihtiyaç duyulan esnekliği içeren ve hakime 
somut olayın tüm koşullarını gözetebileceği bir kontrol normunun TBK m. 115 ve 
116’da yer almasının yeğlenmesi tercih edilmeliydi75. 

4. Kısmi Hükümsüzlüğe İlişkin Tartışmalarda Sorumsuzluk Anlaşması

a) Genel Olarak

Sözleşmede yer alan “münferit bir hükmün” hükümsüz olması kısmi hüküm-
süzlüğe giden yolda ön koşuludur. TBK m. 27/f. 2’ye göre “Sözleşmenin içerdiği 
hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması” denilerek bu anlayışa işaret edilmiş-
tir. Ancak öğretide bu ibarenin nasıl anlaşılması gerektiği sorusu, başka bir ifade 
ile “münferit bir hükmünün76” mu, yoksa “sözleşmenin doğurduğu hükümlerden 
bir bölümünün77” mü anlatılmak istendiği tartışma konusudur78. İki görüş arasın-
daki bu anlayış farkı, kısmi hükümsüzlüğün sonuçlarına ilişkin bir yorum farkını 
da beraberinde getirmektedir. Buna göre, ilk görüşe göre kısmi hükümsüzlüğün 
etkisi ancak yatay düzlemde kendisini gösterir, sözleşmede yer alan “münferit 
bir hüküm” başlı başına geçersiz kabul edilir79. Diğer görüşe göre ise, kısmi hü-
kümsüzlüğün etkisi hem yatay hem de dikey düzlemde kendisini gösterir80. Buna 
göre, sözleşmenin doğurduğu hükümlerin bir bölümünün geçersiz olması halin-
75 Tartışma için bkz: Başalp, s. 397 vd. 
76 Kramer, Berner Komm. , Art. 19-20, N. 334; Gauch/Schluep/Schmid, N. 691/692; Hürlimann, s. 43/44. 
77 Karl Spiro, “Können übermässige Verpflichtungen oder Verfügungen in reduziertem Umfang aufrechterhal-

ten werden?”, ZBJV 1952, s. 449 – 470, (Schluss) s. 497 – 533, s. 459. 
78 Tartışma için bkz: Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 19 – 21. 
79 Kramer, Berner Komm. , Art. 19-20, N. 334. Yazarın bu görüşüne ilişkin olarak verdiği temel örnek, sorum-

suzluk anlaşmalarına dair BK m. 99/f. 1’de yer alan emredici hükmü ihlal eden bir sorumsuzluk klozudur. 
80 Söz konusu “yatay” ve “dikey” nitelendirmeleri için bkz: Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 19. Buna karşılık, “ya-

tay” ve “düşey” kısmi hükümsüzlük nitelendirmeleri için ayrıca bkz: Kırkbeşoğlu, s. 205/206. 
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de, geçerli olan bölüm ayakta tutulur. Başka bir ifade ile, hükümsüz bir hüküm 
dahi kendi içinde bir denetime tabi tutulabilir (dikey düzlem), somut hükmün 
hükümsüz bölümü bir kenara bırakılır ve sonuç olarak aynı hükmün geçerli bö-
lümü ayakta tutulur81. 

Bu görüşler karşısında öğretide bir üçüncü görüş daha dikkat çekmektedir. Bu 
görüşe göre, “Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması” 
ibaresi aslında, birinci görüş taraftarlarının ifade ettiği gibi, sadece sözleşmede yer 
alan “münferit anlaşmalar” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla TBK m. 27/f. 2 çer-
çevesinde münferit bir hükmün hükümsüz olması, kısmi hükümsüzlüğün objek-
tif koşulunu ifade etmektedir. Bu görüşü birinci görüşten farklılaştıran yaklaşım 
ise, bu tespite bağlanan hukuki sonucun kendisinde yatmaktadır. Zira bu görüşe 
göre, hükümsüz olan münferit klozun yerine ikame bir hüküm konulacaktır82. 
Bu yönüyle “değişik kısmi hükümsüzlük83/değiştirilmiş kısmi hükümsüzlük84/
sözleşme içeriğini değiştiren kısmi hükümsüzlük85” adı altında savunulan bu 
görüş çerçevesinde, hükümsüz kloz geçersiz sayılmakla birlikte yerine ikame bir 
kural konulacaktır. Bu ya tarafların sözleşme kurulurken hükümsüzlüğü öngör-
müş olsalardı belirlenecek farazi iradelerine göre yeni bir hüküm86 ya da kanunun 
emredici ya da yedek hukuk kuralı olacaktır87. Dikkat edilmelidir ki, kanunun 
emredici ya da yedek hukuk kuralı ile sözleşmede kısmi hükümsüzlükle doğan 
boşluk dordurulabiliyorsa, artık tarafların farazi iradelerinin araştırılmasına ihti-
yaç bulunmamaktadır88. 

81 Spiro, ZBJV 1952, s. 459. Bu görüşün benimsenmesi halinde ise Hürlimann, tarafların sahip olmadıkları bir 
iradenin kendilerine dayatıldığı sonucuna varmaktadır. Bkz: Hürlimann, s. 45 N. 160; ayrıca bkz: Gauch/
Schluep/Schmid, N. 691/692. Ancak Spiro da, bu eleştiriye karşılık tarafların iradesinin sözleşmenin geçerli 
olmasına yönelik olduğu, ilgili klozun bütünüyle geçersiz kabul edilmesinin asıl dayatmayı oluşturacağını 
belirtmektedir. Ona göre hiç değilse somut sözleşme hükmü geçerli olduğu ölçüde ayakta tutulmalıdır. Bkz: 
Spiro, ZBJV 1952, s. 462. 

82 Gauch, recht 1993, s. 97 vd. ; Gauch/Schluep/Schmid, N. 705; Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 21 (s. 607). Karş. 
: Atamer, GİŞ, s. 233. Yazar, değişik kısmi hükümsüzlük kavramının bazı yanlış anlamalara sebebiyet verebi-
leceğine işaret ederek, sorunun temelinde yatan hususu “perdelediğini” ifade etmektedir. Asıl sorun, kısmi 
hükümsüzlük ile sözleşmede doğan boşluğun doldurulup doldurulamayacağı ve eğer doldurulabilecekse 
hangi hükümle doldurulabileceği meselesi iken, değişik kısmi hükümsüzlük ile ifade edilen kavramın hü-
kümsüzlük sorunu ile bu sorunu aynı payda altında ele almasını eleştirmektedir. Karş. : Kocayusufpaşaoğlu, 
§ 44 N. 21 dn. 31. 

83 Kocayusufpaşaoğlu, Kaneti’ye Armağan, s. 25. 
84 Başpınar, s. 152 vd. 
85 Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 12. 
86 Ayrıntılı bilgi için bkz: Gauch/Schluep/Schmid, N. 706 vd. ; Başpınar, s. 161. 
87 Başpınar, s. 154; Gauch/Schluep/Schmid, N. 708. 
88 Buol, N. 499. 
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b) Sorumsuzluk Anlaşmasının Hükümsüzlüğü

Sorumsuzluk anlaşmasının hükümsüz olması halinde sözleşmenin diğer hü-
kümleri bundan etkilenmeyecek, hatta yukarıda değinildiği üzere, borçlunun 
sözleşmeyi bu şartlarda yapmayacak oluşuna ilişkin iddia normun koruma amacı 
karşısında dinlenmeyecektir. Kısmi hükümsüzlüğün bu şekilde kabulü halinde 
sorumsuzluk anlaşmaları bakımından önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır: Kıs-
mi hükümsüzlük sonucu “Sorumluluk kabul edilmez” gibi genel bir ifade içeren 
sorumsuzluk anlaşmasının “boşalttığı” yer nasıl doldurulacaktır? Hiç kuşkusuz 
bu tür bir sorumsuzluk anlaşması TBK m. 115’in emredici sınırları içinde kast 
ve ağır ihmal için hükümsüz olacaktır. Ancak hafif ihmale ilişkin olarak, hafif 
ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşması yapılabileceğini öngören TBK m. 115’de 
yer alan kuralın tarafların farazi iradesi yönünde olduğunun mu kabul edileceği, 
yoksa “borçlunun her türlü kusurundan sorumlu olacağını” düzenleyen TBK m. 
114’de öngörülen yedek hukuk kuralının mı uygulama alanı bulacağı tartışılmalı-
dır. öğretide ve uygulamada bu konuda aşağıda incelenecek iki temel eğilim bu-
lunmaktadır. 

(1) Hafif İhmalden Doğan Sorumluluğun Bertaraf Edilmiş Sayılacağını Sa-
vunan Görüş (Geçerliliği Koruyucu İndirgeme Görüşü)

Bu görüşe göre, genel olarak her türlü sorumluluğu bertaraf eden sorumsuz-
luk anlaşmaları ancak kanunen izin verilen sınırlarda geçerli sayılmalıdır89. Başka 
bir ifade ile her türlü sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmaları ancak 
kanunun izin verdiği içerikte taraflarca kararlaştırılmış sayılacaktır. Tarafların bu 
yönde farazi iradeleri esas alınarak geçersizliğin yarattığı boşluk doldurulmak-
tadır. Yapılan sorumsuzluk anlaşması geçersiz olmakta ve taraflar bu geçersizliği 
bilmiş olsalardı, her halükarda hafif ihmalden doğan sorumluluğu bertaraf etmek 
isteyecekleri kabul edilmektedir90. Başka bir ifade ile, sorumluluğu genel olarak 
bertaraf eden klozlar, kast ve ağır ihmal için geçersiz, hafif ihmal için ise geçerli 
kabul edilecektir91. Yargıtay ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında da (her ne 
kadar kararlarda gerekçelerine yer verilmese de) bu görüş benimsenmektedir92. 
89 Bucher, OR AT, s. 348. 
90 Spiro, ZBJV 1952, s. 459. 
91 Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 385 ff. ; Kramer, Berner Komm. , Art. 19-20 N. 357 f. ; Lörtscher, s. 169 f. , 

226; Neuenschwander, s. 98 f. ; Oesch, s. 162 ff. ; Schraner, s. 80 dn. 1; Spiro, ZBJV 1952, s. 459 ff. ; 497 ff. ; 
Wiegand, Basler Komm. , Art. 100 N. 4; Kamm, s. 439/440; Oser/Schönenberger, Zürcher Komm. , Art. 100 
N. 3; Lörtscher, s. 169. Türk hukukunda bu yönde görüş bildiren yazarlar için bkz. : Oğuzman/öz, s. 360; 
Akman, s. 100; Erten, s. 213; Karabağ Bulut, Hatemi Armağan, s. 855; Kırkbeşoğlu, s. 47. Serozan anılan 
geçersizlik türünü “eksik geçerlilik” olarak nitelendirmektedir. Bkz. : Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, 
§ 1 N. 31 (s. 19). 

92 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 1984/3925, K. 1984/4613, T. 18/06/1984 - www. hukukturk. com; BGE 38 II 
499. 
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(2) Hafif İhmalden Doğan Sorumluluğun Bertaraf Edilmemiş Sayılacağını 
Savunan Görüş (Değiştirilmiş Kısmi Hükümsüzlük Görüşü)

Bir görüşe göre sorumsuzluk anlaşmaları özelinde geçerliliği koruyucu indir-
geme görüşüne yer bulunmamaktadır. Zira bu yolla alacaklının “her nasılsa kanu-
nun izin verdiği ölçüyü aşsa bile hazırlamış olduğum sorumsuzluk klozu kanunun 
izin verdiği sınırlarda geçerli tutulacaktır” anlayışı beslenecek ve somut sözleşme 
ilişkilerinde sorumsuzluk anlaşmasının formüle edilmesinde hiç bir şekilde özen 
göstermeyecektir. Halbuki kanunun öngördüğü sorumluluk rejiminin esas aldığı 
fayda-ödün dengesi özünde önemli bir adil içerik taşımaktadır. Bu adil dengenin 
ötesine geçebilmek ve borçluyu hafif ihmalinden sorumlu tutmamak noktasında 
önemli gerekçelerin sunulması gerekmektedir. Genel içerikli (her türlü sorumlu-
luğu bertaraf eden) sorumsuzluk anlaşmalarında ise bu gerekçenin çoğu zaman 
bulunmadığı aşikârdır. özellikle genel işlem koşulları içinde barınan sorumsuz-
luk anlaşmaları açısından alacaklının haksız surette mağdur edilmesi uygulama-
da sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle sorumsuzluk anlaşmaları özelinde 
geçerliliği koruyucu indirgemeye yer olmamalıdır93. 

Aynı sonuca değiştirilmiş kısmi hükümsüzlük görüşünü savunan yazarlar da 
varmaktadır. Bu görüşe göre, hükümsüz sorumsuzluk anlaşmasının yerine TBK 
m. 114 uygulama alanı bulacaktır. Bu çerçevede hükümsüzlük nedeniyle doğan 
sözleşme boşluğu tarafların farazi iradelerinin dahi araştırılmasına gerek duyul-
maksızın, önce doğrudan kanunun emredici hukuk kuralı, bu yoksa da yedek hu-
kuk kuralları ile doldurulacaktır94. Bu anlayışın mantıklı sonucuna göre de BK m. 
98 doğrudan uygulama alanı bulacaktır. 

(3) Değerlendirme

Sözleşme şartlarının geçersizliği halinde geçerliliği koruyucu indirgeme yön-
temi sayesinde tarafların farazi ortak iradesi dikkate alınarak sözleşmesel ilişki 
maksimum ölçüde ayakta tutulabilmektedir. Bu yöntemin uygulanmasının bera-
berinde getirdiği sonuçlar gözetilerek hukuk politikası adına sınırlanması günde-
me getirilmelidir. örneğin “. . . . . . . ’den hiçbir şekilde sorumluluk kabul edilmez” 
gibi genel ifadelerle kaleme alınmış bir sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliği ko-
ruyucu indirgeme yoluyla hafif ihmal için geçerli tutulması, zayıfı korumak üzere 
ihdas edilmiş normları ihlal eden genel işlem koşulları içinde yer alan sorumsuzluk 
anlaşmaları bakımından sakıncalıdır95. Bazı yazarlar tarafından haklı surette ifade 
93 Hürlimann, s. 79; N. 32. 45; Kramer, Berner Komm. , Art. 19-20, N. 377 vd. ; Zirlick, s. 420; Schwenzer, N. 

24. 14. Alman hukukunda benimsenen bu sonuç için bkz: BGH, NJW 1982, 2309, 2311. Türk Hukukunda 
genel işlem şartlar özelinde bu yönde bulunan görüşler için bkz. : Eren, s. 306, 1044; Serozan, İfa Engelleri, 
§ 21 N. 4 (s. 274). 

94 Hürlimann, s. 83 vd. ; Buol, N. 502. 
95 Hürlimann, s. 82 vd. 
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edildiği üzere, bu yönde bir uygulama borçluyu tek taraflı olarak kaleme aldığı 
genel işlem koşullarını daha özenli kaleme almaya teşvik etmeyecek, hatta genel 
işlem koşulları içinde aşırı klozlara yer vermesini teşvik dahi edecektir96. Zira 
mahkemeler nasıl olsa geçersiz kısımları ayıklayarak kanunun sağlamış olduğu 
maksimum korumayı kendisine bahşetmektedir: Aşırı klozların kaleme alınmış 
olması ile olmaması arasında borçlu için bir fark bulunmamaktadır. Bu sonuç ise 
hukuk politikası adına önemli sakıncaları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle 
zayıfı korumak adına ihdas edilen normları ihlal eden genel işlem koşulları içinde 
yer alan geçersiz sorumsuzluk anlaşmalarının içerik denetimi aşamasında tümüy-
le ayıklanması önemlidir. Başka bir ifade ile, sorumsuzluk anlaşmasının tümüyle 
geçersiz kabul edilmesi ve yerine “borçlunun her türlü kusurundan sorumluluğu” 
düzenleyen BK m. 98’in uygulanması gerekmektedir97. Bu sayede bilgi asimetri-
si ya da sosyo-ekonomik güç dengesizlikleri nedeniyle güçsüzün sömürülmesine 
hizmet eden uygun zemin de törpülenmiş olacaktır. 

Bu ana kuralın uygulanması ancak bir olasılıkta haksız sonuçlara yol açabi-
lir. örneğin alacaklı ile borçlu arasındaki sözleşmeye hakim ödün-fayda dengesi 
gözetildiğinde, genel işlem koşullarında yer alan bir başka kloz (örneğin sorum-
suzluk anlaşması karşısında alacaklıya çok uygun fiyat ya da sigorta korumasının 
sağlanması) alacaklının sorumsuzluk anlaşması bakımından verdiği ödünü haklı 
çıkarabilir98. Bu olasılıkta ise geçerliliği koruyucu indirgeme görüşüne mutlaka 
yer açılmalıdır ve genel nitelikteki sorumsuzluk anlaşması BK m. 99’un emredici 
sınırları dahilinde geçersiz, hafif ihmale ilişkin olarak ise ayakta tutulmalıdır. Bu 
nedenle hakime bu hareket serbestisini sağlayan haksız şart denetimi ile genel 
işlem koşulları içinde yer alan sorumsuzluk anlaşmalarının ayıklanması önemli 
olacaktır. 

Buna karşılık bireysel sözleşmelerde (genel işlem koşullarına ilişkin olarak) 
yukarıda önerilen çözümün reddedilmesi gerekmektedir. Zira burada artık genel 
işlem koşullarından farklı olarak taraflar müzakereler yoluyla sözleşmenin tüm 
noktalarını belirlemektedir. Dolayısıyla aralarındaki fayda-ödün dengesini taraf-
lar bilfiil gözetmektedirler. Bu çerçevede alacaklının borçluya karşı korunması 
da gerekmemektedir. Aksine burada sözleşme özgürlüğünün temin edilmesi ön 
planda tutulmalıdır. Bu nedenle bireysel sözleşmelerdeki sorumsuzluk anlaşmala-
rı açısından geçerliliği koruyucu indirgeme görüşüne yer verilmelidir. Sonuç ola-
rak burada genel nitelikte kaleme alınmış bir sorumsuzluk anlaşması kast ve ağır 
ihmal için geçersiz, hafif ihmal için ise geçerli kabul edilmelidir. 

96 Kramer, Berner Komm. , Art. 19 – 20 OR N. 377; Schwenzer, N. 32. 45, 46. 09. 
97 Hürlimann, s. 82/83; Kramer, Berner Komm. , Art. 19 – 20 OR N. 377; Schwenzer, N. 32. 45, 46. 09. 
98 Aynı yönde: Atamer, GİŞ, s. 216. 



VI. OTURUM

Oturum Başkanı

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN*

Değerli konuklar, özellikle İsmet Sungurbey’in hatırasına armağan edilmiş 
böyle bir oturumda başkanlık yapmanın gururuyla bana bu onuru bahşedenlere 
teşekkür etmek istiyorum. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olmam dolayısıyla 
öğrencisi olamadım, çok üzüntü duymaktayım ve ayrıca öğrencisi olanların da 
çok şanslı olduğunu düşünmekteyim. Belki benden önce birkaç şey söylenmiştir, 
tekrar olursa özür dilerim. özellikle onun hayvan haklarındaki azimli savunu-
culuğuna soyunmuş yüreğini anmadan geçemeyeceğim. Vefatıyla tüm ülke hay-
vanlarının öksüz kaldığını söylemeliyim. Diğer yönüyle de onun protest ruhu-
nun hayranıyım, çünkü “Türk bankacılık sektörünün gerçek içyüzü” diye kitap 
yazacak kadar da yürekli bir hocaydı. Kendisini Maltepe Üniversitesinde tanımış 
olmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. 

Evet, bu oturumda borçlunun temerrüdü konusunda sunum yapacak olan 
Doç. Dr. Herdem Belen benim 1997 yılında asistanım olarak tanıdığım kişiydi ve 
merhaleleri hızlı hızlı geçerek güzel bilimsel hırsıyla ve bilime adanmış yüreğiy-
le profesörlüğüne çok az kaldı. Profesör olduğunda ayrıca beni hocaların hocası 
yapacak olduğu için kendisine teşekkür borçluyum. Buyurun, ilk konuşma sizin. 

* Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı



§ 17 BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

Doç. Dr. Herdem BELEN1

I. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ2 

1. Koşulları (Madde 117)

Borçlar Kanunu Genel Hükümler düzenlemelerinde, adı konulan borçlu ay-
kırı davranışlarından (nitelikli borca aykırılık hallerinden) birisi, ifa zamanına 
uymama, teknik adıyla “temerrüt”tür3. Günümüze damgasını vuran “hız çağı” ni-
telemesi paralelinde, verilen sözün, vaadedilen zamanda tutulmaması en kabul 
edilemez sonuçlardandır. Bu bağlamda, yaptırımları da genel hükümler açısından 
çarpıcı, alacaklıya başka aykırılıklarda tanınmayan hakları tanır niteliktedir. İrde-
lediğimiz hüküm, önemli konunun unsurlarını ortaya koymaktadır. Temerüdün 
başa açacağı dertleri saymadan, onun ne olduğunu söylemektedir. 

Tek tümcelik ilk fıkra hükmü uyarınca, “Muaccel borcun borçlusu, alacak-
lının ihtarıyla temerrüde düşer”. Kural, ifa zamanı gelmiş alacakta, gecikmenin 
sonuçları için hatırlatmayı aramaktadır. Borçlar Kanunu hükümlerinin temel 
niteliğinin yedek kurallar getirme olmasına; ifa zamanına ilişkin aynı nitelikteki 
belirlemeye uygundur. Kanunda ifa zamanı kuralı, alacak hakkının doğumunun 
ardından ifasının talep edilebileceğini belirtmektedir (BK m. 90). Muaccel olma, 
borç ilişkisinin aktif süjesi alacaklının, borçludan ifayı isteme zamanının geldiğini 
(talep yetkisinin doğduğunu) anlatır4. Dolayısıyla borçlunun borcunu zamanında 

1 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk  Ana Bilim Dalı
2 Yeni Borçlar Kanununun borçlu temerrüdü düzenlemelerine ilişkin irdelememizde, kanun maddelerindeki 

numaralandırmayı tercih etmemiz gereği, I numaralı başlığı II numaralı başlık izleyememiştir. 
3 Temerrüt bir yönüyle, eskiliğiyle kalma noktasında bağımsız direnmiş bir kavramdır. Temerrütte aslolan, 

edimin borçlanılan zamanda ifa edilmemesidir (Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529, (Hon-
sel/Wogt/Wiegand), Basel 2007), BSK OR I/WIEGAND, Vor Art. 102-109, Rn 1. Benzer yaklaşımla nitelikli 
direniş adlandırması ve açıklaması konusunda bilgi için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SERO-
ZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, (Prof. Dr. Rona SEROZAN, İfa, İfa Engelleri, 
Haksız Zenginleşme), İstanbul 2006, s. 215-216. 

4 Muacceliyet kavramı hakkında bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 102, Rn 4; EREN, Fikret, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010, s. 906-907; KILIçOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hüküm-
ler, Ankara 2006, s. 393; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 54; OĞUZMAN/
öZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, İstanbul 2012, s. 377-378; REİSOĞLU, Safa, Borçlar Hukuku, 
İstanbul 2011, s. 322; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hüküm-
ler, İstanbul 1993, s. 800-801; von TUHR, Andreas, Borçlar Hukuku Umumi Kısmı, Cilt 1-2, Ankara 1983, 
(çev. EDEGE, Cevat), s. 506. 
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ifa etmeyerek, temerrüde düşmesi, temerüt uyarınca sorumlu kılınabilmesinde, 
ona “e hadi artık” denmesi (alacaklının ifayı talep etmesi) gerekecektir; bu hatır-
latma, temerrüdün oluşmasını sağlayacaktır5. Kural bir yönüyle de zamanın öne-
mine ilişkin saptamada, “önemsiyorsanız sözleşmede belirtin, yoksa hatırlatmak 
gerekir” uyarısını içermektedir. 

İkinci fıkra hükmü, alacaklının hatırlatmasına -ihtara- gerek bulunmayan 
durumlar açısından, temerrüdün oluşma zamanını belirlemektedir. Hükümde-
ki önemli yenilik, borcun üç kaynağı hakkında düzenleme getirmesidir. Bunlar 
sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşmedir. Sözleşme için tarafların sözlerini 
hatırlatan hüküm, borç kaynağıdır sözünü kendisinin söylediği haksız fiil (BK 
m. 49 vd), sebepsiz zenginleşme (BK m. 77 vd) konusunda temerrüdün oluşma 
zamanını da -kendisi- belirlemiştir. 

Sözleşmeler açısından; borcun ifa edileceği gün, sözleşme taraflarınca birlikte 
belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan birinin 
usulüne uygun bildirimiyle belirlenmişse, bu günün geçmesiyle borçlu temerrüde 
düşmüş olur (BK m. 117/II)6. Genel kural, sözleşmede ifa zamanının vadeye bağ-
landığı, zamanı belirleme yetkisinin taraflardan birisine bırakıldığı durumlarda 
geri çekilip, sözü taraflara bırakmaktadır. Yerindedir. 

Haksız fiille, sebepsiz zenginleşmede temerrüt zamanı, borç kaynağı eylemin 
tamamlanması, zenginleşmenin gerçekleşmesi şeklinde, objektif olarak saptana-
bilen vakıalara bağlanarak belirlenmiştir. Zamanaşımının başlangıcı ile karşılaş-
tırıldığında, erken belirleme, çıkarlar dengesine uygundur. Zamanaşımının baş-
langıcında, süre dolduğunda borçlunun “geç kaldın” sözleriyle giderime/edime 
kavuşma olanağını kaybeden alacaklının herşeyi öğrenmesi gerekmektedir; do-
layısıyla süre geç başlamaktadır (BK m. 72, 82). Temerrütte ise aykırılığın sonu-
cunu giderme yükümlüsü (faturanın kesileceği) borçlu için taksimetre erkenden 
açılacaktır. Kural bir yönüyle borçluyu bir an önce sorumluluğun gereklerini ye-
rine getirerek, faturanın kabarmasından kurtulmaya sevk ederken, diğer yönüyle 
alacaklının daha kısa sürede giderime kavuşmasını sağlayacaktır (BK m. 117/II). 
Kanun koyucu bir noktada borçluyu korumuş; iyiniyetli sebepsiz zenginleşenin 

5 İhtar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art 102, Rn 4 vd; BROX/WALKER, Allgeme-
ines Schuldrecht, München 2012, § 23, Rn 10 vd; EREN, s. 1049-1051; KILIçOĞLU, s. 496-498; KOCAYU-
SUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 217; MEDICUS/LORENZ, Schuldrecht I, Allgemeiner 
Teil, München 2010, § 38, Rn 460; OĞUZMAN/öZ, s. 378-381; REİSOĞLU, s. 364; TEKİNAY/AKMAN/
BURCUOĞLU/ALTOP, s. 913-916; von TUHR, s. 606-608. 

6 İhtar gerekmeyen durumlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BROX/WALKER, § 23, Rn 15 vd; EREN, s. 
1051-1054; KILIçOĞLU, s. 498-500; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 217-
218; MEDICUS/LORENZ, § 38, Rn 461 vd; OĞUZMAN/öZ, s. 381-384; REİSOĞLU, s. 365-366; TEKİ-
NAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 916-919; von TUHR, s. 608-612. 
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temerrüde düşmesi için bildirimi aramıştır. İyiniyet, sebepsiz zenginleştiğini bil-
memeyi, bilebilecek durumda bulunmamayı ifade etmektedir (MK m. 3). Bu du-
rumda borçluya zenginleştiği bildirilmelidir ki temerrüt oluşsun. 

Temerrüdün, hükümde açıkça anılmasa da ifade edilesi koşulu, ifası mümkün 
(imkansız olmayan) borcun borçlusunun gecikmesinin temerrüt oluşturmasıdır7. 
Aranmayacak koşulu ise temerrüde düşmede kusurdur8. çünkü temerrütte, geç 
kalındığının, vakıanın, saptanması asıldır. Kusurun rolü, temerrüdün sonuçların-
dadır. Bu noktada da genel kusur ilkesi yürüyecek; borçlu gecikmesinde kusurlu 
kabul edilecek (genel hüküm [BK m. 112] varken tekrarına gerek bulunmamakla 
birlikte, bir sonraki hükümde temerrüdün genel sonucunu düzenleyen bağımsız 
hükümde vurgulanmıştır, BK m. 118), gecikmede kusursuzluğunu kanıtlayabil-
diği takdirde bazı sonuçlardan kurtulabilecektir. Kusursuzluğun kanıtlanmasının 
değiştirmeyeceği sonuçlardan birisi, borçlunun aykırı davranışlarında tek örnek 
oluşturan sözleşmeden kurtulma (ani ifalı borç ilişkilerinde sözleşmeden dönme, 
sürekli ifalı borç ilişkilerinde sözleşmeyi feshetme) ise sadece temerrüde düşmeye 
özgü hükümdür (BK m. 125/II, 126)9. 

Hükmün ilk fıkrası, “borçlu temerrüde düştü” demede hatırlatmayı ararken, 
ikinci fıkrada kimse birşey söylemeden, önceden söylenmiş sözler, ölçülüp tartıl-
ması gereken davranışlar gereği, temerrüt, hatırlatmasız oluşmaktadır. 

Eski-yeni hüküm karşılaştırmasına gelince: Üst başlık aynı (Borçlunun Te-
merrüdü) kalmış, madde başlığı (Şartlar, Koşulları denilerek) arılaştırılmıştır. İlk 
fıkra aynen tekrar edilmiştir. Muaccel, ihtar, temerrüt kanun koyucunun yenisini 
aramadığı sözcükler olduğu üzere, arılaştırma yoktur. Osmanlıcanın ön eklerle 
değişen sözcük anlamları uyarınca, eski hükümde temerrüde düşen borçlunun 
alacağı ad (mütemerrit) kullanılmışken, yeni hükümde “temerrüde düşer” sözleri 
tercih edilmiştir10. 

İkinci fıkra hükmü, eski hükmün tekrar edildiği kısımda arılaştırılmış, deva-
mı yeni getirilmiştir. Arılaştırılan sözcük “ihbar”, yerini “bildirim”e bırakmıştır. 
Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme için temerrüdün oluşma zamanını belirleyen 

7 BROX/WALKER, § 23, Rn 1, 3-4; EREN, s. 1048; MEDICUS/LORENZ, § 30, Rn 458, 459; OĞUZMAN/öZ, 
s. 384-385; REİSOĞLU, s. 366; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 912; von TUHR, s. 605. 

8 EREN, s. 1054-1055; KILIçOĞLU, s. 500-501; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, 
s. 216; OĞUZMAN/öZ, s. 386; REİSOĞLU, s. 366-367; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 
919; von TUHR, s. 612. 

9 Sözleşmeden dönme, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde temerrüdün özel sonuçlarından olup, ilgili hü-
kümde değerlendirilecektir (bkz. aşağıda 2. d. cc Seçimlik Haklar [Madde 125] başlığı altındaki açıklamalar). 

10 Mütemerrid, temerrüdeden (DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2011, 
s. 909). 
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hüküm, eski kanunda yoktur; yenidir. Borcun kaynağını belirleyen kanunun, za-
mana uymamada, temerrüt anını söylemesi gereğini yerine getiren hüküm isa-
betlidir. 

2. Hükümleri

a) Genel olarak

Temerrüdün genel sonuçlarından kasıt, gecikmenin doğurduğu sonuçlardır. 
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, borçlunun sorumluluğu genel ilkesinin 
temerrütte de geçerli bulunmasıdır. Buna göre borçlu, gecikmesine rağmen ver-
diği sözü tutacaktır. Başka deyişle, temerrüt durumunda da borçlunun aslî edim 
yükümlülüğü devam etmektedir. Genel sonuçlar, sözün tutulmasına -ifaya- ek-
lenecek temerrüde özgü sonuçları ifade etmektedir11. Böylece alacaklı açısından, 
borçlu sözü zamanında tutsa bulunacağı durum sağlanacaktır. Bu saptama bir yö-
nüyle de gecikme zararının niteliğini ortaya koymaktadır. Gereği gibi ifaya ilişkin 
çıkarı gerçekleştirme hedefli gecikme zararı, müspet zarardır. 

aa) Gecikme tazminatı (Madde 118)

Temerrüdün genel sonuçları iki hükme bölünmüştür. İlki, temerrüdün temel 
sonucu gecikme zararının giderimi; ikincisi, beklenmedik halden sorumluluk 
gereğini vurgulamaktadır. Genel kural adlandırmasına uygun sonuç, bağımsız 
bir hükümde kaleme alınmıştır. İki genel sonucun iki ayrı hükümde düzenlen-
mesi sistematik tercih olarak kabul edilebilecektir; ancak gerek bulunmayan bir 
vurgu içermektedir. Şöyle ki temerrüt, genel hükümlerin adı konulan, nitelikli 
(özel) borca aykırılık hallerinden birisidir. Borçlunun sorumluluğunu ağırlaştı-
ran kurallar getirmek üzere ayrıca düzenlenmiştir. Temerrütte sorumluluk genel 
ilkesinin devam edeceği açıktır. Buna göre alacaklının, borçlunun kusurunu kanıt 
yükü yoktur (BK m. 112’nin karşıt anlamıyla). Yeni hükümde, bu yön tekrar edil-
miştir: “Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat 
etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle 
yükümlüdür”. 

Kanımızca, maddenin ispat (kanıt) yükü bölümü çıkarılarak kaleme alınması 
daha uygundur. Hüküm için söylenecek bir söz, gecikme zararının giderimi ilke-
sinin, aynen ifa ilkesini tekrar etmesi, içermesidir12. Tekrara gerek bulunmayan 

11 Alman hukukunda da aynı sonuç geçerlidir. Bilgi için bkz. BROX/WALKER, § 23, Rn 30; MEDICUS/LO-
RENZ, § 38, Rn 468. 

12 Gecikme tazminatı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 103, Rn 4 vd; BROX/
WALKER, § 23, Rn 30-31; EREN, s. 1058-1060; KILIçOĞLU, s. 507; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/
SEROZAN/ARPACI, s. 222-223; MEDICUS/LORENZ, § 38, Rn 468-469; OĞUZMAN/öZ, s. 488-491; RE-
İSOĞLU, s. 367-368; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 924-925; von TUHR, s. 615-616. 
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kanıt yükü hükmü, kurtuluş kanıtı olanağını açıklamaktadır. Temerrüde düşen 
borçlu, borcunu geç de olsa ifa edecek; yanı sıra doğan zararı giderim yükümlü-
lüğünden ise temerrüde düşmede kusuru bulunmadığını kanıtlayarak kurtulabi-
lecektir. Kusurun bütün türlerinden sorumlu tutulan borçlu, hiçbir kusuru (kastı, 
ağır ya da hafif ihmali) bulunmadığını kanıtla, gecikme zararını giderim yüküm-
lülüğünden kurtulabilecektir (BK m. 114/I tümce 1, 112)13. 

bb) Beklenmedik hâlden sorumluluk (Madde 119) 
Temerrüdün genel sonuçlarından ikincisi, beklenmedik halden sorumluluk-

tur. İlk fıkrada sorumluluk ilkesi tekrar edilmektedir. Beklenmedik hal, mücbir 
sebep ve kazayı (umulmayan hal) kapsayan üst başlıktır14. Mücbir sebep, kişilerin 
engel olamayacağı, borca aykırı davranışla illiyet bağını kesen, kişi dışı olaydır 
(doğal, sosyal, hukukî; sel, yıldırım, deprem, savaş, ihtilal, genel grev, ithal veya 
ihraç yasağı gibi)15. Kaza (umulmayan hal) ise borçlunun hakimiyet alanında (da) 
gerçekleşe(bile)n, bütün dikkat ve özene, gerekli önlemler alınmasına rağmen 
(aniden oluşan yüksek gerilim dolayısıyla veya işyerindeki kazanın patlamasıyla 
çıkan yangın gibi) engel olunamayan, sorumluluğu kaldıran olaydır16. Borcunu 
zamanında ifa etmeyen borçlu, ilk fıkra hükmünce, iki durumdan da sorumludur 
(BK m. 119/I). 

Borçlunun sorumluluğu kuralı, doğaldır ki ifa zamanına uymamadan sonra 
doğan beklenmeyen halleri kapsayacaktır17. Kuralın temelinde, zamanında ifa 
edilse, söz tutulsa zararın doğmayacağı kabulü yatmaktadır. İkinci fıkrada dü-
zenlenen kurtuluş kanıtı da bu kabulün çürütülmesine yöneliktir. Hükme göre 
“borçlu temerrüde düşmede kusuru bulunmadığını veya borcunu zamanında ifa 
etmiş olsaydı bile beklenmedik halin ifa konusu şeye zarar vereceğini ispat ederek 
bu sorumluluktan kurtulabilir” (BK m. 119/II)18. 

Kurtuluş kanıtı hükmündeki “beklenmedik halin ifa konusu şeye zarar ver-
mesi” ifadesini doğru bulmamaktayız. “Şeyin zararı” yanlış kullanımdır. Şeyler 
hasar görür ya da telef olur. Zarar malvarlığıyla ilgili teknik kavramdır; kişilerin 

13 Ayrıntılı bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 103, Rn 1 vd. Alman hukukunda kurtuluş kanıtı konu-
sunda bilgi için bkz. BROX/WALKER, § 23, Rn 73; MEDICUS/LORENZ, § 38, Rn 472. 

14 EREN, s. 1061; OĞUZMAN/öZ, s. 492; REİSOĞLU, s. 368; SELİçİ, özer, özel Hukukta Mücbir Sebep Kav-
ramı ve Uygulanış Tarzı, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, İstanbul 1980, s. 68. 

15 EREN, s. 519. Mücbir sebep kavramı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 518 vd; SELİçİ, s. 61 vd. 
16 EREN, s. 518; OĞUZMAN/öZ, s. 492. 
17 Ayrıntılı bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 103, Rn 9; BROX/WALKER, § 23, Rn 74; EREN, s. 1061 

vd; MEDICUS/LORENZ, § 38, Rn 472; OĞUZMAN/öZ, s. 492; von TUHR, s. 616. 
18 Kurtuluş kanıtı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 103, Rn 3, 11, 14; EREN, s. 

1061 vd; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 225; MEDICUS/LORENZ, § 38, Rn 
472; OĞUZMAN/öZ, s. 492; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 927-928. 



417Doç. Dr. Herdem BELEN

malvarlığı olur. Kişiler zarar görür19. 
Eski-yeni hüküm karşılaştırmasına gelince: Eski kanunda temerrüdün ge-

nel sonuçları tek hükümde düzenlenmişti. Üst başlık Hükümleri, madde başlığı 
Kaza halinde sorumluluk idi. Yeni düzenlemede üst başlık Hükümleri, alt başlık 
Genel olarak, madde başlıkları ise Gecikme tazminatı, Beklenmedik halden so-
rumluluk olmuştur. Eski hükümde, madde başlığının altında temerrüdün genel 
sonucu da yer almakta idi. Dolayısıyla madde başlığı eksikti. Şimdi eksiklik gide-
rilmiştir. Eski hükmün ilk fıkrasında, gecikme zararından sorumluluk ve kazadan 
sorumluluk kuralı getirilmiş; ikinci fıkrasında ise kurtuluş kanıtı düzenlenmiştir. 
“Borcun tehhürle ifasından dolayı zarar ve ziyan tediyesi” yerine, “borcun geç ifa-
sından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermek” teknik, doğru, arılaştırılmış 
ifadedir. Gecikme dolayısıyla aynen ifanın yanında talep edilecek zararın gideri-
mi, para ödenmesini sonuçlandıracağı üzere, tediye sözünde yanlışlık bulunma-
dığı söylenebilecekse de yeni hüküm daha doğrudur. 

Ayrı bir madde ile düzenlenen beklenmeyen halden sorumluluk hükmünün 
kuralı belirleyen ilk kısmı, “kazara vukua gelecek zarardan da mes’uldur” idi. 
Kaza, mücbir sebebi ifade etmemekle birlikte, öze göre genişleterek değiştirici 
yorumla kapsam genişletilmekte idi. Yeni hüküm, “temerrüde düşen borçlu, bek-
lenmedik hal sebebiyle doğacak zarardan sorumludur” sözleriyle daha doğrudur. 

Tek hükümlük eski düzenlemenin ikinci fıkrasında, kurtuluş kanıtı getirilmek-
tedir. Teknik kavramların kullanılmadığı, çok sözle niteleyen hükümler yerine, 
yeni ifade daha isabetlidir. Yeni hükümdeki “temerrüde düşmede kusuru olma-
dığını” eski hükümde “kendisi tarafından bir güna kusur olmaksızın teehhürde 
bulunmuş olduğunu” sözleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Yine “borcunu zama-
nında ifa etmiş olsaydı bile beklenmedik halin ifa konusu şeye zarar vereceğini”, 
eski hükümde “borç vakit ve zamaniyle ifa edilmiş bile olsa kazanın alacaklının 
zararına olarak tediye olunacak şeye isabet edeceğini” sözleriyle ifade edilmiştir. 
Eski hükümde buradaki “tediye” sözü, para borçlarının ifasına ilişkin teknik kav-
ramın yanlış kullanımını da içermektedir. Yeni hükmün “ifa konusu” sözü daha 
doğrudur. 

b) Temerrüt faizi

aa) Genel olarak (Madde 120) 

Nitelikli borca aykırı davranış temerrüt, genel hükümlerde sadece genel so-
nuçları ile düzenlenmemiştir. Para borçlarıyla, tam iki tarafa borç yükleyen söz-

19 Zarar kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 472 vd; OĞUZMAN/öZ, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Cilt 2, İstanbul 2012, s. 38 vd; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 547 vd. 
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leşmeler için temerrüdün özel sonuçları da kaleme alınmıştır. İfasında gecikilen 
edim; genel değişim aracı, kendi dışındaki edimlerin değerini belirlemede de öl-
çüt alınan “şey”, “para” olunca, sonuçları için özel -ağır- hükümlerin getirilmesi 
de tıpkı “para”nın kendisi gibi günlük yaşamın vazgeçilmezlerindendir! Temerrüt 
faizi düzenlemesi bu kabulün ifadesidir. Hükmün temelinde, gecikilen süre bo-
yunca paradan yoksun kalmanın sakıncasının giderilmesi düşüncesi yatmaktadır. 
Kanun koyucunun çözümü, gecikme için faize hükmetmektir. 

Düzenlemenin ilk fıkrasında hüküm, faiz oranı belirlemesinin zeminine, söz-
leşmede kararlaştırılmasa da faiz ödenmesini yerleştirmiştir. Bu demektir ki para 
borcunu zamanında ödemeyen kişi, geciktiğinde kanunen faiz ödeyecektir20. Fa-
izin oranı “yıllık, borcun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine 
göre” belirlenecektir (BK m. 120/I). Söylem olarak ekonomik istikrara kavuşan, 
vakıa olarak istikrarın henüz gözlemlenemediği ülkemizde, oranın faiz borcunun 
doğumu zamanındaki mevzuata bağlı kılınmasının nedeni sorulabilecektir. Ge-
rekçede sorunun yanıtı, saptamamıza uygun sözlerle verilmiştir. “Faiz oranının, 
ekonomik koşullara göre zaman içinde sıkça değiştirilebildiği göz önünde tutula-
rak, temel bir kanun olan Türk Borçlar Kanununda, sabit bir oranın belirtilmesi 
uygun görülmemiştir”21. 

Hükümde yollama yapılan mevzuat akla, faize ilişkin 3095 sayılı kanunu geti-
recektir22. Anılan kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasında, yedek nitelikteki 
hükümle, yıllık faiz oranı belirlenmekte; ikinci fıkrasında da oranı aylık belirleme, 
yüzde onuna kadar indirme veya bir katına kadar artırmada Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmektedir (m. 1/I, II). Ekonomik koşullara uygun faiz oranı, böylece bu-
lunacaktır. 

20 Aynı ilke Alman hukuku için de geçerlidir. Bilgi için bkz. BROX/WALKER, § 9, Rn 11; MEDICUS/LO-
RENZ, § 18, Rn 190. 

21 ERMAN/İNAL/BAYSAL, Karşılaştırmalı - Gerekçeli 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2011, 
s. 218. Gerekçe, faiz oranının belirlenme zamanı konusunda ilkenin aynı sözlerle vurgulandığı, faiz borcuna 
ilişkin m. 88 genel hükmündekiyle aynıdır. Bkz. ERMAN/İNAL/BAYSAL , s. 181. 

22 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, RG T. 19. 12. 1984, S. 18610. Mehaz kanunda, 
temerrüt faizinin oranı belirtilmiştir (OR Art. 104). Bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 104, Rn 4 vd). 
Alman hukukunda da faiz düzenlemeleri ayrı bir mevzuatta değil BGB’de yer almaktadır. Tıpkı bizde olduğu 
gibi genel hükümlerde para borcunda anapara faizi, borçlu temerrüdü düzenlemelerinde de temerrüt faizi 
hakkında hükümler getirilmiş, faiz oranı da sınırlanmıştır (BGB § § 246-247, 288). Bir özellik, temerrüt 
faizi düzenlemelerinde taraflardan birisinin tüketici olduğu sözleşmelerde yasal temerrüt faizi oranı, diğer 
sözleşmeler için belirlenen orandan düşüktür (BGB § 288). Alman hukuku açısından para borçlarında faiz 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. ERMAN, Bürgerliches Gesetzbuch, Band I, 13. Auflage, Köln 2011, (Er-
man/S. SCHAUB), § § 245-248; Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 14. , neubearbeitete Auflage, München 
2011, (Jauernig/Chr. BERGER), § § 245-248; Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 71. Auflage, München 2012, 
(Palandt/GRÜNEBERG), § § 245-248; temerrüt faizi konusunda bilgi için bkz. Erman/J. HAGER, § 288; 
Jauernig/STADLER, § 288; Palandt/GRÜNEBERG, § 288’e ilişkin açıklamalar. 
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Para borçlarında kanunen temerrüt faizi öngören hüküm, iki yönün altını çiz-
mektedir: Alacaklı, zararı bulunmasa da temerrüt faizi talep edebilecek; borçlu 
temerrüde düşmede kusuru bulunmadığını kanıtlasa da ödemekten kurtulama-
yacaktır23. Bu bağlamda temerrüt faizi, para borcunu ifada gecikmenin cezasıdır. 
Hükmün ikinci fıkrasında, tıpkı genel faiz kuralındaki gibi faiz serbestisini kısıt-
layan, bir anlamda cezayı hafifleten buyurucu kural konulmaktadır: “Sözleşme ile 
kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık 
faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz” (BK m. 120/II). 

Ekonomik çalkalanmaların yoğun olduğu zamanlarda, sözleşmelerde karar-
laştırılan faiz oranı kimi zaman yüzde yüzlere varmıştır. Para borcunu zamanın-
da ödeme gereği madalyonunun diğer yüzünde, ifada geciken borçlunun da para 
bulamaması -krizin onu da vurması- yer alınca, borçlunun korunması da kaçı-
nılmazdır. Bu bağlamda kanunda onlar da gözetilmiş; gerekçe ifadesiyle “temer-
rüde düşmüş olsa bile Anayasanın 2nci maddesinde ifadesini bulan sosyal devlet 
ilkesinin bir gereği olarak, uygulamada örnekleri sıkça görülen olağanüstü faiz 
oranları karşısında, borçluların korunması amaçlanmıştır”24. Faiz genel kuralın-
daki ilkeyle aynı yönün gözetildiği hükümde, özgürlük, sözleşmede oran hükmü 
bulunmadığında başvurulacak mevzuat hükümlerindeki yıllık faiz oranının yüz-
de yüz fazlasıyla sınırlıdır. Buyurucu hüküm, sözleşmede daha yüksek faiz oranı 
kararlaştırılması vakıalarında, kısmî butlan hükmüyle, kesin hükümsüzlük yaptı-
rımına götürecektir (BK m. 27/II, I). 

Hükmün üçüncü fıkrası, akdî faiz ve temerrüt faizi konularını birleştiren, eski 
kanunda bulunmayan -3095 sayılı kanunda bulunan (m. 2/III)- bir hüküm getir-
mektedir. İkinci fıkra hükmüyle borçluyu koruyan kanun koyucu, üçüncü fıkra 
ile bir daha alacaklıya dönmektedir. Üstelik, kelimelerde eski-yeni karmaşasını 
çarpıcı şekilde bir kez daha gözler önüne sererek. Sözleşmede faizin düzenlendiği 
durumlarda, adeta faizi atlamamayı ödüllendirerek; tarafların düşünmediği bir 
noktayı açıklığa kavuşturmaktadır. Sözleşmede anapara faizi kararlaştırılmış; te-
merrüt faizi konusunda oran belirlenmemiş olabilecektir. Bu durumda, anapara 
faizi için sözleşmedeki oran; ceza niteliğindeki temerrütte, temerrüt faizi oranı 
hakkında da uygulanacaktır. Kanun koyucu, bu durumda, daha düşük temerrüt 
faizi yerine, sözleşmedeki oranda temerrüt faizi “benden” demiştir. Hüküm, Borç-
lar Kanunu düzenlemesindeki, faiz özgürlüğünü kaldıran hükme teselli olarak de-
ğerlendirilebilecektir. 
23 BSK OR I/WIEGAND, Art. 104, Rn 1; EREN, s. 1056; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/

ARPACI, s. 221; OĞUZMAN/öZ, s. 494; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 930; von TUHR, 
s. 617. Alman hukuku açısından da aynı sonuç geçerlidir (BROX/WALKER, § 23, Rn 32; MEDICUS/LO-
RENZ, § 38, Rn 470. 

24 ERMAN/İNAL/BAYSAL s. 218. 
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Dikkat edilecek nokta, hükmün yedek niteliğidir. Taraflar sözleşmede temer-
rüt faizi oranını kararlaştırdığı takdirde, kanun koyucu devreye girmemektedir. 
Hükme göre: “Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt fa-
izi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz 
oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur”25. 
Taraflar, yasada tanınan olanağı sonuna kadar değerlendirip, yasal faizin yüzde 
yüz fazlası oranında faiz kararlaştırdığında ya da yasadaki orandan daha düşük 
belirlediğinde, sözleşme serbestisi uyarınca sözleri geçerlidir. 

Eski-yeni hüküm karşılaştırmasına gelince: Geçmiş günler faizi, üst başlığı 
Temerrüt Faizi; Umumiyet itirabiyle, madde başlığı Genel olarak halini almış-
tır. Eski hükmün ilk fıkrasındaki oran, 3095 sayılı kanunun sonraki tarihli özel 
kanun olarak getirdiği düzenleme karşısında yürürlüğünü yitirmekle birlikte, 
faiz oranını yıllık yüzde beş şeklinde belirlemişti. Eski hükmün ilk fıkrasındaki, 
“mukavele ile daha az bir faiz tayin edilmiş olsa bile” sözlerinin anapara faizini 
mi temerrüt faizini mi ikisini birden mi kastettiği açık değildir. Temerrüt düzen-
lemelerinde bulunulduğunun anımsaması devamında, hükümde her iki olasılık 
açısından da daha yüksek yasal temerrüt faizi oranının uygulanacağının vurgu-
landığı söylenebilecektir; “. . . geçmiş günler için senevi yüzde beş hesabiyle faiz 
tediyesine mecburdur”. Yeni hükümde açık şekilde, sözleşmede temerrüt faizinin 
kararlaştırılmadığı durumlar için düzenleme getirildiği belirtilmiştir. 

Eski hükmün ikinci fıkrasında, ilk fıkradaki ne kastedildiği duraksatmasının 
tekrarıyla; sözleşmede kararlaştırılan, yasal oranı aşan faizin de temerrüt eden 
borçludan istenebileceği belirtilmekte idi. Eski hüküm, öze göre genişleterek de-
ğiştirici yoruma bağlı kılındığında, faiz özgürlüğüne bir sınırlama getirilmediği 
sonucuna da götürmekte idi. Ancak yeni kanunda, sözleşme ile belirlenecek te-
merrüt faizi oranı, “faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hü-
kümleri” (fıkra I) uyarınca “belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşa-
maz” (fıkra II) buyruğuyla sınırlanmıştır. Artık faiz özgürlüğü yoktur26. 

Eski hüküm, iki fıkradır. Yeni hükmün, yeni fıkra III hükmü, bir eleştiriyi ka-
çınılmaz kılmaktadır. önceki fıkralarında faizin sözleşmede belirlenmesi “sözleş-
mede kararlaştırılmışsa” (fıkra I), “sözleşme ile kararlaştırılacak” (fıkra II) söz-
leriyle dile getirilmişken; son fıkra “akdî faiz oranı kararlaştırılmakla” sözleriyle 

25 3095 sayılı kanunun konuyla ilgili hükmü, farklı ifadesiyle, aynı anlamda bir düzenleme içermektedir. Hük-
me göre: “Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdî faiz miktarı yuka-
rıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdî faiz miktarından az olamaz” (m. 2/III). 

26 Eski kanun döneminde geçerli faiz serbestisi ilkesi, dürüstlük kuralı, kişilik hakları, ahlaka aykırılık terazi-
lerinde tartılarak sınırlanmaya çalışılmakta idi (bkz. öZ, Turgut, Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca 
Değişiklikler ve Yenilikler, İstanbul 2012, s. 19). 
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başlamaktadır. Fıkralar arasındaki dil uyuşmazlığı göze batmaktadır. Kanun ko-
yucunun, “akdî faiz” ile sözleşmedeki “anapara faizi”ni kastettiği, böylece temer-
rüt faizine ilişkin sözleşme düzenlemesiyle olası karışıklığın önlenmek istendi-
ği yolundaki açıklama da göz yanmasını sona erdirmeyecektir. Kanımızca yeni 
kavram önerisi de içerecek şekilde “akdî faiz” yerine “sözleşme faizi” sözlerinin 
kullanılması, daha uygundur. 

bb) Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi (Madde 121) 

Para borcunda temerrüt hakkında bir diğer düzenleme, Faizlerde, iratlarda ve 
bağışlamada temerrüt faizi başlıklı hükümdür. Hükmün ilk iki fıkrası madde baş-
lığına uygun; üçüncü fıkrası, başlık kapsamı dışındadır. İlk fıkra hükmüne göre 
“faiz veya irat borcunu ya da bağışladığı bir miktar parayı ödemekte temerrüde 
düşen borçlu, icra takibine girişildiği veya dava açıldığı günden başlayarak, te-
merrüt faizi ödemekle yükümlüdür”. 

Kanun koyucu; fer’i nitelikteki faizde, dönemsel edim iratta, tek tarafa borç 
yükleyen sözleşme bağışlamada, borçluyu bir nebze korumak amacıyla, temerrüt 
faizinin işlemeye başlayacağı zamanı ileri atmıştır. Vakıaya da uyan temel kural, 
temerrüt faizinin, temerrütle birlikte işlemeye başlamasıdır. Borçluyu koruma te-
melli irdelediğimiz hüküm, bir boyutuyla da alacaklının temerrüt faizine yönelik 
hakkını kötüye kullanmasının önüne geçebilecektir. Temerrüt faizinin işlemeye 
başlayacağı zamanın ileriye atılması devamında, alacaklı, borçludan talepte bu-
lunma konusunda yavaş davrandığında, işi ağırdan aldığında, eline bir şey geç-
meyecektir. 

Düzenlemenin buyurucu nitelik vurgulayan ifadesi, ikinci fıkra hükmüyle du-
raksama yaratmaktadır. Fıkra uyarınca “buna aykırı olarak yapılan anlaşmalar, 
ceza koşulu hükümlerine tabi olur”. Yollama yapılan, “hakim aşırığı gördüğü ceza 
koşulunu kendiliğinden indirir” hükmüdür (BK 182/II). Aşırılığı saptama nok-
tasında takdir yetkisi sahibi hakim, aşırı bulması devamında, ceza koşulu hük-
mündeki sonuca ilişkin bağlı yetkiyle, talep gerekmeksizin kendiliğinden indirim 
yoluna gidecektir. Bu noktada değişiklik, ceza koşulu düzenlemesindeki hüküm 
farklılığıyla gündeme gelecektir. Eskiden anılan hükmün sözü, öğretide öze göre 
farklı yorumlara yol açmakta iken, yeni hükümde söz, özü ifade etmektedir. 

İki fıkra ifadeleri açısından da eleştiriye açıktır. öncelikle takibe girişildiği 
sözü ne dilbilgisi açısından ne de kanun koyma tekniği açısından doğrudur. Konu 
hakkındaki teknik kavramlar, derdini iyi anlatan, yaygın kabul görmüş “takibe 
başlamak”, “takip yürütmek” ifadeleridir. Günlük yaşam kullanımına, mizaha ya-
kışır girişmek fiili, takibi tamlayan olarak uygun değildir. Kuşkusuz fiil hükmün 
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devamındaki “başlayarak” sözünün varlığı dolayısıyla kullanılmıştır. Kanun ko-
yucu kanun bütününde bazı maddelerde kullandığı itibaren sözünü kullanmak-
tan kaçınıp, genel kullanıma uymayan, dili de zorlayan girişmek fiilini tercih 
etmiştir. Ancak bu konuda da kanun koyucunun başka tercihleri anımsanmalı-
dır. Belirtilen yerlerde başlamak fiilinin yarattığı sıkıntıda, itibaren kelimesi kulla-
nılmış27, hatta bir yerde başlamak fiili bulunmamasına rağmen, itibaren kelimesi 
uygun görülmüştür28. Burada neden kullanılmadığını anlamak güçtür. Kanımızca 
bu eleştiri ışığında, “takibin başladığı veya davanın açıldığı günden itibaren te-
merrüt faizi ödemekle yükümlüdür” denmesi daha doğrudur. 

Dil açısından iki aksaklık da “buna aykırı olarak yapılan anlaşmalar, ceza koşu-
lu hükümlerine tabi olur” hükmündedir. Baştaki “olarak yapılan” sözlerine gerek 
yoktur. Söz ekonomisi, anlam zenginliği bunu gerektirmektedir. Tabi olur yerine 
de bağlıdır daha doğrudur. Böylece yapılan anlaşmalar yanlış sözleri gibi olmak 
fiilinin kısa tümcede iki kez kullanılmasının sakıncası da giderilecektir. 

Üçüncü fıkra uyarınca “temerrüt faizine ayrıca temerrüt faizi yürütüle-
mez”29. Kanımızca bu hükmün yeri, önceki hükmün son fıkrasıdır. Bunun bir 
nedeni, buyruğun genel kural getirmesi, diğer nedeni de bulunduğu yerde, madde 
başlığının kapsamı dışında kalmasıdır. 

Eski-yeni hüküm karşılaştırmasına gelince: Faizin, Mütedahil Taksitlerin, 
Hibe Ettiği Mebaliğin Tediyesinde Mütemerrit Olan Borçlu, yerini, Faizlerde, irat-
larda ve bağışlamada temerrüt faizi madde başlığına bırakmıştır. Yeni başlık, daha 
kısa, hukukî, doğrudur. İlk fıkra hükmü, arılaştırılmış, daha iyi ifade edilmiştir. 
İkinci fıkra arılaştırılmış; “koşul” kurumuyla karışıklığa meydan verebilecek 
“her şart” yerine “anlaşma”; “tevfikan takdir olunur” yerine “tabi olur” -nis-
peten- doğru sözleri kullanılmıştır. Üçüncü fıkranın ifadesi arı, kısa, daha hukukî, 
doğrudur. 

c) Aşkın zarar (Madde 122) 

Para borcunda temerrüt hakkındaki son hüküm, aşkın zararın karşılanması 

27 örneğin, Müteselsil borçlarda Alacaklının fiili halinde başlıklı hükümde, “itibaren işlemeye başlar” (BK 
m. 157/III), Kiracının temerrüdü başlıklı hükümde, “itibaren işlemeye başlar” (BK m. 315/II), Dava açma 
süresi ve kararın etkisi başlıklı kira tespit davası konulu hükümde “başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar” 
(BK m. 345/II), aynı hükmün üçüncü fıkrasında “başlangıcından itibaren geçerli olur”, denilmektedir. 

28 Başlamakla karışmayacak, Hizmet ilişkisinin devri hükmünde “itibaren iki yıl ile sınırlıdır” (BK m. 428/III) 
denilmektedir. 

29 Faize faiz yürütmek, temerrüt faizine faiz yürütmek, Alman hukukunda da kural olarak yasaktır (BGB § § 
248, 289). Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erman/S. SCHAUB, § 248, Rn 1-5; Erman/J. HAGER, § 
289, Rn 1-5; Jauernig/Chr. BERGER, § 248 Rn 1-3; Jauernig/STADLER, § 289, Rn 1-2; Palandt/GRÜNE-
BERG, § 248 Rn 1-3, Palandt/GRÜNEBERG, § 289, Rn 1-2. 
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ilkelerini ortaya koymaktadır. Temerrüt faizi kuralı açıklamalarında, gecikme-
nin cezası nitelemesiyle; borçlunun kusursuzluğunu kanıtla önüne geçemeyeceği 
(tıpkı temerrüde düşmedeki gibi kusurun aranmayacağı), alacaklının talebi için 
zarar koşulunun aranmayacağı yasal borç vurgusunu yapmıştık. Temerrüdün 
-gecikmenin- olumsuz sonuçlarının bütünüyle ortadan kaldırılmasını hedefleyen 
aşkın zarar; temerrüt faizinde vazgeçilen iki koşulun aranması gereğiyle, cezanın 
alacaklıya yetmediği olasılığı düzenlemektedir. Başka deyişle alacaklı temerrüt fa-
iziyle karşılanmayan zararı bulunduğunu kanıtlamalı, borçlu temerrüde düşmede 
kusuru bulunmadığını kanıtlayamamalıdır30. 

Hukuk düzenimizin temel ilkelerine uygun şekilde, zararın olmadığı yerde so-
rumluluğun bulunmadığının (“zarara uğramış olursa”); kusurlu davranışla doğan 
sonuçların giderilmesi (kusur ilkesi) gereğinin, borçlunun sorumluluğunda kanıtı 
borçluya yükleyen hükmün (“borçlu kendisinin hiçbir kusurunun bulunmadığını 
ispat etmedikçe”) tekrarıyla kural konulmuştur. 

Yeni hükme getirilecek bir eleştiri, ifade yeknesaklığının bir daha göz ardı edil-
mişliğinedir. Borçluya yüklenebilecek ifa engellerinde, borçluyu kanıtla yükümlü 
kılan önceki hükümlerde sözler, “temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat 
etmedikçe” (m. 118 ve 119/II’de) iken burada “borçlu kendisinin hiçbir kusuru 
bulunmadığını ispat etmedikçe”dir. öncelikle, hüküm ilk okunduğunda ne hak-
kında sorusunu sordurmaktadır. çünkü kusursuzluk kanıtının neye dair olacağı 
bu sözlerde ortaya konulmamaktadır. Bir başka açıdan da başka bir kusursuzluk 
kanıtı arandığı düşüncesine götürmektedir. 

İkinci fıkra, usul ekonomisini gözeten içeriğiyle, temerrüt faizinin talep 
edildiği davada, kanıtlanabildiği oranda, aşkın zararın giderimine de hükme-
dilmesini sağlama amaçlıdır. Para borcunda temerrüdü düzenleyen üç hüküm 
de gecikmenin sonuçlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Dolayısıyla bütün 
sonuçların, tek kalemde görülmesinin beklenmesi doğaldır. Bu bağlamda kanı-
mızca bu yönün vurgulanmasının gereği yoktur. Yeni hükümlerin büyük oranda 
eskilerin arılaştırılmasından oluşması ilkesi doğrultusunda, ikinci fıkra da arı-
laştırılarak korunmuştur. Bu hüküm de dil hakkında eleştirilerimizden kurtula-
mayacaktır. Kanımızca kanun koymada en çok gözetilmesi gereken yön, az sözle 
çok şey anlatmaktır31. 

Hükmün ilk fıkrasında, madde başlığındaki adlandırma “aşkın zarar” nite-
lenmiş, ne olduğu açıklanmıştır. İkinci fıkrada, bundan yararlanarak, çok söz 

30 Aşkın zarar konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 1062-1064; KILIçOĞLU, s. 510 vd; TEKİNAY/
AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 941-911; OĞUZMAN/öZ, s. 502-505; REİSOĞLU, s. 373-376. 

31 Kişisel nitelememizle, kanun koymada söz ekonomisi! 
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“temerrüt faizini aşan zarar miktarı” yerine “aşkın zarar” kullanımı yeterlidir. 
Böylece madde başlığının doğruluğu, hüküm içinde kullanımla pekiştirilirdi. öte 
yandan hakimin “zarar miktarına hükmetmesi” yerine tazminine (giderimine) 
hükmetmesi sözleri de hem aynı sözlerin tekrarından kurtarır hem daha doğru 
olurdu. Ayrıca istem üzerine karar vurgusu tek başına yeterlidir; olmak fiili çıka-
rılabilecektir. önerilerimiz doğrultusunda “Aşkın zararın miktarı görülen davada 
belirlenebiliyorsa, hâkim istem üzerine, esas hakkında karar verirken bunun taz-
minine de hükmeder”. 

Eski-yeni hüküm karşılaştırmasına gelince: Başlık arılaştırılmış Munzam 
zarar, Aşkın zarar olmuştur. İlk fıkra arılaştırılmış, daha iyi ifade edilmiştir. Eski 
hükmün ikinci fıkrası tekrarlara düşmeme, söz ekonomisini gözetmede yeni hü-
kümden daha başarılıdır. Burada da yapılan arılaştırmadır. 

d) Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde

Yeni kanunun karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde temerrütle ilgili hüküm-
leri, sistematik açısından değişiklikler, sürekli ifalı borç ilişkilerinin göz önünde 
tutulması dolayısıyla da önemli bir yenilik barındırmaktadır. Yeni sistematiğiyle 
başta seçimlik haklardan yararlanmanın koşulu uygun süre, süre verilmesi gerek-
meyen durumlar belirtilmiş, ardından seçimlik haklar tek hükümde toplanmış, 
en sonda sürekli ifalı sözleşmeyi sona erdirmenin hukuki niteliği açıklanarak hü-
küm getirilmiştir. Değişikliklerde bazı hükümler tereddütler doğuracak ifadeler 
içermektedir. Yeri geldikçe değinilecektir. 

aa) Süre verilmesi (Madde 123) 

Tıpkı para borçlarında olduğu gibi karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde de 
temerrüt konusunda özel hükümler getirilmiştir32. özellik, alacaklıya tanınan 
hakların içeriğindedir. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler, tarafların karşı edime 
kavuşmak için borç altına girdiği, aslî edimlerin biribirinin karşılığını oluştur-
duğu ilişkilerdir. Temerrüdün konusu da aslî edimlerdir33. Taraflardan birisinin 
sözünü tutmada gecikmesi, tek tarafa ya da eksik iki tarafa borç yükleyen sözleş-
melerde olduğundan başka sorunlar yaratacaktır. Bu durumun farklı hükümler 
gerektirmesi de kaçınılmazdır. Temerrüt değerlendirmelerinde en başta anımsa-
nacak nokta budur. öte yandan sonuçların yaşamın olağan akışına uygun olması 
gerekir. Yeni düzenlemede bu gerek en fazla sürekli ifalı sözleşmeler açısından 

32 Mehaz kanunun sözü, karşılıklı borç yükleyen sözleşme vurgusunu içermemektedir. Dolayısıyla öğretide, 
ilgili hükümlerin karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerle sınırlı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Bilgi için 
bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 107, Rn 4. 

33 OĞUZMAN/öZ, s. 507. 
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getirilen yeni hükümle gözetilmiştir34. 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde de geçerli ilke, sözün tutulmasının, 
borcu ifasının önemi, vazgeçilmezliğidir. Buna göre gecikme durumunda da bek-
lenen, aynen ifadır. Ancak karşılıklılık, aynen ifanın yanı sıra başka haklar tanı-
mayı da gerektirmektedir. Başka haklar, seçimlik, yenilik doğuran haklardır35. Ye-
nilik doğuran hakların özelliklerini taşımaktadır. Seçimlik hak tanıma gereği, bir 
yönüyle de borçluya bazı hatırlatmaları, tembihleri, ek şanslar vermeyi gündeme 
getirmektedir. Yeni kanundaki beş hükümle yapılmaya çalışılan da budur. Ne var 
ki yenilikler, bazı noktalarda soru işaretleri taşımaktadır. 

Sözü verdiği gibi tutması gereken borçluya, sözleşmede kararlaştırılanın dışın-
da ayrıca süre tanımak vakıaya, çıkarlar dengesine uygun değildir. Bu bağlamda 
süre verme, temerrüdün oluşmasıyla, temerrüde düşmeyle ilgili değildir. Hüküm-
de de açıktır ki süre, borçlu temerrüde düştükten sonra verilir. Süre beklentisi, 
olağan sonuç (aynen ifa) dışındaki seçeneklerde (seçimlik haklarda) haklılık, an-
lam taşıyacaktır36. Oysa süre verilmesi başlıklı ilk hüküm, süre tanıma, tam tersini 
düşündürmekte (m. 123), en azından düzenlemenin amacı dışında yorumuna yol 
açmaktadır37. Hükmü aynen aktararak açıklamalara devam etmek yarar sağlaya-
caktır: “Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştü-
ğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir 
süre verilmesini hâkimden isteyebilir”. 

Bir başka sorun, ifadededir. Uygun mehil kavramlaşmış bir tamlamadır. Bu-
nun yeni kanun zamanında devamı, mehil yerine süre sözünün kullanılmasıyla, 
eski hükümdeki bir kelimesinin çıkarılmasıyla sağlanabilirdi. Oysa hükümde ara-
ya yine bir kelimesi konularak, anlatım yönüne gidilmiş, kavramdan uzaklaşılmış-
tır. Başka deyişle “uygun bir süre” anlatır, kavram getirmez. Bu açıdan bir fırsat 
kaçırılmıştır. Yine, “veya” sonrasında “uygun bir” sözleri kullanılmadan hüküm 
daha kısa tutulabilirdi. Kişinin vermesi durumunda gözetilen uygunluğun, hakim 
kararında evleviyetle gözetileceği teslim edilecektir. Bütün bu açıklamalar doğ-
rultusunda, arılaştırılarak aynen tekrar edilen hüküm bulunmasa daha iyi olurdu. 

34 Temerrüdün özel sonuçları bağlamında, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde özellik taşıyan yönler hak-
kında vurgular, saptamalar için bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 225-226; 
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 945. 

35 Bilgi için bkz. EREN, s. 1065; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 229, 230, 232; 
OĞUZMAN/öZ, s. 511-516; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 945. 

36 Borçluya tanınan süre, hukuki niteliği, işlevi konularında bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 107, Rn. 
6 vd; KILIçOĞLU, s. 502-504; OĞUZMAN/öZ, s. 509-511; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 
s. 946-949; von TUHR, s. 620-621. 

37 Nitekim görüşüne katılamadığımız EREN, ek süreyi karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde temerrüdün ger-
çekleşmesinin bir şartı olarak görmektedir (s. 1066). 
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Eski-yeni hüküm karşılaştırmasına gelince: Eski hükümde karşılıklı borç 
yükleyen sözleşmelere ilişkin düzenleme vurgusu bulunmadan üst başlık Bir Me-
hil Tayini Suretiyle, madde başlığı Fesih hakkı idi. İlk fıkrada mehil tanıma ge-
reği, ikinci fıkrada ise alacaklının her zaman sahip olduğu hak vurgusuyla aynen 
ifa, diğer iki seçimlik hak kaleme alınmakta idi. Alacaklının sahip olduğu üç hak-
kın da aynı hükümde dile getirilmesi, ilk fıkradaki ifa için uygun mehil tanınma-
sı sözlerindeki yanlışlığın, ikinci fıkradaki başlangıçla giderilmesini sağlamakta 
idi. Oysa şimdi bunu söylemek güçleşmiştir. çünkü süre verilmesi başlığı altında 
uygun süre bağımsız bir hükümde düzenlenmiştir. Artık şu yoruma karşı çık-
mak güçleşmiştir: Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdünde 
alacaklı her durumda borçluya uygun süre vermeli veya verilmesini istemelidir. 
Bunun dışında eski düzenlemenin bağımsız bir maddede düzenlenen ilk fıkrası 
yeni hükümde arılaştırılmıştır. Değişiklik yoktur. 

bb) Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar (Madde 124)

Düzenlemedeki sistematik değişikliklerden bir tanesi de süre hükümlerinin 
arka arkaya getirilmesidir. Başta süre verilmesi gereken ve gerekmeyen durum-
lar iki hükümde düzenlenmiş, ardından haklar sıralanmıştır. Süre verilmesini ge-
rektirmeyen durumlar başlığı altında hüküm getirilip, durumlar bentler halinde 
sayılmıştır38. Hüküm, “aşağıdaki durumlarda süre verilmesine gerek yoktur” şek-
lindedir39. 

İlk bendin ifadesi yeterince iyi değildir. “İçinde bulunduğu durum” açıklaması 
iki fazla söz barındırmaktadır. Durum, içinde bulunma verisini içermektedir40. 
Ayrıca etkisiz olma şeklinde bir kullanım da doğru değildir. Bu sözlerle kastedi-
lenin doğru ifadesi “etkisinin olmayacağı”dır. Dahası hükümde vurgulanan yön, 
süre verilmesinin yarar sağlamayacak olmasıdır. Kanımızca bu iki yönün de göze-
tilmesi doğrultusunda daha iyi ifade “Borçlunun durumundan veya tutumundan 
süre verilmesinin yarar sağlamayacağı anlaşılıyorsa”dır41. Durumun yanına tutu-
mun eklenmesi yararlı, açıklayıcıdır. çünkü durum, dışardan bakanın gördükleri 
hakkındaki objektif değerlendirmeyi anlatırken; tutum, ilgili kişinin davranışla-

38 Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EREN, s. 1068-1070; KOCA-
YUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 227-228; OĞUZMAN/öZ, s. 531-535; TEKİNAY/
AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 949-954; von TUHR, s. 621-624. 

39 Mehazın sistematiği EBK’deki gibidir. Bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 108, Rn 1 vd. 
40 Türkçe Sözlük’te durum kelimesinin ilk karşılığı: isim Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, 

hal, keyfiyet, mevki, pozisyon şeklinde açıklanmaktadır (Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara 2005, s. 
579). 

41 Nitekim, mehazın “wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen 
würde” şeklindeki ifade, eleştirimizi haklı kılmaktadır (OR Art. 108 Abs. 1). Bilgi için bkz. BSK OR I/WIE-
GAND, Art. 108, Rn 2. 



427Doç. Dr. Herdem BELEN

rını anlatmaktadır42. 

İkinci bent ifadesi de eleştiriye açıktır. “Temerrüt sonucunda”, “yararsız kal-
mışsa” doğru kullanımlar değildir. Daha doğru ifade “Borçlunun temerrüdü do-
layısıyla borcun ifası alacaklı için yararsızsa”dır43. 

Yeni hükmün üçüncü bendinde kesin vadeyi açıklama gayreti yoğun, eleştiri 
kaçınılmazdır. Borç, borçlu tarafından ifa edilir; gerçekleşmez. “İfanın gerçekleş-
memesi” doğru bir ifade değildir. Hükmün amacı, öğretide kavramlaşmış “kesin 
vade”yi nitelemektir44. Sözleşmede kararlaştırılan zamandan sonra ifanın kabul 
edilip edilmeyeceğini açıklığa kavuşturmak değil. Dolayısıyla eski hükmü topar-
lamaya çalışan arılaştırma yerine, daha doğru ifade tercih edilebilirdi. Kanımızca 
“sözleşmede, borcun kesin olarak belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde 
ifa edilmesi gerektiği vurgulanmışsa” veya “sözleşme hükümlerinden borcun ke-
sin olarak belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde ifa edilmesi gerektiği 
anlaşılıyorsa” sözleri kesin vadeyi açıklamak için daha doğrudur45. 

Eski-yeni hüküm karşılaştırmasına gelince: Eski kanunda, süre gerektirme-
yen durumlar, seçimlik hakların sayıldığı hükümden sonraki maddede sıralan-
mıştır. Madde başlığı Derhal Fesih, Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 
halini almıştır. Temerrüdün sonuçlarından birini anan eski madde başlığı doğru 
değildir. Aynen ifa için süre verilmesi gerekmemektedir. Uygun süre, seçimlik 
hakların kullanılmasından önce verilmelidir. Bunlar da sözleşmeden dönme ile 
müspet zararın tazmini olarak ikidir. Hükmün ilk tümcesi arılaştırılmıştır. İlk 
bente süre tanımayı “tedbir” sözüyle anan eski hüküm yerine yeni “süre verilme-
sinin” sözleri doğrudur. Bunun dışında hüküm arılaştırılmıştır. İkinci bent sade-
ce arılaştırılmıştır. Bunun eski hükümdeki yanlışlığın devamı niteliğinde bulun-
duğunu yukarıda belirtmiştik. Eski üçüncü bent hükmü, yeni hükümden daha 
doğru bir çeviridir. Yeni hükümde eski metinden uzaklaşılması yerindedir; ancak 
mehazın da bir yana bırakılması sonucu olumsuz kılmıştır46. 

cc) Seçimlik haklar (Madde 125)

Seçimlik haklar başlıklı maddede önce kural yinelenmekte, ardından seçim-
42 Tutum, isim olarak tutulan yol, davranış anlamı taşımaktadır (bkz. Türkçe Sözlük, s. 2014) 
43 Ayrıntılı bilgi için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 108, Rn 3. 
44 Kesin vade kavramı için bkz. EREN, s. 1069; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 

228; OĞUZMAN/öZ, s. 532-533; REİSOĞLU; s. 379; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 952. 
45 Mehazımız İsviçre Borçlar Kanunu m. 108 bent 3 hükmü de önerimizi doğrulamaktadır. Bilgi ve kesin va-

deli işlemlere ilişkin açıklamalar için bkz. BSK OR I/WIEGAND, Art. 108, Rn 5-7. 
46 Hükmün gerekçesinde “. . . ifanın artık kabul edilemeyeceği” ibaresini açıklamak üzere, kesin vadeli sözleş-

me söz konusu olduğu için borçlunun ifa imkansızlığıyla karşı karşıya kalacağı göz önünde tutulduğunda, 
alacaklının ifayı kabul etmesinden de söz edilemeyeceği belirtilmektedir (ERMAN/İNAL/BAYSAL, s. 223). 
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lik haklar sıralanmaktadır. Doğru sıralama, önce ifa, sonra ifadan vazgeçilerek 
müspet zarar, en sonda sözleşmeden dönülerek menfi zarar seçeneği şeklinde ola-
caktır. Kanunda da buna uyulmuştur. Ne yazık ki ifadelerde, metinde bu başarı 
devam etmemektedir. Nedenine gelince: 

Seçimlik haklar başlıklı maddenin ilk fıkrası (m. 125/I), süre verilmesi başlıklı 
hüküm hakkındaki (m. 123) yorumlarımızı doğrularcasına kaleme alınmıştır. İfa 
zamanı geldiği halde borcunu ifa etmeyen borçluya tanınan uygun süre içinde 
de borç ifa edilmemişse, alacaklı her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle 
uğradığı zararın tazminini talep edebilecektir. Bu temerrüdün ilk, temel, genel 
sonucudur (BK m. 118). Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde özel sonuçlar dü-
zenlenirken aynı kuralın iki kere (biri yarım biri tam) tekrar edilmesi gereğini an-
lamak güçtür (BK m. 123, 125/I). Üstelik iki kez ifade, yeni kanundaki sistematik 
değişikliğinin sonucudur. Bu aksaklığın düzeltilmesinde yapılacak şey, süre veril-
mesi başlıklı hükümde, “Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan biri 
temerrüde düştüğünde, seçimlik hakları kullanmak isteyen diğer taraf, borcun 
gecikerek ifası için uygun bir süre verebilir veya süre verilmesini hakimden isteye-
bilir” denebilecektir. Bu ifade ile seçimlik haklara zemin hazırlanmış olmaktadır. 
Ancak halihazır yeni metin için aynı şeyi söylemek zordur. 

Daha sonra seçimlik hakları düzenleyen maddenin ilk fıkrası şöyle kaleme alı-
nabilirdi: “Alacaklı, temerrüt durumunda da her zaman aynen ifayı ve gecikme 
nedeniyle doğan zararının tazminini isteme hakkına sahiptir”. Böylece şu andaki 
hükmün yarattığı kafa karışıklığı gündeme gelmezdi. Dahası, aynen ifa seçene-
ğinin tekrarına gerek duyulmayabilirdi. Bu her zaman istenebilecektir. Borca ay-
kırılığın ortadan kaldırılmasında kural, ifa mümkün oldukça sözün tutulmasıdır 
çünkü. 

İkinci fıkraya gelince: Hükümde seçimlik hakların ikisi birden kaleme alın-
mıştır. Hem müspet zararın tazmini hem sözleşmeden dönme aynı hükümdedir47. 
Oysa ikinci fıkrada müspet zarar, son fıkrada da sadece sözleşmeden dönme se-
çeneği belirtilebilirdi. Farklı bir bakışla burada kanun koyucunun ortak bir yönü 
bir arada belirtme düşüncesiyle -hüküm, iki seçimlik hakkın da kendisinden vaz-
geçilen aynen ifa, ifaya eklenen gecikme tazminatı kuralı dışındaki seçenekler ol-
duğunu belirtmektedir- söz ekonomisinden yana tavır aldığı da söylenebilecektir. 
47 Alman hukukunda, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, dönme hakkı tanınmıştır. Ne var ki hüküm 

borçlu temerrüdü düzenlemeleri arasında değildir. Sözleşmeden doğan borç ilişkileri üst başlığı altında, 
karşılıklı borç yükleyen sözleşme başlığıyla getirilen hükümler arasındadır. Dönme hakkı, sözleşmeden do-
ğan borcun hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi durumunda alacaklıya tanınmıştır. öğretide temerrüdün 
sonuçlarından birisi olarak ifade edilen sözleşmeden dönme seçeneği, anılan hükme atıfla irdelenmektedir 
(Bkz. BROX/WALKER, § 23, Rn 57 vd; MEDICUS/LORENZ, § 39, Rn 477 vd). Bu demektir ki bizim hu-
kukumuzun, borçludan kaynaklanan ifa engellerindeki aynen ifa kuralı (BK m. 112, 118, 123, 125) Alman 
Hukuku açısından geçerli değildir. 
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Üçüncü fıkraya gelince, hükümde bir önceki fıkranın sonunda iki kelimeyle 
ikinci seçimlik hak dile getirildiği için buraya sadece dönmenin sonuçları kalmış-
tır. Kanımızca ifa yükümlülüğünden kurtulmanın “karşılıklı” sözüyle belirtilme-
sine gerek yoktur. “Bu durumda” diye başlamaya da gerek yoktur. Hüküm öneri-
miz: “Sözleşmeden dönme halinde taraflar ifa yükümlülüklerinden kurtulurlar 
ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Borçlu, temerrüde düşmekte 
kusuru olmadığını ispat etmedikçe alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması ne-
deniyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir”. 

Eski-yeni hüküm karşılaştırmasına gelince: Eski kanunda bir maddede se-
çimlik haklar düzenlenmiş, bir maddede de dönmenin sonuçları açıklanmıştır. 
Yeni kanunda düzenleme tek maddede toplanmıştır. Eski hükmün Fesih hakkı 
başlıklı maddesinin ikinci fıkrasının ilk tümcesi, yeni kanunda Seçimlik haklar 
başlıklı maddenin ilk fıkrası olmuştur. Eski maddenin, ikinci fıkrasının noktalı 
virgülden sonraki hükmü yeni kanunda ikinci fıkra olarak kaleme alınmıştır. Eski 
kanunda Rücuun Hükümleri başlıklı bağımsız maddede iki fıkra olarak kaleme 
alınan dönmenin sonuçları, yeni kanunda üçüncü fıkradır. 

Eski düzenlemedeki Fesih Hakkı, Rücuun Hükümleri, doğru madde başlık-
ları değildir. Bunun bir nedeni, Fesih Hakkı başlıklı maddenin ilk fıkrasında üst 
başlığa uygun, madde başlığınaysa aykırı şekilde münasip mehil düzenlemesinin 
de yer almasıdır. İkinci neden, bu başlık altında müspet zararın tazmini seçim-
lik hakkının da düzenlenmesidir. Üçüncü neden Fesih sözünün yanlışlığıdır. Ani 
edimli sözleşmelerde sona erdirme kural olarak geçmişe etkilidir (ex tunc), teknik 
adı “dönme”dir. Dördüncü askaklık, iki hüküm arasındaki uyuşmazlıktır. İçerik 
aynı olmakla birlikte, bir önceki maddede hem madde başlığında hem metinde 
fesih sözü kullanılmışken, burada hem başlıkta hem metinde rücu sözü kullanıl-
mıştır. 

Metinlere gelince: Yenide ilk fıkra olan, eski ikinci fıkranın ilk tümcesi, aslen 
arılaştırılmıştır. Eski düzenlemede süre verilmesini gerektirmeyen durumlar, se-
çimlik haklardan sonraki maddede düzenlendiği için metinde sadece uygun meh-
lin sonunda ifa edilmeme olasılığı hükme bağlanmıştır. Buna göre yeni hükümde 
fazladan, “Temerrüde düşen borçlu” ile “veya süre verilmesini gerektirmeyen bir 
durum söz konusu ise” sözlerine yer verilmiştir. 

Yenide ikinci fıkra, eski ikinci fıkranın ikinci tümcesi, sadece arılaştırılmıştır. 
Hızlı hareket gereğini anlatmada, eski derhalin yerine yenide yine hemen sözü 
kullanılmıştır. Yanlış, fesih sözünün yerini doğru, dönme sözü almıştır. 

Yeni üçüncü fıkra, eski bağımsız hükme gelince: Eski hüküm, ilk fıkrasında, 
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yerine getirilmiş ya da getirilmemiş edimlerin sonucunu alacaklı cephesinden 
ortaya koyarken, yeni hükümde sonuç iki taraf için de kaleme alınmıştır. Eski 
hükümde “akitten rücu eden alacaklı, vaidolunan şeyi vermekten imtina ve tediye 
eylediği şeyi istirdat edebilecekken”; şimdi “sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, 
karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edim-
leri geri isteyebilirler”. Kuşkusuz yeni haliyle hüküm yorumlanacak nokta sayısını 
bir nebze azaltmıştır48. Yeni hükümdeki karşılıklı olarak sözlerine gerek yoktur. 
çünkü vurgulanmak istenen iki tarafın ifa yükümlülüğünün de sona ermesidir. 
Dahası bu haliyle metin, sadece karşılıklı edimleri ifa yükümlülüklerinin sona 
ereceği anlamına da gelebilecekken, sözler çıkarıldığında, bütün ifa yükümlülük-
lerinin sona ereceği doğru anlamına ulaşılacaktır. 

Yeni üçüncü fıkranın ikinci tümcesi haline gelen, eski bağımsız maddenin ikinci 
fıkrası açısından yapılansa arılaştırmadır. Yeni hükme temerrüde düşmekte sözleri 
eklenmiştir. Menfi zarar, eski hükümdeki sözlerin arılaştırılmasıyla nitelenmiştir. 

dd) Sürekli edimli sözleşmelerde (Madde 126) 

Borçlu temerrüdü konusundaki hükümlerin sonuncusu, yeni bir kural getir-
mektedir. Maddede, seçimlik haklardan bir tanesi, sürekli edimli49 sözleşmelerin 
48 Eski düzenleme döneminde, yenilik doğuran haklardan ilişkiyi çözme hedefli sözleşmeden dönme seçeneği, 

öğretide tartışmalara neden olmuştur. Tartışmalar iki noktada toplanmaktadır. İlki, dönme durumunda iade 
taleplerinin bağlı bulunduğu zamanaşımı süresinde yoğunlaşmakta, aslen klasik teori ile yasal borç ilişkisi 
teorisini karşı karşıya getirmektedir. Bizim de katıldığımız klasik teori taraftarları, ifa edilmiş edimlerin 
iadesi taleplerinin, sonradan ortadan kalkan sebebe (condictio ob causam finitam) dayanan zenginleşme 
uyarınca, sebepsiz zenginleşme zamanaşımına bağlı olduğu görüşündedir (OĞUZMAN/öZ, s. 521. Görüş 
yanlıları olarak bkz. OĞUZMAN/öZ, s. 525, 526, 528; von TUHR, s. 627-628; KILIçOĞLU, s. 541). Yasal 
borç ilişkisi teorisi taraftarları ise iade taleplerinin kanun hükmünden doğduğu vurgusuyla, tasfiyeye yöne-
lik yasal borç ilişkisi uyarınca, genel zamanaşımına bağlı olduğu görüşündedir (OĞUZMAN/öZ, s. 523. 
Görüş yanlıları olarak bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 968). Tartışmaların toplandığı 
ikinci nokta, dönmenin yerine getirilen ya da yerine getirilmeyen edimlere etkisine ilişkindir. Bu konu, ön-
ceki iki görüşten temeliyle ayrılan yeni dönme teorisinin kendi içindeki bölünmeyle biçimlenmektedir. Gö-
rüş uyarınca dönme durumunda ilişki ne geçmişe (ex tunc) ne de ileriye (ex nunc) etkili sona erer. Dönme, 
ilişkinin geçerliğine dokunmayıp, değiştirici yenilik doğuran hak olarak, onu tasfiye ilişkisine döndürür. 
Görüş yanlıları, yerine getirilmemiş edimlerin durumunu açıklamakta bölünmektedir. Bazıları edimlerin 
ortadan kalkacağını ileri sürerken bazıları sadece borçlunun ifadan kaçınmasını sağlayan bir defi hakkı 
doğacağı görüşündedir (OĞUZMAN/öZ, s. 524. Görüş yanlıları olarak bkz. EREN, s. 1077, KOCAYUSUF-
PAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 236-237). Kanımızca yeni hüküm karşısında, yeni dönme 
görüşündeki alt ayrım ortadan kalkacaktır. çünkü kanun hükmü açıktır: “… taraflar karşılıklı olarak ifa yü-
kümlülüğünden kurtulurlar”. Artık defi görüşünün dayanağı kalmamıştır. Kanun koyucunun tartışmalara 
dokunmayan arılaştırma hükmüyle, diğer konularda öğreti renkliliğini desteklediği söylenebilecektir. 

49 Edimlerin yerine getirilmesi ekseninde yapılan sözleşme türleri sınıflamasında, ölçüt, borç ilişkisinin pasif 
süjesi borçlunun edimini yerine getirme süresidir. Borçlunun edimini yerine getirme, alacaklının da edime 
ilişkin çıkarının gerçekleşme süreci, andan, süreye yayılmaya doğru gitmektedir. örneğin satım sözleşme-
sinde satıcı ve alıcının borçları, satım konusunun zilyetlik ve müllkiyetini devretme ve para (bedel) ödeme 
-tanım maddesinden de çıkarılacağı üzere- anlık yerine getirilecek borçlardır (BK m. 207/I, II). Bu durum, 
satım sözleşmesini ani ifalı (edimli) kılar. Sözleşmelerde, en azından taraflardan bir tanesinin aslî edimini 
yerine getirmesi, alacaklının da ifaya ilişkin çıkarının gerçekleşmesi, anla karşılaştırıldığında, bir zamana 
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doğasının göz önünde tutulmasıyla düzenlenmektedir. Eski kanunda, genel siste-
matiğe uygun şekilde, borçlu temerrüdü hükümleri de ani edimli sözleşmeler te-
mel alınarak kaleme alınmıştır. Alacaklıya tanınan ilişkiyi sona erdirme hakkı, söz-
leşmeyi, kurulduğu zamana giderek, geçmişe etkili (ex tunc) ortadan kaldırmayı 
sağlayan dönmedir. Kanun hükmünde fesih sözü kullanılmakla birlikte, öğretide, 
öze göre değiştirerek düzeltici yorumla, sözleşmeden dönmenin düzenlendiği ka-
bul edilmekteydi50. Sözleşmenin ortadan kaldırılmasının hükümleri, yanlış -fesih- 
madde başlığı devamında, rücu sözü kullanılarak ifade edilmişti (EBK m. 108). 
Yine öğretide, sürekli edimli karşılıklı borç yükleyen sözleşme ilişkilerinde borçlu 
temerrüdü durumunda, sona erdirmenin ileri etkili olacağı belirtilmekteydi51. 

Sürekli edimli sözleşmelerde başlıklı maddede, bir noktaya dikkat çekilip, açık 
hükümle, sona ermenin niteliği ortaya konulmuştur. “İfasına başlanmış sürekli 
edimli sözleşmelerde” fesih olasıdır. Bu başlangıç işin doğasına uygun bir başka 
gereği dile getirmektedir. Sürekli ifalı karşılıklı borç doğuran sözleşme kurulmuş; 
edimlerin ifasına başlanmamışsa, borçlu temerrüdündeki sözleşmeyi ortadan kal-
dırma seçimlik hakkının kullanılması, sözleşmeyi hiç yapılmamış duruma getire-
cektir. Başka deyişle bu olasılıkta, sürekli ifalı sözleşmelerle ani ifayı sözleşmeler 
arasında fark yoktur. Fark, adlandırmaya uygun sürekli ilişkinin başladığı andan 
sonra ortaya çıkacaktır. çünkü başlamış, süreklilik uyarınca yürüyen bir ilişkinin, 
işin içine geçmişi de karıştırarak ortadan kaldırılması, pek çok güçlüğü, sorunu 
barındıracaktır. Bu durumda en iyi çözüm -geçmişi kurcalamadan- ilerisi için söz 
söylemek (ex nunc); hakkın kullanıldığı andan başlayarak kestirip atmaktır. 

öte yandan bu tür ilişkilerde, işin doğası uyarınca, sözleşme ayakta tutula-
rak, ifadan vazgeçilip, müspet zararın tazminini talep seçeneği bulunmayacaktır. 
Borçlu ifada gecikmesine rağmen; alcaklıya tanınan haklarda bir yönden de kar-

yayılarak, bir süre boyunca devam ederek sağlandığında, karşımızda sürekli ifalı (edimli) borç ilişkisi bu-
lunmaktadır. Kira sözleşmesi; kiraya verenin, kiralananı sözleşme süresi boyunca -neredeyse aralıksız- kul-
lanmaya elverişli bulundurma borcu uyarınca, sürekli ifalı (edimli) bir borç ilişkisidir. Bu konudaki öğreti 
adlandırmalarından birisi sürekli edimli sözleşmedir (OĞUZMAN/öZ, s. 12; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/
HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 37; SELİçİ, özer, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli 
Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1977, s. 22). İnceleme konumuza ilişkin özel 
hükmün madde başlığında ve metinde de bu niteleme kullanılmaktadır. Biz sürekli ifalı sözünü tercih et-
mekteyiz. Nedenine gelince: Süren, çoğu ilişkide, borçlandırıcı işlemden sonraki bir zamanda gerçekleşen 
ifa eylemidir. Sözleşmenin kurulması aşamasına götüren, borç ilişkisinin üç unsurundan birisi edimin 
kendisi değil. Edim, tutulacak sözdür. Söz, tutulmadığı zaman da alacaklının malvarlığının aktifindeki ye-
rini koruyarak varlığını sürdürür (uçmaz, yok olmaz, silinmez). Sözleşmeyi sürekli kılan yön bu değildir. 
Sürekli niteliğini veren, sözü tutma eyleminin, ifanın devamlılığıdır; sürmesidir. Bu nedenle kanımızca dert 
anlatmada sürekli ifalı, sürekli edimliden daha uygundur. Nitekim sözleşmeler sınıflamasında belirlediği-
miz ayrım, borçlandırıcı işlem aşamasına -geri- gidilerek değil, sözün tutulduğu ifa eylemi zamanında kalı-
narak yapılmaktadır (bkz. OĞUZMAN/öZ, s. 10). 

50 KILIçOĞLU, s. 540; OĞUZMAN/öZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2006, s. 411. 
51 OĞUZMAN/öZ, 2006, s. 418-419; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 242. 
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şılıklı çıkarların gözetilmesi gerekmektedir. Ayakta tutulan sözleşme ilişkisinde, 
sürekli ifanın değil, sürekli tazminatın talep edilmesinin olayın özelliğine uygun 
düşmeyeceği açıktır. Bu nedenle alacaklı ya gecikmeli de olsa ifayı bekleyip -yanı 
sıra- gecikmeden doğan zararının tazminini talep edecektir ya da geçmişe dokun-
mayıp, ilişkiyi ilerisi için ortadan kaldıracaktır. 

Sürekli ifalı sözleşme özel hükmünde, içerik hakkında bir noktaya daha dikkat 
çekmek gerekmektedir. Borçlunun aykırı davranışının bütün sonuçlarını ortadan 
kaldırmada, tek başına ileri etkili sona erdirme yeterli değildir. Alacaklının, te-
merrüt nedeniyle -süresinden önce- sona erdirilen sözleşme dolayısıyla uğradığı 
zararların giderilmesi de gereklidir. Aynen ifada olduğu gibi sözleşme ilişkisini 
ileriye etkili sona erdiren fesihte de giderim talep edilebilmelidir. Bu aşamada taz-
minatın niteliği sorusu akla gelecektir. 

Sözleşmeden dönmede, sözleşmeye güvenden doğan, sözleşme yapılmasa uğ-
ranılmayacak, menfi zararın tazmini talep edilebilecektir. Oysa sürekli ifalı söz-
leşmelerde, sözleşme ilerisi için ortadan kaldırılmakta; bunun yanı sıra zararın 
tazmini talep edilmektedir. Burada karşımızda bulunan, sözü layıkıyla tutmama-
nın bedelini öde(t)mektir. Dolayısıyla, sözleşme sona erdirilmesine rağmen, talep 
edilecek tazminat, bir tür müspet tazminattır. Bir anlamda, üçüncü seçimlik hak 
yokmuş gibi görünen sürekli ifalı sözleşmelerde seçimlik hakların ikisi birleşmiş; 
tek hakta toplanmıştır. Böylece alacaklı bir taşla iki kuş vurabilecektir. Sözleşme-
den kurtulma seçeneğini tercih ettiğinde, borçlunun ifa zamanına uymamasının 
yaptırımı noktasında hem sözleşmenin ortadan kaldırılması hem söz gereğince 
tutulmuş gibi gecikmenin neden olduğu -gecikme olmasa uğramayacağı- zararın 
giderimini sağlayabilecektir52. 

Hükümde bütün bu yönler açıklanmıştır: “İfasına başlanmış sürekli edimli 
sözleşmelerde, borçlunun temerrüdü halinde alacaklı, ifa ve gecikme tazminatı 
isteyebileceği gibi, sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı 
zararın giderilmesini de isteyebilir”. 

52 Madde gerekçesi uyarınca, alacaklıya seçimlik bir hak olarak sözleşmeyi feshederek, sözleşmenin süresin-
den önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini isteme hakkının tanındığı ve bu zararın 
(olumlu) müspet zarar niteliği taşıdığı göz önünde tutulursa, sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun te-
merrüdü halinde, onun sahip olduğu seçimlik hakların kapsamında, ani edimli sözleşmelere göre herhangi 
bir sınırlama söz konusu değildir (ERMAN/İNAL/BAYSAL, s. 226). öZ, yeni hükümle, sürekli edimli söz-
leşmelerde, tek ve farklı bir seçimlik hak düzenlendiğini, bunun ileriye etkili bir işlem olan fesih ve buna 
eklenen özel bir tazminat olduğunu belirmektedir (s. 20). 



§ 18 KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN 
SÖZLEŞMELERDE BORÇLU TEMERRÜDÜNDE 

ÖZELLİKLE MÜSBET-MENFİ ZARAR 
UYUŞMAZLIKLARI

Av. Seyrani HANÇER1

Ben de öncelikle bu konferansı hazırlayan, daha doğrusu hazırlamaya cesaret 
eden değerli arkadaşlarım, aynı zamanda şimdi hocam olan Herdem BELEN ile 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Altay’a öncelikle cesaretleri nede-
niyle teşekkür ediyorum. Zira, şimdiye kadar yapılan çalışmalardan oldukça farklı 
bir çalışmaya önayak oldukları anlaşılıyor. Bu konferansların hitamında bilindiği 
gibi bu çalışmanın bir kitap haline; ders kitabı olabilirse, ders kitabı haline getiril-
mesi planlanıyor ki, bu ifade ettiğim gibi evvelce yapılan çalışmalardan çok farklı 
bir sonuç ortaya koyacaktır. Her yönüyle farklı bir insan olan merhum İsmet Sun-
gurbey Hocamızın anısına da yakışan budur. 

Bunu söyledikten sonra Herdem Hocama teşekkür etmek istiyorum, çünkü 
bana çok fazla iş bırakmadı. Sungurbey Hocamızın öğrencisi olma şansını yaka-
layanlar ve bu arada Herdem Hocam ve İsmail Bey de çok iyi hatırlayacaklardır, 
hocamızın bir sözünü ben size anımsatayım. Hani hocamız temerrüt demezdi de, 
direngen derdi. Hatta bazı derslerinde bir adım daha ileri gidip, temerrüt halin-
deki borçluya “domuzlanan” derdi. Bağışlayın beni, ama hocamızın ifadesiydi. İşte 
o borçluyu saygıdeğer hocam temerrüde düşürerek bize verdi. Kısaca teorisinden 
de bahsetti anlatacağım müsbet zarar, menfi zarar meselesinin. 

öncelikle bir meslek üstadımın, Sayın Av. Sümer ALTAY’ın bir sözünü sizlerle 
paylaşmak istiyorum bu noktada “Uygulama ayrı, teori ayrı” lafıyla sakın benim 
karşıma gelme demişti üstadım. Teori ve uygulamanın ikisinin bu şekilde ayrıl-
masını doğru bulmazdı. Ben de yıllar sonra fark ettim ki, gerçekten bunlar ayrı 
şeyler değil, uygulama diye ayrı bir şey yok. Yasalar, pozitif kurallar ve tabii ki 
doktrinde yapılan çalışmalar, Yargıtay kararları hepsi bir bütün halinde uygula-
mayı teşkil ediyor. Dolayısıyla ayrı bir uygulama fikrine ben sıcak bakmıyorum. 
Uygulamacı sıfatıyla burada bulunmayı da pek doğru görmüyorum. Ben hepimi-
zi, hukukun içerisindeki bütün süjeleri hukukçu olarak nazara alıyorum. Böyle de 
olması gerektiği düşüncesindeyim. 
1 İstanbul Barosu SEM öğretim Üyesi
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Evet, temerrüt başlığımız oldukça sınırlandı, bu da bizim için bir avantaj. Kar-
şılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne bağlı alacaklının se-
çimlik haklarını konuşacağız. Hocam biraz önce ifade ettiler, temerrüt halinde 
aynen ifa ve bu ifanın gecikmiş olması sebebiyle gecikme tazminatı her zaman 
istenebilir. Bu her zaman istenebilirken; Borçlar Kanunumuzun -eski Borçlar Ka-
nunu diyoruz artık ister istemez- 106 ve 108. maddeleriyle alacaklıya iki ayrı se-
çimlik hak daha tanınmıştı. Yeni yasada da bu hükümlerin mahiyetine çok fazla 
dokunulmadan, hatta neredeyse hiç denilebilecek ölçüde dokunulmadan, madde 
numaraları değiştirilmek suretiyle sistematiği biraz değiştirilip, bir madde ikiye 
bölünmek ve aslında daha evvel diğer maddelerin içinden bizim çıkartabildiği-
miz bir sonucu da ayrı bir madde olarak düzenlenmek suretiyle mantığının aynen 
muhafaza edildiğini görüyoruz. 

Değerli hocam gayet güzel anlattığı için çok fazla müsbet zararın, menfi zara-
rın ayrıntılarına da girmek istemiyorum ama şunu söylemeliyim: özellikle müs-
bet zararın tazmini talebi söz konusu olduğunda mahkemeler nezdinde sıkıntı ya-
şıyoruz. Bu neden kaynaklanıyor ? Benim şahsî düşüncem şöyle: Müsbet zararın 
saptanması farazî bir hesaplama gerektirdiği için olsa gerek, mahkemeler bir çeşit 
soyut nitelikteki bu talepleri kabullenmekte zorlanıyorlar. Yani şu mala şu zarar 
geldi dediğiniz zaman işte mal bu, şurası yandı, burası kırıldı, bilirkişi tespiti de 
yapıldı, tamam. Ama müsbet zarar taleplerinde, asla bir genelleme yapmamak-
la beraber mahkemeler ve bilirkişilerin rapor ve karar vermekte zorlandıkları ve 
çekimser yaklaştıkları görülüyor. çünkü hocamın da belirttiği gibi müsbet zarar-
da, borçlu temerrüde düşmemiş olsaydı, sözleşme uygulanmış olsaydı benim mal 
varlığım ne durumda olacaktı, şimdi ne durumda? Yani sözleşme uygulanmadığı 
için, borçlu temerrüde düştüğü için alacaklının mal varlığı ne durumda? Hoca-
mın da belirttiği gibi, bu sözleşme sonuna kadar gitseydi ben ne durumda olur-
dum? İşte bilirkişinin veya mahkemenin yapması gereken şey bu farazî durumu 
öncelikle tespit etmek, yani bu alacaklının malî durumu sözleşme gereği gibi ifa 
edilseydi ne durumda olacaktı sorusunun cevabını bulmak olacaktır. 

Bu soru tabii ki, kolay yanıt verilebilecek bir soru değil. çünkü alacaklı burada 
istiyor ki, en çok faydayı elde edebilsin. Hatta, bazen o sözleşmenin getireceği 
faydanın da ötesine geçebilmeyi arzu ediyor. Hazır elime böyle bir fırsat geçmiş-
ken biri bin yapayım diye düşünebiliyor. Tabirlerimi lutfen mazur görün, biraz 
teknikten uzaklaşarak konuşuyorum, ancak yaşadığımız sorunlar en güzel belki 
de böyle ifade edilebilir. Gerçekten alacaklı sözleşmeyle elde edebileceğinin öte-
sinde birtakım taleplerle mahkemenin huzuruna gelebiliyor. çok afaki bir örnek 
olsun diye söyleyeyim. örneğin; “ben bu sözleşme uygulansaydı şu parayı alacak-
tım borçlumdan, o parayla gidecektim falanca hisse senedini alacaktım. Bakın, 
o hisse senedi şu gün bu kadardı, şimdi de bu kadar”, gibi bir taleple gelinmesi 
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halinde tabi ki bu talep kabul görmeyecektir. Neden kabul görmeyecek? çünkü 
çok önemli bir şey var, illiyet bağı. Bu sözleşmenin uygulanmamış olmasıyla, yani 
borçlunun temerrüdüyle gerçekleşen sizin şu anki mevcut malî durumunuzla, bu 
sözleşme uygulanmış olsaydı ortaya çıkacak malî durumunuz arasındaki farkın 
illî bir şekilde, mantıklı bir şekilde birbirine bağlı olması lazım. Şu kadar müsbet 
zararım var, ancak neden var? Tamam, belli zararları somut olarak ortaya koya-
biliyorsunuz. Menfi zarar kapsamındaki zararlar daha somut olarak ortaya konu-
labilir. İşte menfi zararda ne diyoruz? Klasik örneklerdir, mal için kiralanan depo 
gibi, yer belli, kira kontratı belli, her şey tamam ama müsbet zarar meselesine 
gelince orada örneğin kâr kaybı da karşımıza çıkıyor. Esasen, kâr kaybı menfi za-
rarda da var, bilinenin ve kafada yerleşmiş olanın aksine orada da var. 

Kâr kaybı ille müsbet zararın tayininde dikkate alınmaz. Müsbet zarar ile men-
fi zarar ayırımının, kâr kaybının istenip istenemeyeceği kriter alarak yapılması 
yanlıştır. Menfi zararın içerisinde de kâr kaybı olabilir. 

Bu önemli ayrıntıyı vurguladıktan sonra, tekrar konumuza dönecek olursak; 
işte bu kâr kaybının ölçülmesi farazî bir hesaplamayı gerektirdiği için (kâr kaybı 
kavramını biraz daha genişleterek, beklenen ve elde edilecek menfaatler diyebili-
riz), işte o menfaatlerin bir illiyet bağıyla temerrüt vakıasına bağlı olması lazım. 
Dediğim gibi afaki nitelikte “o parayı alsaydım ben şunu yapardım, şu parayı ka-
zanırdım” dediğiniz zaman, somut olarak onun delilini de ortaya koymanız lazım. 
Buradaki durum farazî bir durum olduğu için, kesin bir ispat istenmemelidir. Za-
ten olmamış bir şeyin ispatı da mümkün olmayacağı için, akla yatkın gerçekten 
orta düzeyde bir insan ve hayatın olağan akışı nazara alınarak; evet, bu olabilirdi, 
yaptığı iş ve olayın mahiyeti icabı, ticaretin gereği bu sonuç makuldür denilebil-
mesi yeterli olmalıdır. Yani kısaca makul kabul edilebilecek ortalama bir insan 
tarafından makul görülebilecek bir şekilde temerrüt ile kazanç kaybı arasındaki 
illiyet bağının ortaya konulması gerekecektir. 

Bu konuyu başımdan geçen şöyle bir örnekle somutlaştırmak isterim. Bir mü-
vekkilim belediye ile bir arsa alımı sözleşmesi yapmıştı. Sözleşme uyarınca Bele-
diye müvekkilime 6 adet arsa verecekti ve arsaların devir tarihi sözleşmede açıkça 
kararlaştırılmıştı. Buna rağmen, sözleşme ile devri gereken arsaların 4 tanesi vak-
tinde devredilirken, 2 tanesinin devri gerçekleşmedi. Biz tabii temerrüt sebebiyle 
burada anlatılan hocamın da belirttiği madde hükümlerine dayanarak davamızı 
açtık ve müsbet zararımızı istiyoruz dedik. Müsbet zararımızı istiyoruz derken 
tabii dava dilekçesinin de içini doldurmamız gerekti. Müsbet zararımızın nasıl 
oluştuğunu Mahkemeye makul şekilde izah etmemiz gerekliydi. Müsbet zararı-
mız şudur dedik: Biz bu arsaları vaktinde almış olsaydık, müteahhite verecektik. 
Müteahhit bunların üzerine oradaki imar durumuna göre şu kadar bina yapa-
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caktı, şu kadar dairesi bizim olacaktı, bu dairelerin de değeri şu an şudur. Biz bu 
arsaları almamakla işte böyle bir gelir kaybından mahrum kaldık. Bunu tek başı-
na söylememiz yeterli miydi? İşte delillendirme, somutlaştırma bu noktada önem 
arzediyor, onun için bu örneği verdim. Biz buna ne ekledik delillerimiz arasında? 
Daha önce almış olduğumuz 4 adet arsanın müteahhitlerle yapılan sözleşmelerini 
ekledik. Yani biz afaki hayali bir şeyden bahsetmiyoruz dedik. Bakın, onları bir 
sene önce aldık ve iki ay sonra müteahhide verdik, işte şu koşullarla verdik -ko-
şulları içeren sözleşmemiz burada- diyerek bunu göstererek, müsbet zararımızı 
talep ettik. 

Daha önce ifade ettiğim gibi, algılar yanlış olarak kâr kaybını hep müsbet za-
rarla ilişkilendirir. Menfi zararda, olumsuz zararda kâr kaybı olmaz düşüncesi 
doğar. Fakat hocalarımızın eserlerinden ve bazı yargı kararlarında müsbet zarar 
gibi menfi zararın içerisinde de kâr kaybı olabileceği son derece güzel biçimde 
ifade edilmiştir. öyle ise müsbet zarar ile menfi zarar arasındaki gerçek fark ne-
dir? Bu farkı elime geçen bir Hukuk Genel Kurul kararı çok güzel özetliyor gibi 
geldi bana, Hukuk Genel Kurulu kararı 1990 tarihli, buradaki uyuşmazlık bir as-
keri birliğin -yani kamunun diyelim- ihaleyle kuru incir alımından kaynaklanmış. 
İhaleye çıkılmış, kuru incir alınacak, teklifler gelmiş. İlk en iyi teklifi yapan ile 
sözleşme yapılmış ancak bu kişi edimini yerine getirmemiş. Bunun üzerine idare 
sözleşmeyi feshederek, müsbet zararını bu kişiden talep etmiş. Yerel mahkemece 
verilen karar ve bozma, direnme kararlarının ardından konu Yargıtay Hukuk Ge-
nel Kuruluna taşınıyor. İşte bu vesile ile Hukuk Genel Kurulunun verdiği kararda 
müsbet zarar, menfi zarar meselesi ve kâr (kazanç) kaybı gayet güzel açıklanmış. 

Hukuk Genel Kurulu şöyle söylüyor: “Davacı sözleşme nedeniyle uğradığı za-
rarın tazminini istemektedir. Borçlar Kanunu 106. maddesi sözleşmelerde borçlu-
nun direnmesi sonucu borç yerine getirilmemişse, alacaklıya üç yetki tanımıştır: 

(a) Her zaman için ifa gecikme tazminatı isteğinde bulunabilir, 

(b) Derhal ifadan vazgeçip müsbet zararın tazminini isteyebilir, 

(c) Veya ifadan vazgeçip akdi fesheder ve menfi zararını isteyebilir” , 

dedikten sonra “müsbet zarar” başlığı altında özet bir şekilde gayet güzel bir 
açıklama yapmış. Müsbet zarar nedir sorusunu şöyle cevaplamış: “Borçlu edayı 
gereği gibi ve vaktinde yerine getirseydi alacaklının mameleki ne durumda olacak 
idiyse bu durumda eylemli durum arasındaki fark müsbet zarardır. Diğer bir an-
latımla müsbet zarar sözleşmenin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden 
doğan zarardır. Menfi zarar, hemen onun da tarifini yapmış. Uyulacağı ve yerine 
getirileceğine inanılan bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi ve yerine getiril-
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memesi yüzünden güvenin boşa çıkması dolayısıyla uğranılan zarardır. Başka 
bir anlatımla sözleşme yapılmasaydı uğranılmayacak olan zarardır”. Hocamın da 
daha evvel ifade ettiği gibi sözleşmeden rücuyla, dönmeyle sözleşme ilk andan iti-
baren hiç yapılmamış addolunduğuna göre artık o sözleşme yapılmasaydı ve ben 
o sözleşmeye güvenmeseydim benim uğramayacak olduğum zarar menfi zarardır. 

Bunun içine kâr kaybı nasıl giriyor? İşte bu dosyadaki olayda şöyle oluyor: 

Demiş ki Hukuk Genel Kurulu: 

“Kendisinden sonra o sözleşme yapılan, ilk teklifi veren ve sözleşmesi feshe-
dilen, temerrüde düşen kişi, o ortadan kalktıktan sonra kendisinden sonra en iyi 
teklifi veren kim ise ona bakılır. Burası iptal olduğuna göre ondan alacaktın, on-
dan alsaydın ne olurdu, şimdi ne elde etmiş olurdun ona bakarım. Bu senin menfi 
zararındır”, ama somut olayda ikinci teklifi veren kimse yok. Tek teklif var, dola-
yısıyla burada çoğunluk Hukuk Genel Kurulunun çoğunluğu demiş ki: “Menfi 
zararı hesap ederken evet, kâr kaybı bunun içindedir, kâr kaybı vardır, ama bu 
kuru incirdir. Olayın mahiyeti icabı her yerden temin edilebilecek bir şeydir, rayiç 
fiyatı olan bir şeydir. Her ne kadar ikinci bir teklif yoksa da o sırada piyasadan kaç 
liradan temin edilebildiğine bakılmalı, ona göre şu an eğer o fiyattan alınsaydı şu 
anda bunun iki katı fiyatına alınmış sonradan, aylar sonra, yıllar sonra diyelim iki 
katı fiyatına alınmış. İşte o aradaki zararı menfi zararıdır”. 

Bir üye ise diyor ki: “Hayır, madde metninde ne deniliyor? Akitten rücu eden 
alacaklı vaat olunan şeyi vermekten imtina ve tediye eylediği şeyi istirdat edebilir. 
Bundan başka borçlu kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmezse, 
alacaklı akdin hükümsüzlüğünden mütevellit zararın tazminini de talep edebilir”. 

Kendisinden sonra teklifte bulunan kimse yoksa o takdirde bu anlamda bir za-
rarın oluşmadığını ileri sürüyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim: 1. 000 liralık 
bir teklif verildi, bir sonraki 1. 500 lira verdi. 1. 500 liralık teklifte bugün 7. 000 
lirayı aldıysa aradaki farkı isteyebilirsin. İkinci bir kişi teklif vermediyse, çoğunluk 
diyor ki, o tek kişi teklif vermeseydi bile bu ürün piyasadan yine 1. 000 lira, 1. 100 
liraya temin edilebilecekti, bunu nazara alalım diyor. Muhalefet görüşü olarak tek 
bir üye diyor ki: “Hayır, madem ikinci bir teklif yok, kaçırılmış olan bir fırsat da 
yoktur”. çünkü kanun bundan bahsediyor, daha doğrusu doktrinde de bu husus 
vurgulanıyor. Kaçırılmış olan fırsat menfi zararın tarifinde bu kullanılıyor. 

Evet efendim, kısaca ben böyle arz etmek istiyorum. Uzatmak mümkün, ama 
zaten süre de oldukça ilerledi. O nedenle ben hepinize çok teşekkür ediyorum. 
Umarım daha sonra tekrar birlikte oluruz. Sağ olun. 



§ 19 ÖLÜM ve BEDENSEL ZARARLAR  
NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT1

Av. Çelik Ahmet ÇELİK2

I. GİRİŞ

1. Genel Olarak Tazminat

Tazminat, haksız ve hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucu uğranılan za-
rarın ödetilmesidir. Zarar ise, geniş anlamda, bir kimsenin isteği ve istenci dışın-
da, malvarlığında eksilme ve kişi varlığında incinme, üzülme, acı çekme, yıpran-
madır. Malvarlığının eksilmesine “maddi zarar” ve kişi varlığının etkilenmesine 
“manevi zarar” denilmektedir.  

Maddi zarar, görülebilen ve hesaplanabilen somut bir olgudur. Eğer doğru ve 
kesin bir hesaplama yapılabilirse, maddi tazminat olarak ortaya çıkar ve hüküm 
altına alınması kolay olur.  

Manevi zarar ise, maddi zarar gibi hesaplanamaz. çünkü kesin hesap unsurla-
rı yoktur. Kişi varlığının haksız ve hukuka aykırı eylemden etkilenme derecesini 
saptamak olanaksızdır. Ayrıca etkilenme derecesi kişiden kişiye değişir. Kimi çok 
etkilenir, kimi az. Ama kimse ne derece etkilendiğini (ne kadar üzüldüğünü, acı 
çektiğini) kanıtlayamaz. Bu konuda tanık da dinlenemez. Dinlense de inandırıcı 
olmaz ve tanık sözlerine dayanılarak yeterli sayılabilecek bir manevi tazminat tu-
tarı belirlenmesi de olanaksızdır.    

2. Manevi Tazminat Değerlendirmesinde Ölçüsüzlük  

Manevi zararın, maddi zarar gibi hesaplanmasının olanaksızlığı nedeniyledir 
ki, başlangıçtan beri yargıda bir ölçüsüzlük, bir belirsizlik süregelmekte; benzer 
olaylar ve benzer davalarda hükme bağlanan tazminat miktarları arasında derin 
uçurumlar bulunmaktadır. 

Bunun hemen görünen nedenlerinin en başında, dava açanların ne miktar 
manevi tazminat isteyeceklerini bilememeleri, istek tutarlarının hiçbir hesaba ve 
hiçbir ölçüye dayanmamakta oluşu gelmektedir. Kimileri yüksek harç ödemeyi 
1 Programda Haksız Fiilden Kaynaklanan Manevi Tazminat Davalarında Tazminat Kriteri adıyla duyurul-

muş, yazar metnini yukarıdaki başlıkla sunmuştur. 
2 İstanbul Barosu
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göze alarak son derece abartılı rakamlar üzerinden dava açarlarken, kimileri de 
nasıl olsa en aza indirileceğini düşünerek çok düşük miktarda manevi tazminat 
istemektedirler. 

Yargıçlar da, bir zorunluluk varmış gibi, öteden beri gelenekleşmiş biçimde, 
dava dilekçelerinde istenenin mutlaka bir miktar altında, hatta çok daha düşük 
miktarda manevi tazminata hükmetmektedirler. Savcılık ve karakollar aracılığıyla 
yaptırılan “tarafların sosyal ve ekonomik” düzeylerinin araştırılması biçimindeki 
uygulamanın hiçbir yararı olmadığı gibi, bunun dışında yasada öngörülen “özel 
durumların” (818/BK m. 47) ve “olayın özelliklerinin” (6098/TBK m. 56) gözetil-
diği, bunların araştırılıp değerlendirildiği de söylenemez.   

Yargıçların, deneyimli olsunlar veya olmasınlar, takdir yetkilerini kullanırlar-
ken ne derece yerinde ve tutarlı bir karar verebildiklerini söylemek olası değildir. 
Şunun için ki, en başta davacı istekleri ölçüsüz ve tutarsızdır; ikincisi yargı düze-
nimizde manevi tazminata ilişkin bir ilkeler dizisi ve başvurulabilecek bir değer-
lendirme ölçütü oluşturulamamıştır. çoğu Yargıtay kararlarında sıkça değinilen 
22. 06. 1966 gün 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararı, bugün çok gerilerde kaldığı 
gibi, içerdiği soyut tanımlamalar yol gösterici nitelikte değildir. Benzer olayları 
karşılaştırdığımızda, kararlar arasında önemli farklar bulunduğu, giderek aynı 
yargıcın aynı dönem içerisinde benzer dosyalardan birine yüksek, ötekine düşük 
miktarda tazminat “takdir” ettiği gözlemlenmektedir. Bu konuda Yargıtay kararla-
rı arasında da derin ayrılıklar görülmektedir. Birbirine yakın tazminat tutarlarını 
Yargıtay’ın kimi daireleri çok görürken, bir başkası az bulmaktadır. Bunun ör-
nekleri çoktur. 3 Kararlarda tek ortak nokta, İçtihadı Birleştirme Kararındaki bazı 

3 Manevi tazminat kararları arasındaki derin farklılıklar şu kararlarda belirgindir: Yargıtay 21. HD 07. 03. 2000 
gün 621-2002 günlü kararında 10. 01. 1997 tarihinde meydana gelen ve sürekli işgöremezlikle sonuçlanan 
bir iş kazası nedeniyle yerel mahkemenin hükmettiği 1. 000. 000. 000 TL. manevi tazminat az bulunmuş ve 
10. 000. 000. 000 TL. olarak düzeltilip onanmıştır. Gene 21. HD 28. 11. 2000 gün 8539-8520 sayılı kararında 
% 23. 2 maluliyete ve işverenin %40 kusur oranına göre takdir edilen 500. 000. 000 TL. manevi tazminat az 
bulunmuştur. Gene 21. HD 21. 06. 2004 gün 5428-6031 sayılı kararında, olayın oluş şekline, tarafların kusur 
oranlarına göre iş kazası geçiren işçiye takdir olunan 10. 000. 000. 000 TL. manevi tazminat az bulunmuştur. 
21. HD 20. 11. 2003 gün 10314-9646 sayılı kararında, iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik kaybına uğrayan 
işçiye verilen 10. 000. 000. 000 Tl. manevi tazminat 20. 000. 000. 000 TL olarak düzeltilmiştir. – Buna 
karşılık 11. HD 15. 12. 2003 gün 4759-11892 sayılı kararında, 14. 08. 1991 günü tren kazasında bacağını 
kaybeden davacıya, davalı işletmenin %25 kusur oranına göre yerel mahkemenin verdiği 1. 000. 000. 000 TL. 
manevi tazminat çok bulunmuştur. – Gene 11. HD 17. 06. 2004 gün 2003/10943-2004/6803 sayılı kararında, 
davacıların Askeri Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi oğullarının otobüs kazasında ölümü nedeniyle verilen 80. 
000. 000. 000 TL. manevi tazminat çok bulunmuştur. - HGK 23. 06. 2004 gün 2004/13-291 E. 370 K. sayılı 
kararıyla, doktor hatası sonucu ameliyat masasında yaşamını yitiren 60 yaşındaki kadının haksahiplerine 
toplam 64. 000. 000. 000 TL. manevi tazminat takdir eden yerel mahkemenin direnme kararı onanmıştır. 
– Yargıtay 4. HD 01. 10. 2003 gün 5517-10939 sayılı kararıyla, trafik kazasında aynı anda hem annelerini 
ve hem babalarını kaybeden davacıların 5’er milyar lira manevi tazminat isteklerine karşılık, sadece 300’er 
milyon manevi tazminata hükmeden yerel mahkeme kararı, tazminat miktarları az bulunarak bozulmuştur. 
– Görüldüğü gibi, mahkemelerin elinde yararlanabilecekleri bir ölçü yoktur; her şey rasgeledir. 
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sözlerin yinelenmesidir; bunlar, manevi tazminatın elem ve ıztırabı dindirecek ve 
zarar görende bir tatmin duygusu yaratacak miktarda takdir edilmesi gerektiği 
biçimindeki bugün artık az çok geçerliğini yitirmiş, manevi tazminatın anlam ve 
işlevini ortaya koymakta yetersiz kalan tanımlamalardır. Son derece soyut bu ta-
nımlamada, acı ve üzüntüyü ölçmenin olanaksızlığının yanı sıra, tatmin sözcüğü, 
ilk çağın öç alma isteğini, kısası ya da diyeti çağrıştırmaktadır. Aşağıda ayrıntılı 
olarak ele alacağımız üzere, günümüzde gelişen ve değişen düşüncelerle bu görüş-
ler aşılmış, manevi tazminata toplumsal içerikli başka işlevler yüklenmiştir.       

Uygulamada görülen bütün bu rasgelelikler, bir anlamda keyfilikler ve eşit-
sizlikler karşısında, ortak ve somut bir ölçü bulmak gerektiği kabul olunmalıdır. 
Bizce, manevi tazminat, maddi tazminat benzeri bir yöntemle, bir değer birimi 
üzerinden hesaplanmalı; bu hesaplamada Borçlar Yasası’nın ilgili maddelerindeki 
indirim nedenleri gözetilmeli; (818/BK 43-44/1 ve 6098/TBK 51-52) yargıçlar, he-
sap sonucuna bakarak ve yasalarda öngörülen “özel durumları” da dikkate alarak 
manevi tazminata hükmetmelidirler. (MK 4, BK 42/2-44/2, TBK 50/2-52)

Manevi tazminat, malvarlığı eksilmesini veya kazanç yoksunluğunu giderme 
aracı olmamakla birlikte, örneğin, bedensel zararın derecesine göre değişen yüz-
delere bağlı sigorta tazminatları benzeri bir manevi tazminat hesabı yapılması ola-
naklıdır. ölümlü olaylarda da destek payları üzerinden bir değerlendirme yapıla-
bilir. Manevi zararın maddi zarar kadar kolay paraya çevrilememesi, matematik 
cetvellerle hesaplanıp kesinlikle saptanamaması, onun parasal maddi denkleştir-
me işleminin bir parçası sayılmasına engel olmamalıdır. “Maddi zarar hesaplanır, 
manevi zarar takdir edilir” özdeyişi günümüzde geçerliğini yitirmiştir. 4

Manevi tazminatın, maddi tazminat benzeri hesaplanması sırasında, hangi 
değer ölçüsünün (para biriminin) esas alınmasının uygun olacağı hususu aşağıda 
ilgili bölümünde açıklanacak; daha doğrusu önerilecektir.   

önerilerimizde, bazı yasalardaki manevi tazminat benzeri “ödenceler” örnek 
alınmış, o tür yasal düzenlemeler esin kaynağımız olmuştur. örneğin, İş Yasa-
sı’ndaki “kötüniyet tazminatı” (4857 sy. İş K. m. 17/6), haksız fesih tazminatı (m. 
21/1), sendikal tazminat (2821 sy. Sendikalar K. m. 31/6) Borçlar Yasası’ndaki 
“alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile, borçlunun kararlaştırılan ceza parası-
nı ödeyeceği” hükmü (BK m. 159 ve TBK m. 180), FSEK 68. maddesine göre eser 
sahibinin tazminat isteme hakkı bunlardandır. 

4 Prof. Dr. Rona Serozan, Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım (Haluk Tandoğan’ın Hatırasına 
Armağan, Ankara, 1990, sf. 67-101) Bu yazıda Sn. Serozan’ın son derece değerli bu yazısından geniş ölçüde 
yararlanılmış; görüşleri benimsenmiştir. 
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II. MANEVİ TAZMİNATIN ANLAMI, AMACI ve İŞLEVİ

Manevi tazminatın bir tanımı yapılmamıştır. Kuşkusuz bu da maddi tazminat 
gibi “zarar” kavramı içerisinde yer alması gereken bir tazminat türüdür. Maddi 
zarar genellikle “malvarlığında eksilme” olarak tanımlandığına göre, manevi za-
rarı “kişi varlığında eksilme” (BK 47, TBK 56) ve “kişi haklarına zarar verme” 
(BK 49, TBK 58) olarak niteleyebiliriz. Manevi tazminatın işlevi konusu aşağıda 
incelenecek ve değerlendirilecektir. 

Manevi tazminatın anlamı, amacı ve işlevi öğretide tartışmalıdır. Bu konuda 
şu görüşler ileri sürülmüştür: 

1. Tatmin Görüşü

Kimilerine göre, manevi tazminat, acı ve üzüntüyü giderme ve öfkeyi yatış-
tırma parasıdır. Zarar görene manevi tazminat adı altında ödenecek bir miktar 
para, belirli bir oranda da olsa onun acı ve üzüntülerini azaltıp dindirecek, huzur 
ve rahatlama duygusu yaratacaktır. Her ne kadar, kişi varlığındaki eksilmenin 
para ile ölçülmesi olanaksız ise de, eksiltilen veya yokedilen değerin yerine yeni 
bir değer konularak kişi varlığındaki azalma, onun malvarlığı çoğaltılarak ve zarar 
verenin malvarlığı eksiltilerek bir denge sağlanmış olacaktır. 

Yargıtay 22. 06. 1966 gün 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında benimsenen 
ve Yargıtay’ın çoğu kararlarında yinelenen bu görüş (acı ve üzüntüyü giderme, 
bir huzur ve tatmin duygusu yaratma görüşü), yukarda da belirttiğimiz gibi, 
eski çağların öç almayı önlemek ve toplum barışını sağlamak için konulan kısas 
(göze göz, dişe diş) kuralını ve kısasın yerini alan “diyet” uygulamasını çağrıştır-
maktadır. Şu farkla ki, diyette önceden saptanmış bir bedel çizelgesine göre taz-
minat ödenmekte iken, bugünkü uygulamadaki belirsizlik ve ölçüsüzlük, diyetin 
gerisinde kalmaktadır. Ayrıca, İçtihadı Birleştirme Kararındaki “hükmedilecek 
manevi tazminatın bir sadaka niteliği taşımasından sakınılması ve buna karşı-
lık da tatmin işlevini yerine getirip zarara uğrayanda bir huzur hissi, bir tatmin 
duygusu yaratması gerektiği” biçimindeki açıklamaların da uygulamada hiçbir 
yararı ve yol gösterici yanı bulunmamakta; bu türden soyut açıklamalar uygulayı-
cılara belirli bir ölçü verememektedir. 

Manevi tazminatı, acı ve üzüntüyü dindirme, duyguları yatıştırma aracı olarak 
niteleyen görüşlere, öğretide, bir kaç yönden karşı çıkılmaktadır: 

Birincisi, ayırtım gücünden yoksun olanların, bilinçlerini yitirenlerin ve tüzel 
kişilerin de manevi tazminat isteme hakları bulunmasına göre, bunların acı ve 
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üzüntülerinden söz edilemeyeceği, bu nedenle manevi tazminatın işlevinin “tat-
min” duygusu ile açıklanmasının yanlış olduğu ileri sürülmektedir. 

İkincisi, sebep sorumluluklarında, zarar veren kusursuz olsa bile manevi taz-
minat ödemek zorunda kalabileceğinden, tatmin görüşünün burada da yetersiz 
kaldığı söylenmektedir. 5 

Üçüncüsü, acı ve üzüntü duygusunun kişiden kişiye değişeceği, bunun şiddet 
ve derecesinin ölçülemeyeceği; bazıları acı ve öfkelerini kolayca bastırabilirlerken, 
kimilerinin de yaşam boyu acı çekecekleri, bunun en yüksek tazminatla bile gide-
rilemeyeceği düşüncesindedirler. 6

Biz, manevi tazminatın acıyı dindirme ve öfkeyi yatıştırma parası olduğu, 
(manevi tatmin ihtiyacını giderdiği ve huzur duygusu yarattığı) görüşlerini eksik 
ve yetersiz bulmakla birlikte, yaşam gerçeklerine bakarak büsbütün yanlış da bul-
muyoruz. çünkü biliyoruz ki, en paraya önem vermez görünenlerin bile, acıları 
ne kadar derin olursa olsun, bir miktar para ile avunduklarını görüyoruz, duyu-
yoruz. 

özellikle cana gelen zararlarda, manevi tazminatın acı ve üzüntüyü giderme 
ve öfkeyi yatıştırma parası olarak görülmesini, eski çağların “diyet” uygulamasına 
benzetiyoruz. Uygarlık tarihi içinde yer alan geçmişin törelerini, hukuk kuralları-
nı dışlamıyoruz; bugün de gözardı edilemeyecek yararlı yönleri bulunduğunu dü-
şünüyoruz. Bu bağlamda, kişilerin hukuka aykırı eylem sonucu yaralanmaları ve 
sakatlanmaları ile yakınlarının öldürülmesi yüzünden acı ve üzüntü duyma-
larının ötesinde, öfkeye kapılıp öç alma duygusuyla dolup taşmalarını olağan 
karşılıyoruz. Beşbin yıllık bilinen uygarlık tarihinde insanın davranış ve düşü-
nüşlerinde fazla bir değişiklik olmadığı inancındayız. Acı ve üzüntünün etkisiyle 
öfke, kin, öç alma duygusu, en seçkin ve kültürlü kişilerde bile asla eksik değildir; 
şu farkla ki, onlar eğitimsiz kişilere oranla daha ılımlı ve sakıngandırlar. Burada 
eksik olan, acı ve üzüntüyü ölçmenin olanaksızlığının düşünülmemiş olması ve 
manevi tazminatın miktarını belirlemede bir ölçüt (kriter) ortaya konulmamış 
bulunmasıdır. Bir de manevi tazminatın toplumsal dengeleme işlevinin gözardı 
edilmesidir. 

5 Prof. Dr. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1998, Cilt: I , s. 776-784
6 Prof. Dr. Rona Serozan’a göre: “Dünyada hiçbir aygıtın dozunu saptayamayacağı bir acının, üzüntünün, 

bunalımın ve sıkıntının manevi tazminatın dayanağı ve ölçüsü sayılması yalnız akıl dışı değil, aynı zamanda 
sakıncalıdır. Açılacak keyfilik çığırının nerede biteceği belli olmaz. (...) Bir kimsenin kaybından duyulan 
acının saptanmasında, manevi tazminat isteyen kişi ile yitirilen kişi arasındaki duygusal bağlılığın ve 
sevginin yoğunluğu araştırması kişilik haklarına ters düşer. ” (agm..., s. 82) - 
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2. Ceza Görüşü

Manevi tazminat konusunda bir başka görüş “ceza” görüşüdür. Buna göre, 
manevi tazminatın zarar vereni “cezalandırma işlevi” gözardı edilmemelidir. Za-
rar görene manevi tazminat ödenmekle, onun “öç alma duygusu” yatıştırılmakta; 
zarar verenin malvarlığının (tazminat ödemesi nedeniyle) azalması, zarar göreni 
ruhsal yönden rahatlatmaktadır. Bu görüştekilere göre, manevi tazminat ceza-
landırıcı ve önleyici bir niteliğe sahiptir. Bir anlamda “özel hukuk cezası”dır. 
Burada devlet yararına değil, mağdur yararına bir cezalandırma söz konusudur. 
7 Bu görüşün uygulamada sağladığı bir kolaylık vardır ki, o da, acı ve üzüntüyü 
ölçmek olanaksız iken, kusurun ve sorumluluğun ölçülebilmesidir. 8 Unutulmasın 
ki, tehlike sorumluluklarında (kusursuz sorumluluklarda) bile, tazminat belirle-
nirken bir kusur (sorumluluk) derecesi saptanmaktadır. 

Karşı görüştekiler, manevi tazminatın özel hukuk nitelikli bir yaptırım oldu-
ğunu, ayrıca olağan sebep sorumluluğu ile ceza kavramının bağdaştırılamaya-
cağını ileri sürmekte iseler de, biz ceza görüşünü “caydırıcılık” kavramına bağ-
layarak bir çok yönlerden benimsiyoruz. Bu nedenle, ünlü İçtihadı Birleştirme 
Kararındaki “manevi tazminat, ne bir ceza, ne de gerçek anlamda bir tazminattır” 
açıklamasına katılmıyoruz. 9 Yıllardan beri neredeyse tüm Yargıtay kararlarında 
yinelenen bu anlayış, öyle sanıyorum ki, aşağıda değinilecek Hukuk Genel Kuru-
lu’nun yeni bir kararıyla terkedilmiş ve manevi tazminatın “caydırıcılık” ögesi öne 
çıkarılmıştır. 10 Bu karara göre, “aslolan insan yaşamıdır ve bu yaşamın yitirilme-
sinin yakınlarında açtığı derin ıztırabı hiçbir değerin gidermesi olanaklı değildir. 
Burada amaçlanan, sadece zarar görene bir parça olsun rahatlama duygusu ver-
mek değil, aynı zamanda zarar verene daha dikkatli ve özenli davranması, bundan 
böyle zarar verici eylemlerden sakınması için caydırıcı etki sağlayacak bir bedel 
ödetilmesidir.   

7 Roma Hukukunda haksız fiil (delictum) sonucu zarar gören kişi, zararın tazminini değil, failin 
cezalandırılmasını isteyebiliyordu. Bu ceza (poena) genellikle bir para cezası idi. Ceza olarak ödenen para, 
her ne kadar zararı giderme karşılığı sayılmamakta ve suçluyu cezalandırma olarak nitelenmekte ise de, 
devlete değil de, doğrudan doğruya zarar görene ödendiği için, sonuçta onun zararı giderilmiş oluyordu. 
(Prof. Dr. Türkân Rado, Roma Hukuku, 1980, s. 180-181) 

8 Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2002, s. 287
9 22. 06. 1966 gün 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararındaki bu tanımlamanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. 

önce, manevi tazminatın “caydırıcılık” işlevi nedeniyle özel hukuka özgü bir tür ceza olduğu kanısındayız. 
(Punitive domage) İkincisi , gerçek anlamda tazminat olmadığı görüşüne de katılmıyoruz. çünkü, manevi 
zarar da bir zarar türüdür. (Dommage immateriel-Dommage moral). Malvarlığında değil de, kişi varlığında 
bir eksilmeye neden olduğundan, her zarar gibi manevi zararın da giderilmesi istenebilir. Giderim ise 
tazminat demektir. Hem, para olarak ödendiğine göre tazminat değil de nedir ? Tazminat benzeri bir işlevi 
olduğu açıklaması da onun tazminat olma niteliğini ortadan kaldırmaz.  

10 Yarg. HGK 23. 06. 2004 gün 2004/13-291 E. 2004/370 K. (Legal, 2004/Ekim, sayı: 22, s. 2876-2881) 
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Kavram “caydırıcılık” olunca, ceza görüşüne karşı çıkmanın bir anlamı yok-
tur. Kusursuz sorumlu sayılan işletenler, işverenler, çalıştıranlar ve tüm tehlike 
sorumluları yönünden de bu görüşü benimsemenin bir sakıncası bulunmamak-
tadır. çünkü, manevi tazminatın önleyici ve caydırıcı niteliği onları daha dikkatli 
ve özenli davranmaya zorlayacak ve yönlendirecektir. 

3. Telafi Görüşü

Buna, manevi tazminatın, maddi tazminatı tamamlayıcı denkleştirme işlevi 
de denilmektedir. Manevi tazminat konusunda, bizce, en tutarlı ve yaşam gerçek-
lerine uygun olan zararı onarım, giderim ve denkleştirme görüşüdür. Genel an-
lamda tazminat, bir zarar giderme aracı olduğuna göre, maddi tazminatta olduğu 
gibi, manevi tazminatta da bir “onarım ve giderim” söz konusudur. Ancak ne var 
ki, maddi zararın giderimindeki somutluk ve açıklık, manevi zararın giderimin-
de soyut ve belirsiz kalmıştır. Bu belirsizlik, manevi tazminata, maddi tazminatı 
tamamlayıp düzeltici veya maddi tazminatın eksikliğini giderici sosyal yardım 
benzeri bir denkleştirme işlevi yüklenmesiyle belirgin hale gelecektir. Hele ma-
nevi tazminatta da, maddi tazminat benzeri bir hesaplama yöntemi benimse-
nirse, yargı kararları arasındaki derin uçurumlar ortadan kalkacak, bir eşitlik ve 
uyum sağlanmış olacaktır.     

Manevi tazminatın, maddi tazminatı tamamlama işlevinin yanı sıra, iki taz-
minat türünü birbirinden ayıran önemli bir fark da, maddi tazminat için belir-
lenen kesin, katı ve sınırlı koşullar yüzünden, maddi tazminat isteyemeyecek 
durumda olan bazı kişilerin manevi tazminat isteyebilmeleridir. örneğin, 
ölen/öldürülen kişinin (çok özel durumlar dışında) yetişkin çocukları, kardeşleri 
maddi tazminat isteyememekte; bu haksız durum, bu eksiklik manevi tazminatla 
giderilebilmektedir. Bedensel bir zarara uğramamakla birlikte, kazanın ve eyle-
min etkisiyle ruhsal sarsıntı geçiren, sinirleri bozulan bir kimse haksız eylem so-
rumlusundan manevi tazminat isteyebilmektedir.   

Manevi tazminatın hangi durumlarda, maddi tazminatı tamamlayıcı işlevler 
üstleneceğine ilişkin şu örnekleri verebiliriz: Maddi tazminat hesapları, önceden 
belirlenmiş ve bazı kesin kurallara bağlanmış olduğundan, kimi zaman çok düşük 
miktarlarda bir hesap sonucu ortaya çıkmakta, bu ise zarar görenlerde “haksızlığa 
uğramışlık duygusu” yaratmaktadır. Bunun en tipik örneği, çocuk ölümlerinde 
ana ve babaya hesaplanan tazminat tutarlarında görülmektedir. Hesaplamanın, 
çocukların çalışıp kazanç elde edebilecekleri onsekiz yaşından başlatılması, hak-
sahiplerinin bu tazminatı yıllar öncesinden alacak olmalarından dolayı iskonto 
yapılıp peşin değer belirlenmesi ve çocuğun ölümüyle ana babanın tasarruf et-
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tikleri varsayılan yetiştirme giderlerinin zarar tutarından indirilmesi gibi uygula-
malar sonucu “çocuğun değeri bu kadar mı?” dedirtecek ve adeta isyan ettirecek 
miktarda (çok düşük) tazminat tutarları ortaya çıkmaktadır. Oysa, bütün anne 
babaların dillerinden düşürmedikleri bir söz vardır: “Acıların en büyüğü evlat 
acısıdır” denir. İşte bu gibi durumlarda, yetersiz kalan maddi tazminatın eksiği, 
uygun miktarda bir manevi tazminatla giderilecektir. Küçük yaşta kaza geçirip 
sakat kalan çocukların da işgöremezlik hesabı, gerek asgari ücretten yapılması ve 
gerekse peşin değer nedeniyle çok düşük çıkmaktadır. Bunun açığının dahi ma-
nevi tazminatla kapatılması yargıya güven ve güç katacaktır.  

Gene, maddi tazminat hesaplarına ilişkin kesin kurallar yüzünden anne veya 
babalarını yitiren onsekiz yaşından büyük erkek ve yirmiiki yaşından büyük kız 
evlatlar maddi tazminat alamamaktadırlar. Kardeşlerin maddi tazminat isteye-
bilmeleri, bazı özel durumlar dışında, neredeyse olanaksızdır. Emekli aylığından 
başka bir iş ve kazancı bulunmayan ileri yaştaki kişilerin sakat kalmaları veya 
ölmeleri durumunda maddi tazminat çok düşük miktarda hesaplanmaktadır. İş 
kazalarında, zararın tamamının sosyal güvenlik kurumlarınca giderilmesi duru-
munda, işverenden başkaca maddi tazminat istenememektedir. Bütün bu örnek-
lerde, kesin ve katı kurallar ve bir türlü değiştirilmek istenmeyen yaş sınırlamaları 
yüzünden, ödenemeyen maddi tazminatın bıraktığı boşluğu, manevi tazminat 
kapatacak; böylece manevi tazminat, haksız uygulamaları önleyici ve adaleti ger-
çekleştirici bir tür toplumsal nitelik kazanacak ve denkleştirme işlevi görecektir.  

Manevi tazminatın, maddi tazminat ödenmesinin olanaksızlığı durumunda 
tamamlayıcı ve denkleştirici işlevini Yargıtay da benimsemiş ve bu konuda çok 
çarpıcı kararlar vermiştir. Bunlar arasında en ilginç bulduklarımız “Hiç maluli-
yeti olmasa bile, bedensel zarara uğrayan kişinin manevi tazminat isteyebi-
leceğine; bunun için olaydan dolayı acı ve üzüntü duymasının yeterli olacağına” 
ilişkin kararlardır. 11 

Estetik zarar olarak nitelenen ve genellikle yüzde veya bedenin görünen yer-
lerinde kalıcı izler bırakan beden zararları, maluliyet cetvellerinde yer almadığı ve 
iş gücü kaybı olarak görülmediği için maddi tazminatın konusu olamamaktadır. 
Buradaki boşluğu manevi tazminat dolduracaktır. 
11 Bu konuda birkaç karar örneği verelim: 9. HD 16. 03. 1989 gün 1988/12884 E. 1989/2409 sayılı kararı: 

“Manevi ödenceye karar verilebilmesi için, bir kimsenin mutlaka meslekte kazanma gücünde bir kaybın 
meydana gelmesi gerekmez; acı ve elem (ızdırap) çekmesi, manevi ödence verilmesi için yeterlidir. ” - 
21. HD 05. 11. 1998 gün 7006-7419 sayılı kararı: “Davacının maluliyet oranı olmasa bile, üzüntü ve elem 
duyması, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğu da bedensel zarar kavramına dahil bulunduğundan, 
oluşan koşullara göre uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. ” - 4. HD 02. 12. 1986 
gün 7516-8152 sayılı kararı: “Trafik kazasında yaralanan davacının, yüzünde sabit eser kalmamış olsa dahi 
manevi tazminata hükmetmek gerekir. ” 
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Ruhsal ve sinirsel bozukluklar da manevi tazminat konusu olabilmektedir. 
Haksız eylemin malvarlığında ve kazançlarda bir eksilmeye yol açmamış, tedavi 
giderlerini dahi gerektirmemiş olması nedeniyle maddi tazminat istenemeyecek 
durumlarda, manevi tazminat , maddi unsurların yokluğunu giderici bir işlev 
görecek, bir tür denkleştirme sağlayacaktır. Bu konuda pek çok karar örnekleri 
vardır ve şöyle denilmektedir: “Borçlar Kanunu 47. maddesindeki bedensel zarar 
kavramına ruhi bütünlüğün ihlali, sinir bozukluğu veya hastalığı (ruhi ve asabi 
sağlık bütünlüğü) gibi hallerin girdiği kabul olunmaktadır. ” 12

Kaza geçiren veya saldırıya uğrayan kişilerin yakınlarına manevi tazminat 
ödenmesi de, maddi tazminatın boşluğunu doldurucu bir işlev niteliğindedir. Bu 
tür kararlarda da, bedensel zarara uğrayan kişinin (anne, baba, eş, çocuk gibi) çok 
yakınındaki kişilerin olaydan etkilenerek ruh sağlıklarının ve sinirlerinin bozulabi-
leceği ve buna dayanarak manevi tazminat isteyebilecekleri kabul olunmaktadır. 13 

Yukardaki örneklerden başka, maddi tazminatın söz konusu olmadığı durum-
larda, manevi tazminatın adaleti dengeleyici işleviyle ilgili şu örnekleri verebiliriz: 
Yolcu taşıma sözleşmelerinde taşıyıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
her hangi bir kaza olmasa bile yolculuğun tehlikeli ve kötü geçmesi ve bunun sinir 
bozukluğuna yol açması; gezi düzenleyicisinin tanıtım broşürlerinde açıklanan 
12 Yarg. HGK 26. 04. 1995, E. 95/11-122  K. 430 (YKD 1995/10-1522) – Ayrıca HGK 02. 12. 1987, E. 87/4-214 

K. 894 (YKD 1988/4-464); 21. HD 07. 11. 2000, 7228 - 7652 (YKD 2001/7-1067) ;  4. HD 29. 03. 1983, 2065-
3423 (Yasa HD 1983/5-735, no: 157)  

13 Bu konuda da Yargıtay kararlarından şu örnekleri verebiliriz: 21. HD 07. 11. 2000, 7228-7652 “Bir kişinin 
bedensel zarara uğraması durumunda, onun çok yakınlarından birinin de aynı eylem nedeniyle ruhsal ve 
sinirsel sağlık bütünlüğü bozulmuşsa, onların da manevi tazminat isteyebilecekleri kabul edilmelidir. ” 
(YKD 2001/7-1066) - 4. HD 14. 05. 1998, 9223-3428 “Trafik kazasında ağır yaralanan ve yüzünde sabit esen 
niteliğinde iz kalan kız çocuğunun durumu, tüm yaşamı boyunca aile içinde bunu izlemek zorunda kalacak 
olan babanın duygusal kişilik değerlerine saldırı oluşturur. (BK 47, 49) Aile içinde babanın çocuğunun yüzüne 
her bakışında üzüntü duyması kaçınılmazdır. Açıklanan bu duruma göre, mahkemenin sorunu çözmede, 
Borçlar Kanunu’nun 47. maddesini aşarak genel bir nitelik taşıyan BK 49. maddesine göre uygulama yapması 
gerekirken, bunun aksi bir düşünce ile “manevi tazminat” isteğinin reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir. ” 
(YKD 1998/8-1146) - 21. HD 07. 10. 1997, 6111-6174 “Cismani zarar, vücut bütünlüğüne karşı ika edilen 
zarar olup, bu kavrama ruhsal bütünlük de dahil olmakla, doğrudan zarara uğrayanın eş ve çocuklarının 
ruhsal sağlığını şok geçirecek derecede ağır biçimde bozulup tedavi olmak zorunda kalmaları durumunda, 
nedensellik bağı gerçekleşmiş sayılacağından, BK 47. maddesine dayanılarak manevi tazminat istenebilir. ” 
(YKD 1998/5-733) - HGK 26. 04. 1995, 11-122 E. 430 K. “Cismani zarar kavramına, ruh bütünlüğünün ihlali, 
sinir bozukluğu ve hastalığı gibi haller de girdiğinden, henüz sekiz aylık çocuklarının trafik kazası sonucu 
yaralanması üzerine, ana ve babanın, uygun nedensellik bağı ve hukuka aykırılık koşulları gerçekleşmiş 
olduğu için manevi tazminat davası açabilmeleri gerekir. (YKD 1995/10-1520) - HGK 02. 12. 1987, 4-214 
E. 894 K. “Yaralanarak bedensel zarara uğrayan oğlu yüzünden ruh sağlığı bozulup tedavi olmak zorunda 
kalan baba, aradaki nedensellik bağı nedeniyle manevi ödence isteyebilir. ” (YKD 1988/4-463) - 4. HD 30. 
04. 1987, 3075-3367 “Ağır kusurla bir gözü kör edilen küçük çocuk için, anne ve baba yararına manevi 
tazminat ödenmesine ilişkin karar doğrudur. ” (Yasa HD: 1987/10-1438, no: 599) - 4. HD 29. 03. 1983, 2065-
3423 “çocuğa karşı işlenmiş haksız eylem, aynı zamanda bedensel bütünlüğü bozulan kişinin yakınlarının 
da doğrudan doğruya zarara uğramalarına neden olmuşsa, o takdirde yakınlarının da manevi tazminat 
istemeleri mümkündür. ” (Yasa HD 1983/5-735, no: 157)



447Av. Çelik Ahmet Çelik

yol ve konaklama olanaklarını sağlamaması, bu yüzden gezinin beklenen ve umu-
lan biçimde gerçekleşmeyip tatil keyfinin kaçırılması ve bunun sinir bozukluğu 
yaratması gibi durumlarda da, maddi bir zarar olmasa bile, manevi tazminat iste-
nebilecektir. 14

4. Caydırıcılık Görüşü 

Manevi tazminatın caydırıcılık işlevi, bizce, maddi tazminatı tamamlayıcı 
denkleştirme işlevi kadar önemli, üzerinde durulması gereken önemli bir konu-
dur. Yukarda caydırıcılık ögesi ile cezalandırma işlevi arasında bir benzerlik kur-
maktan çekinmedik. çünkü cezaların da temel işlevi suç işleyenleri tutsak almak 
değil, onları uslandırmak, caydırmak, yeniden topluma kazandırmaktır. 

Nasıl ki, trafik kurallarını çiğnediği için yüksek bir para cezası ödeyen sürücü, 
yeniden ceza vermemek ya da ehliyetini yitirmemek için daha dikkatli ve özen-
li davranmak gereğini duyacaksa, yüksek bir miktar üzerinden manevi tazminat 
ödeyen kişi de aynı sakınganlığı göstermeye çalışacaktır. 

Bu bağlamda, işveren, yeni bir iş kazası olmaması için işyerinde daha sıkı ön-
14 Yarg. 11. HD 11. 02. 1982 gün 148-544 sayılı kararı: “Davacı deniz yolculuğu için bilet almış ve fakat davacıya 

kamarada yer ayrılmamıştır. Davacı bu nedenle seyahatini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. TTK nun 
801/1, b. 2 maddesi uyarınca , davacı bu yolculuk için yaptığı giderler ile ayrıca MANEVİ TAZMİNAT 
isteyebilir. ” (G. Eriş, age., s. 576, no: 2) - TTK 806. maddesi 3. fıkrasına göre: ”Taşıyıcı, bilette tayin edilen 
yerin başka bir kimseye verilmiş olması veya bilette tayin edilen vasıta yerine onun aynı olmayan başka 
bir vasıtanın sefere konulmuş bulunması veyahut vasıtanın belli saatten önce hareketi sebebiyle yolcunun 
yetişememesi nedenleriyle sorumlu olur. ” Maddede tanımlanan durumlarla karşılaşan kişilerin nasıl bir 
ruh hali içine girdiklerini ve sinirlerinin ne derecede bozulduğunu , bu gibi olaylarla karşılaşanlar iyi bilirler. 
Kuşkusuz sinir bozukluğu kişiden kişiye değişir; kimileri fazla etkilenir, kimileri çabuk geçiştirir. Eğer başına 
bu tür olaylar gelen kişi, ayrıca kalb veya şeker hastası ise, ruh ve sinir bozukluğu hastalığı tetikleyecek, sağlığı 
daha fazla zarar görecektir. - BK m. 98/III’e göre “Haksız eylemlerden doğan sorumluluğa ilişkin hükümler, 
kıyasen sözleşmeye aykırı davranışlara da uygulanır. ” öğretide bu maddenin yalnızca BK m. 49’a yollamada 
bulunduğu görüşü yer almış ise de, bizce, seyahatin kötü geçmesinden dolayı sinirleri ve ruh sağlığı bozulan 
kişinin BK m. 47 anlamında “bedensel zararı” da söz konusudur; bu nedenle manevi tazminat istenebileceği 
kanısındayız. öğretiden yapılan çeşitli derlemelerden çıkarılan sonuca göre: “Tatil keyfi kaçırılan kişinin bu 
nedenle uğradığı zarar “manevi zarar”dır. Kaybedilen zaman sıkıcı, sinir bozucudur ama, ne olursa olsun 
zamandır; insanın yaşam süresinin bir parçası para ile giderilemez, para karşılığı satın alınamaz, kişiye 
sıkı sıkıya bağlı manevi bir değerdir.” (Tekinay Borçlar Hukuku, 1993, s. 558, dn. not: 40-42) - Seyahatin 
beklenenden kötü geçmesinden doğan zararlar ile ilgili Alman Federal Mahkemesi’nin kararlarını dikkate 
alan Alman kanunkoyucusu, tazminat ödenmesi gerektiğine ilişkin bir hükmü (BGB & 651/II) seyahat 
sözleşmesini düzenleyen hükümler arasına koymuştur. öğretide bazı yazarlar, bu hükmün manevi zararların 
tazminini kabul etmeyen BGB & 253 hükmüne getirilen bir istisna olduğu görüşünü savunmuşlardır. Başka 
bir deyişle, seyahatten beklenen keyfin alınamaması, getirilen hüküm ile, tazmini mümkün olan manevi 
zararlar kapsamına alınmıştır. ” (Doç. Dr. Haluk N. Nomer, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın 
Belirlenmesi, 1996, s. 30-31) - Ahmet Zeyneloğlu’na göre: “Manevi zararın doğması için mutlaka yolcunun 
cismani bir zarara uğramış olması gerekmez. Taşımada söz konusu olan manevi zarar (kuşkusuz) şeref ve 
haysiyetin ihlalinden doğan bir zarar değildir. Taşıma sözleşmesinin ihlalinden doğan ve BK 98. maddesinin 
yollamasıyla 47. ve 49. maddelerinde öngörülmüş olan yolculuk nedeniyle meydana gelen kazada cismani 
zarara uğrayan yolcunun uğradığı zarar manevi zarardır. Bununla birlikte, manevi zararın doğması için 
mutlaka yolcunun cismani zarara uğramış olması gerekmez. ” (A. Zeyneloğlu, age. , 323) 
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lemler alacaktır. Araç işleten, sürücü seçiminde daha özenli davranacak, aracı-
nın bakımını düzenli yaptıracaktır. Bina veya tesis sahibi, çevreye ve kişilere za-
rar vermemek için alınması gerekli tüm önlemleri almaya çalışacaktır. çevreyi 
kirletenlere, eğer onları caydıracak miktarda bir manevi tazminat ödetilirse, bu 
huylarından vazgeçeceklerdir. 

Artık, 22. 06. 1966 gün 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararındaki acıyı üzün-
tüyü, öfkeyi yatıştırma anlayışından uzaklaşma eğilimine girildiğini gözlemledi-
ğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında belirtildiği gibi: “Manevi tazminat, 
gelişmiş ülkelerde artık eski kalıplarından çıkarılarak caydırıcılık unsuruna da 
ağırlık verilmektedir. Gelişen hukukta bu yaklaşım, kişilerin bedenine ve ruhuna 
karşı yöneltilen haksız eylemlerde veya taksirli davranışlarda tatmin duygusu ya-
nında caydırıcılık uyandıran oranlarda manevi tazminat takdir edilmesi gereğini 
ortaya koymakta; kişi haklarının her şeyin önünde geldiğini önemle vurgulamak-
tadır. Bu ilkeler gözetildiğinde, aslolan insan yaşamıdır ve bu yaşamın yitirilme-
sinin yakınlarında açtığı derin ıztırabı hiçbir değerin gidermesi olanaklı değildir. 
Burada amaçlanan sadece bir parça olsun rahatlama duygusu vermek; öte yandan 
da zarar veren yanı da dikkat ve özen göstermek konusunda etkileyecek bir yaptı-
rımla caydırıcı olabilmektir. ” (HGK 23. 06. 2004, E. 2004/13-291 – K. 2004/370)15   

Caydırıcılık ögesinin ne kadar etkili olduğu, bazı yasalardaki idari para cezala-
rının uygulanmasında görülmekte; cezayı ödeyen daha dikkatli ve özenli davran-
ma, yasalara uyma gereğini duymaktadır. 

III. ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Tatmin Görüşü (Acı ve Üzüntüyü Giderme, Öfkeyi Yatıştırma, Huzur ve 
Tatmin Duygusu Yaratma) İşlevi Hakkında 

Hukuka aykırı bir eylem veya olay sonucu bedensel zarara uğrayan, yakınla-
rını yitiren, ruhsal sarsıntı geçiren, herhangi bir biçimde kişilik haklarına zarar 
verilen kişilerin acı ve üzüntü duymaları, öfkelenmeleri, giderek bilinç altında ya 
da açıkça öç alma isteği duymaları en eski çağlardan beri ve bugün de insanın 
doğasında var olan yadsınamaz gerçekler ise de, manevi tazminatın işlevinin, 22. 
06. 1966 gün 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında olduğu gibi “elem ve ıztırabı 
dindirme, huzur ve tatmin duygusu yaratma” amacına bağlanması (ayırtım gü-
cünden yoksun olanlar, tüzelkişiler ve kusursuz sorumluluklar düşünüldüğünde) 
bir çok yönlerden doğru olmadığı gibi, acı, üzüntü, öfke gibi duyguların kişiden 
kişiye değişmesi ve ölçülmesinin olanaksızlığı karşısında, bu tür görüşlerin uygu-
lamada bir yeri ve yararı olmadığı sonucuna varılmaktadır. Nitekim, bu görüşler 
15 Legal Hukuk Dergisi, 2004/Ekim, Sayı: 22, s. 2876-2881 



449Av. Çelik Ahmet Çelik

yüzündendir ki, bugüne kadar manevi tazminatın ortalama bir ölçüsü buluna-
mamış; yargıçların benzer kararlarda “takdir ettikleri” manevi tazminat tutarları 
arasında derin farklılıklar olduğu gibi, Yargıtay kararlarında da ortak bir değer 
ölçüsü oluşamamıştır. 

Manevi tazminatın, acı ve üzüntüyü dindirme (hazcı), öfkeyi ve öç alma duy-
gusunu yatıştırıp “manevi tatmin duygusu” yaratma (misillemeci) bir anlayışla 
değerlendirilmesi bugün artık çağdışı görüşler olarak nitelenmektedir.     

2. Ceza Etkisi Yaratma İşlevi Hakkında

Her ne kadar Yargıtay kararlarında manevi tazminatın bir “ceza” olmadığı sıkça 
yinelenmekte ise de, caydırıcı etkisi yönünden “ceza görüşü”ne katılıyoruz. çün-
kü, bazı yasalardaki “idari para cezalarının” özellikle işyerleri ve araç işletenler 
üzerindeki etkisini sıkça görüyoruz. Yüksek miktarda para cezası ödeyenler, daha 
sakıngan ve daha dikkatli davranma, kurallara uyma gereğini duyuyorlar. örne-
ğin, işverenler art arda birkaç teftişten sonra, gerek sigorta bildirgeleri konusunda 
ve gerekse işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerini uygulamada hata yapmaktan 
kaçınmaya ve daha sıkı önlemler almaya başlıyorlar; böylece iş kazaları azalıyor. 
Alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getiren sürücü, birkaç kez cezaya uğ-
radıktan sonra, bu huyundan vazgeçiyor; böylece olası kazalar önlenmiş oluyor.  

Bu örneklere bakarak diyebiliriz ki, ölüm ve bedensel zarar sorumlularının 
yüksek bir tazminat ödemek zorunda bırakılmaları, onlar üzerinde hem bir cay-
dırıcı etki sağlayacak, hem de bir “ceza işlevi” görecektir.  

3. Maddi Tazminatı Tamamlama ve Denkleştirme İşlevi Hakkında

Manevi tazminatın (acı, üzüntü, öfke, kin gibi) insan doğasının ayrılmaz ve 
yadsınmaz bir özelliği olan duygusal gereksinimlerini giderme işlevinin yanı 
sıra, maddi tazminatın yetersiz kaldığı durumlarda onun eksiğini ve açığını ka-
patıcı, zararı denkleştirici somut, gerçekçi ve toplumsal bir işlevi olduğu dü-
şüncesindeyiz. 16 

Yukardaki bölümlerde belirttiğimiz gibi, maddi tazminat hesaplarına egemen 
olan katı ve sınırlayıcı kurallar ile can zararlarının “malvarlığı zararı” olarak ni-

16 “Manevi tazminat istemine çağdışı “hazcı” (hedonist) ve “misillemeci” (talionist) “keyif ve acı çıkarma” 
işlevi yerine, alacaklısı için maddi tazminatı tamamlayan bir “sosyal yardım ve rehabilitasyon” sağlama 
işlevi kazandırılmalıdır. Manevi tazminatın öznel, deruni gönül acısı çekenin keyif ve acı çıkarma parası 
sayılmayıp, maddi tazminatın bir sosyal tamamlayıcısı ve düzelticisi olarak değerlendirilmesinin bir yararı 
da, duygusal kökenli acı çıkarma (manevi tatmin) işlevinden arındırılmış manevi tazminata kusursuz risk 
sorumluluklarında da hiç duraksamasız yer verilebilmesi olacaktır. Bunun gibi, manevi tazminat, aynı 
kararlılıkla, sorumluluk sigortalarının kapsamına da alınabilecektir. ” (Serozan, agm. , s. 92, 94, 95)   
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telenmesindeki saplantılar yüzünden, yeterli miktarda tazminat alamayan kişile-
rin uğradıkları haksızlık ya da maddi tazminattaki yetersizlik manevi tazminatla 
giderilecektir. Ayrıca, gene maddi tazminatın geliştirilemeyen, çağın ve yaşam 
gerçeklerinin gerisinde kalan kalıplaşmış ilkeleri nedeniyle hiç maddi tazminat 
alamayan kişilerin “görünür” zararları da manevi tazminatla karşılanacaktır. Bü-
tün bunlar manevi tazminatın tamamlayıcı (telafi edici) işlevinin önemini ortaya 
koymaktadır.    

4. Manevi Tazminatın Caydırıcı Etkisi Hakkında

Manevi tazminatın, acı ve üzüntüyü giderme, öfkeyi yatıştırma, huzur ve tat-
min duygusu yaratma ve maddi tazminatın eksiğini ve açığını kapatma işlevleri-
nin yanı sıra “ceza etkisi” ile birlikte, hukuka aykırı eylemleri önleyici ve caydırıcı 
bir işlev göreceği inancındayız. 17 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yukarda anılan son kararında “caydırıcılık” 
ögesine ağırlık verilmesine göre, artık ünlü İçtihadı Birleştirme Kararındaki duy-
gusal içerikli görüşlerin terk edilmekte olduğu; gerçekçi, nesnel, somut anlayış ve 
değerlendirilmelere yönelindiği izlenimini edinmiş bulunuyoruz. 18 

5. Sonuç  

Manevi tazminatın, (belli bir ölçüde acıyı, üzüntüyü, öfkeyi yatıştırma işlevi 
de olabileceği gözardı edilmeden, ancak bunların ölçülemezliği yüzünden, uygu-
lamada tazminat tutarını belirlemede bir işe yaramayacağı da görülerek, manevi 
tazminata bir değer ölçüsü aranırken özellikle iki işlev üzerinde yoğunlaşılması 
gerektiği düşüncesindeyiz

Bunlardan birincisi maddi tazminatı tamamlayıcı denkleştirme işlevi 
İkincisi caydırıcılık ve önleyicilik işlevi olmalıdır. 

Bu iki işlevin uygulamada ve hesaplamada nasıl değerlendirileceği ve tazminat 
tutarının belirlenmesinde ne derece tutarlı ve doğru sonuç vereceği, aşağıda ör-
neklerle açıklanacaktır. 

17 Manevi tazminatın, tıpkı maddi tazminat gibi, ondan ne eksik ne fazla, birincil sosyal denkleştirme işlevinin 
ardında, ikincil bir işlevi, bir yan etki olarak caydırıcı, önleyici (prevantif) bir işlevi ve etkisi de olabilir. 
(punitive domage). Manevi tazminatın birincil nesnel denkleştirme işlevi gibi, bu ikincil önleme (caydırma) 
işlevi de sosyal bir boyutla zenginleştirilmelidir. – Manevi tazminatın maddi tazminatı tamamlayıcı birincil 
denkleştirme işlevi açısından olsun, caydırıcı ve önleyici ikincil işlevi açısından olsun, göz önünde tutulması 
gerekli hukuki pusula tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alan “sosyal bir pusula” olmalıdır. 
(Serozan, agm., s. 88-89) 

18 Bakınız: Yukarda II-4’de özetlenen Hukuk Genel Kurulu kararı. 
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IV. MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİNİN YASAL DAYANAKLARI  
ve KOŞULLARI

1. Yasa Hükümleri

Manevi tazminat, Borçlar Yasası’nda iki ayrı maddede düzenlenmiş olup, bun-
lardan birinde cana gelen zararlar (BK 47, TBK 56) ve ötekinde kişilik haklarına 
verilen zararlar (BK 49, TBK 58). yer almıştır. Bizim konumuz ve ilgi alanımız 
cana gelen zararlar olduğundan, aşağıda yalnızca bunun üzerinde durulacaktır. 

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi metni, yalın bir dille, şöyledir: 

Madde 47-Hâkim, özel durumları gözeterek, bedensel zarara uğrayan kimseye 
veya ölüm durumunda ölenin yakınlarına manevi zarar adıyla adalete uygun bir 
tazminat ödenmesine karar verebilir. 

6098 sayılı yen Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesi de şöyledir: 

Madde 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi duru-
munda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar 
paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. 

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına 
da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. 

2. Manevi Tazminat İsteyebilmenin Koşulları

Her iki madde metnine bakarak, manevi tazminat isteyebilmenin koşullarını 
şöyle sıralayabiliriz: 

(a) Hukuka aykırı bir biçimde bedensel zarara veya ölüme neden olunmalıdır. 

(b) Zarar ile eylem arasında nedensellik bağı kurulabilmelidir. 

(c) Zarar veren, az çok kusurlu olmalı, sorumluluğu gerektiren koşullar oluş-
malıdır. 

(d) Maddi tazminattan farklı olarak, zarar gören, bedensel zarara uğramasa 
bile, fiziksel kişilik değerleri etkilenmiş; eylem veya olay, ruhsal sarsıntı ve sinir 
bozukluğu yaratmış olmalıdır.   

(e) Beden bütünlüğü bozulan veya ölümden etkilenen bazı kişiler, zarar gör-
dükleri kesin olmakla birlikte, (bir takım katı kurallar ve hesaplama yöntemleri 
yüzünden) hiç maddi tazminat alamamış veya aldıkları maddi tazminat yetersiz 
kalmış olmalıdır. 19

19 “Manevi tazminat, maddi tazminatın sınırlarına çarpıp tökezlendiği ya da tükendiği yerde, onun 
denkleştirme işlevini, bir sosyal gereksinimi karşılama amacıyla üstlenir. (Serozan, agm. , sf. 86) 
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3. Yakınların Manevi Tazminat İsteyebilmeleri

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına 
da manevi tazminat isteyebilmeleri uzun yıllar tartışılmış; zamanla benimsenip 
Yargıtay’ın kökleşmiş kararları haline gelmiştir. Bu gelişmenin bir sonucu olsa 
gerek, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun “manevi tazminat” başlıklı 56. 
maddesine (önceki Yasa’da bulunmayan) ikinci fıkra eklenerek “Ağır bedensel za-
rar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat 
olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir” denilmiştir. 

V. MANEVİ TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ

Manevi tazminat, maddi tazminat benzeri bir hesaplama yöntemiyle belirle-
nebilir mi? Başka bir deyişle, manevi zarar ölçülebilir mi? çağdaş görüşler, artık 
manevi tazminatın “takdir” edilmek yerine bir ölçüsü bulunması gerektiği yönün-
dedir. Yinelersek: “Maddi zarar hesaplanır, manevi zarar takdir edilir, özdeyişi 
günümüzde geçerliğini yitirmiştir. ”20

Manevi tazminat nasıl hesaplanacak, ölçüsü ne olacaktır? Bu sorunun yanıtı, 
manevi zararın ne anlama geldiği ve işlevi konusundaki görüşler çerçevesinde be-
lirlenmelidir. Bu görüşlerden hangilerinin somut ve elle tutulur olduğunu yukarda 
açıklamış ve manevi tazminatın, “maddi tazminatı tamamlayıcı denkleştirme 
işlevi” ile “caydırıcılık işlevi”nin en doğru görüşler olduğu sonucuna varmıştık. 
Şunun için ki, yukardaki bölümlerde yer alan değerlendirmelerde, acı ve üzüntü-
nün ölçülemeyeceği, huzur (tatmin) duygusuna bir sınır konulamayacağı, insan 
doğası içinde varlığını yadsımadığımız bu duygularla bir yere varılamayacağı belli 
olmuş, kanıtlanmıştır. Uzun yıllardan beri ve bugün de mahkemelerce “takdir” 
olunan ve Yargıtay’ca değerlendirilen manevi tazminat tutarları arasındaki derin 
farklılıklar, duygusal çözümün yanlışlığını ortaya koymuştur. Hukuktaki gelişme-
ler ve çağdaş görüşler de buna karşıdır. Denildiği gibi “Dünyada hiçbir aygıtın 
dozunu saptayamayacağı bir acının, üzüntünün, bunalımın ve sıkıntının manevi 
tazminatın dayanağı ve ölçüsü sayılması yalnız akıl dışı değil, aynı zamanda sa-
kıncalıdır. Açılacak keyfilik çığırının nerede biteceği belli olmaz. ” 21

Manevi tazminat, duygusal doyum (tatmin) kuramından arındırıldıktan son-
ra, ona bir ölçü bulmak zor olmayacaktır. Yukarda geniş açıklamalarını yaptığımız 
ve benimsediğimiz iki temel işlevden ilki olan manevi tazminatın “maddi taz-
minatı tamamlayıcı denkleştirme işlevi” ile ikincisi olan “caydırıcılık işlevi” öyle 

20 Serozan, agm. , s. 86 
21 Serozan, agm. , s. 82
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sanıyoruz ki, maddi tazminat benzeri manevi tazminat hesabında bize kolaylıklar 
sağlayacaktır. Aşağıda bunları ele alıp bir yol bulmaya çalışacağız. 

1. Manevi Tazminatın, Maddi Tazminatı Tamamlayıcı Denkleştirme İşlevi 
ve Bunun Uygulanması

Manevi tazminatın, maddi tazminatın eksiğini gediğini kapama işlevi, maddi 
tazminat hesabından farksız bir hesaplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu 
hesaplamada tek fark, maddi tazminatın kazanç ögesi ile çalışma yaşı sınırlarının 
bir yana bırakılması olacak; kişiler ne iş yaparlarsa yapsınlar, ne kadar kazanç elde 
ederlerse etsinler veya hiç kazanç elde etmesinler, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, 
herkes için eşit, tek ve ortak bir para ölçüsüyle (asgari ücretler üzerinden) ma-
nevi tazminat (maddi tazminat hesaplanır gibi) hesaplanacak; böylece patronla 
işçinin, zenginle yoksulun, köydeki ağayla dağdaki çobanın yaşam hakları ara-
sında (manevi tazminat yönünden) bir fark kalmayacaktır. Hesaplanan manevi 
tazminat tutarı, önce, zarar gören kişinin maddi tazminat tutarıyla (azlık, çokluk 
ya da yokluk durumuna göre) denkleştirilecek; daha sonra yasalarda belirtildiği 
gibi (BK 47, TBK 56) “olayın özellikleri gözetilerek” ikinci bir değerlendirme ya-
pılacak; en son yargıç, yasada kendisine tanınan yetkileri kullanarak (TMK m. 4; 
BK 42/2-44/2; TBK 50/2-52) ve yasalardaki hükümlerin anlam ve amacına uygun 
biçimde, hesap sonucunun biraz altında veya biraz üstünde, ama ondan pek fazla 
da uzaklaşmayarak, hükme esas olacak manevi tazminat tutarını belirleyecektir. 
Bizce, yargıcın “takdir” yetkisi bununla sınırlı kalmalı, ölçü kaçırılmamalıdır. 

Bu soyut açıklamaları somutlaştırmak gerekir diyerek, şu örnekleri veriyoruz: 

örnek 1: Haksız eylem veya hukuka aykırı durumlar sonucu ölümüne neden 
olunan veya öldürülen çocukların desteğinden yoksun kalan anne ve babanın 
maddi tazminatı, uygulanmakta olan katı ve acımasız yöntemler yüzünden çok 
düşük hesaplanmaktadır. İşte bu haksızlık, uygun miktarda manevi tazminatla 
giderilmelidir. 

örnek 2: Ülkemizde uygulanmakta olan sakatlık cetvellerinde (SSİT), estetik 
zarar olarak nitelenen, genellikle yüzdeki ve bedendeki kalıcı izler, işgücü kay-
bı olarak görülmemekte, bunlar için bir işgücü kayıp oranı belirlenmemektedir. 
Oysa görselliğin ağır bastığı günümüzde, güzel yüzlü, bakımlı, gösterişli insan-
ların daha kolay iş buldukları, iş ve kazanma olanaklarının çok daha fazla oldu-
ğu bilinmektedir. Burada yapılması gereken şu olmalı: Birisi konusunda uzman 
hekim, ikincisi davacının mesleğinden bir meslek bilirkişisi, üçüncüsü tazminat 
hesap uzmanı olmak üzere üç kişilik bilirkişi kurulu aracılığı ile 22 davacıdaki ka-
22 Bilirkişi kurulu oluşturulmasına ilişkin bu görüşümüz, Yargıtay 19. HD 02. 10. 1995 gün 901-7750 sayılı 
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lıcı izlerin iş ve çalışma yaşamına etkileme oranı belirlenmeli; bu oran üzerinden 
(maddi tazminat yöntemleriyle) hesaplanacak tazminat tutarı, yargıcın hüküm 
altına alacağı manevi tazminatın temelini oluşturmalıdır. 

örnek 3: ölen kişinin, destek tazminatı alamayan yetişkin çocuklarının veya 
kardeşlerinin ya da başka yakınlarının tazminat istekleri manevi tazminatla kar-
şılanacaktır. Burada da maddi tazminat benzeri (asgari ücretler üzerinden) ma-
nevi tazminat hesabında, yaşam süreleri, destek payları, varsa ölenin kusur oranı 
dikkate alınacak; belirlenen rakamlar, özel durumları gözeterek takdir yetkisini 
kullanması için yargıcın önüne konulacaktır. 

örnek 4: Yargıtay kararlarında benimsendiği üzere, hukuka aykırı bir eylem 
veya olay sonucu bedensel zarar meydana gelmese, bir sakatlık oluşmasa bile, 
ruhsal sarsıntı ve sinir bozukluğu manevi tazminat isteğini haklı kılmakta; be-
densel zarara uğrayan kişinin yakınları dahi benzer bir etkilenme yüzünden aynı 
hakka sahip bulunmaktadırlar. Bu gibi durumlarda dahi, maddi tazminat benzeri 
manevi tazminat hesabı yapılabileceği kanısındayız. Her ne kadar, bu tür etkilen-
melerde işgücü kayıp oranı, yaşam süresi, destek payı gibi hesap unsurları bulun-
mamakta ise de, bizce yasal asgari ücretin yıllık tutarı (taban) alınarak, bunun 
üzerinden yargıç tarafından bir değerlendirme yapılması olanaklıdır. Zaten asgari 
ücretin yıllık tutarının altında bir manevi tazminat düşünülmesi de, bu tür tazmi-
nattan beklenen yararı ve etkiyi sağlayamayacaktır. 

2. Yargıcın Gözönünde Bulundurması Gereken Özel Durumlar

Borçlar Kanunu 47. maddesindeki yargıcın, “özel durumları gözeterek”, TBK 
56. maddesindeki “olayın özelliklerini gözönünde tutarak” manevi zarar adıyla 
adalete uygun bir tazminat ödenmesine karar verebileceğine ilişkin açıklamada, 
gözetilecek “özel durumlar” ya da “olayın özellikleri” neler olacaktır? 

Uygulamada, uzun yıllar araştırma niteliğinde yapılan tek iş, yalnızca, Savcılık 
ve Karakol aracılığı ile “tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının soruştu-
rulması” olmuş; bu ise hiçbir yarar sağlamadığı gibi, pek çok sakıncalar da do-
ğurmuştur. çünkü, incelediğimiz yüzlerce dosyada gördüğümüz odur ki, kişiler 
kapılarına gelen polisten ürktükleri gibi, daha fazla tazminat ödeneceği inancıyla 
“yoksul ve muhtaç durumda olduklarını, olaydan sonra çalışmadıklarını, halen 
işsiz olduklarını” tutanağa yazdırmışlar, bundan yarar ummuşlardır. Daha kül-
türlü ve seçkin kişiler bile, türlü nedenlerle (özellikle vergi denetiminden kaygı 
duyarak) gerçek kazançlarını düşük göstermek gibi bir davranış içine girmişler-

ve 06. 05. 1994 gün 6250-4625 sayılı kararlarından alınmıştır. Ayrıntılar için bakınız: Geçici İşgöremezlik 
Zararları ve Tedavi Giderleri adlı kitabımızın 38-39 ve 94. sayfaları. (Legal, 2004) 
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dir. Bu nedenlerle, polis tutanaklarının, hatta muhtarlıktan alınan bilgilerin hiçbir 
değeri yoktur. Mahkemeler böyle Savcılık kanalıyla soruşturma yaptıracaklarına, 
tapudan, vergi dairelerinden bilgi isteseler; bu tür araştırmaların anlam ve amacı-
nı taraflara anlatıp, belge sunmalarını, tanık dinletmelerini isteseler, daha sağlıklı 
sonuca varılacağı kanısındayız. 

öte yandan, “sosyal ve ekonomik durum ölçütü”, zengine daha çok, yoksula 
daha az manevi tazminat ödenmesini amaçlayan bir yönlendirme izlenimi ver-
mektedir. Bu konuda 818 sayılı Borçlar Yasası’nın 49. maddesine 3444 sayılı yasa 
ile eklenen 2’nci fıkradaki “Yargıç, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, 
tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını 
da dikkate alır” hükmü çok eleştirilmiş, son derece sakıncalı bulunmuş; bu yüz-
den 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nda böyle bir hükme yer verilmemiştir. 
Yeni Yasa’nın, önceki Yasa’nın 49. maddesinin karşılığı olan 58. maddesi çok yalın 
biçimde ve şöyle düzenlenmiştir: 

Madde: 58-Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi 
zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. 

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştıra-
bilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve 
bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. 

Artık, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun yukardaki hükmüne göre, 
mahkemelerce, savcılık ve karakol aracılığıyla “sosyal ve ekonomik durum soruş-
turması” yaptırılmasının bir gereği kalmamıştır. Bu tür yararsız yazışmalarla iş ve 
zaman kaybına neden olunmamalıdır. 

Hem kişilerin onuru, saygınlığı, kişilik ve yaşam hakları, bedensel bütünlük-
leri, onların varlıklı veya yoksul, mevki ve makam sahibi, işveren-işçi, kentli-köy-
lü, eğitimli-eğitimsiz, sıradan yurttaş oluşlarına bakılmaksızın; maddi zararın 
azlığına çokluğuna, haksız eylemin ve hukuka aykırılığın niteliğine, kusurun ve 
sorumluluğun derecesine göre değerlendirme yapılarak, hüküm altına alınacak 
manevi tazminat, maddi tazminatı tamamlayıcı ve zarar vereni caydırıcı bir 
işlev görebilmelidir.    

Bir başka değerlendirme yanlışı da “tazminatın bir zenginleşme aracı olmama-
sı gerektiği” biçimindeki (adeta mağdura karşı olan) anlayıştır. Hep söylediğimiz 
gibi, suyu bulandıran mağdur değil, suç işleyen veya hukuka aykırı eylemiyle za-
rar verendir. Zararı, malvarlığı eksilmesi tanımıyla sınırlandıran bu anlayıştakiler, 
biraz da insanı, insanın değerini, yaşamın kutsallığını gözönünde bulundurma-
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lıdırlar. Mağdur, zarar görmüşse, bir de yargı eliyle haksızlığa uğratılmamalıdır. 
Terazinin kefesine biraz mağdurdan yana ağırlık koymak, sosyal hukuk devleti 
olmanın gereğidir. 

Bizce, yasalardaki yargıcın “özel durumları” veya “olayın özellikleri” araştırma 
işlevi, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarıyla sınırlı kalmamalı; başka özel-
likler üzerinde durulmalıdır. 23 

3. Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Gözönünde Bulundurulacak 
Hususlar

Bize göre, manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel durumlar şunlar olma-
lıdır: 

a) Suçun ve eylemin niteliği

Suç ve eylemin kasıtlı veya taksirli oluşuna, işleniş biçimine, eylemcinin sa-
bıkası ve daha önce benzer suç ve eylemleri olup olmadığına, ceza uygulanırken 
ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenlerin dikkate alınıp alınmadığına bakılarak, suç 
ve eylemin toplumda yarattığı tepkinin derecesine göre bir değerlendirme yapıl-
malı; hükmedilecek tazminatın caydırıcı etkisi gözönünde bulundurulmalıdır. 

b) Olayın ve eylemin ağırlığı

Kusur ve sorumluluk oranları tazminatın tutarını belirlemede temel unsur-
lardan biri olmakla birlikte, bizim burada sözünü edeceğimiz “özellik”, eylemin 
ve olayın kişileri etkileme derecesi ile toplumda algılanış ve yankılanış biçimidir. 
örneğin, bazı trafik kazaları “cinayet gibi kaza” olarak nitelenmekte, sürücüye ve-
rilen yüzde yüz kusur oranı kişilerin ve toplumun öfkesini yatıştırmaya yetme-
mektedir. Gerçekten, kentin en kalabalık caddelerinde otomobil yarışı yaparak 
insanları ezip geçen, alkolün etkisiyle kaldırıma çıkıp durakta bekleyenlerin canı-
na kıyan, trafik ışıklarına aldırmadan aracını insanların üzerine süren şımarık ve 
sorumsuz sürücülere verilen yüzde yüz (ya da sekizde sekiz) kusur oranı, manevi 
tazminatın ölçüsünü belirlemede yeterli olamamaktadır. Bu tür olaylarda, taraf-
ların sosyal ve ekonomik durumlarına bakmanın, davalının ödeme gücünü araş-
23 Yargıtay’ın bir çok kararlarında, yargıcın, manevi tazminat miktarını nesnel (objektif) ölçülerle belirlemesi ve 

“her olayın özelliğini” dikkate alması gerektiği açıklanmış bulunmasına karşın, nedense “sosyal ve ekonomik 
durum” araştırmasına saplanıp kalınmıştır. Şu kararlarda öngörülen ölçüler bizce doğru olandır. örneğin, 
4. HD 03. 10. 1996 gün 7764-8806 sayılı kararına göre: “Manevi tazminat miktarının belirlenmesinde, ona 
etkili olan nedenler nesnel ölçülere göre isabetli biçimde karar yerinde gösterilmelidir.” (Yasa HD 1997/11-
1428, no: 591) – HGK 23. 10. 2002 gün 2002/4-912 E. 846 K. sayılı kararına göre:” Yargıç, manevi tazminatın 
miktarının belirlenmesinde, her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağını da gözeterek, 
takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. (Kazancı Yazılım) - 4. HD 
24. 10. 1996 gün 8351-10437 sayılı kararında da benzer açıklamalar yapılmıştır. (Yasa HD 1997/2-92, no: 20)  
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tırmanın, bu ödemenin onu yoksullaştıracağı ve davacıyı zenginleştireceği gibi 
kaygılara düşmenin bir anlamı ve gereği yoktur. 

Gene öyle suç ve eylemler vardır ki, ceza yasaları yetersiz kalmakta, zarar gören 
kişileri yatıştırmak ve toplum vicdanını rahatlatmak için bir şeyler yapmak gerek-
mektedir. O bir şeyler, suçlular ve haksız eylem sorumluları üzerinde önleyici ve 
caydırıcı bir işlev görecek olan yüksek tutarlı manevi tazminattır. örneğin, aşırı 
kazanç hırsıyla zararlı yiyecekler ve tehlike yaratan aygıtlar üreterek ve satarak 
insanların sağlığıyla oynayan kişileri, demirden ve çimentodan çalarak eksik ge-
reçlerle çürük binalar yapan inşaatçıları ve onlara onay verenleri, denetleme göre-
vini yerine getirmeyenleri koruyup kollamanın bir anlamı yoktur Artık, yargıçlar, 
böyle durumlarda tarafların sosyal ve ekonomik düzeylerine, ödeme güçleri bu-
lunup bulunmadığına bakmayıp, en yüksek manevi tazminata hükmetmelidirler. 

c) Zarar görenin ve zarar verenin kişilikleri 

Zarar göreni yatıştırıcı ve zarar vereni caydırıcı bir manevi tazminat tutarı, 
sosyal ve ekonomik durumlara göre değil, onların kişisel özelliklerine, eğitim ve 
kültür düzeylerine, davranış biçimlerine, özyapılarına göre belirlenmelidir. Bura-
da anlatmak istediğimiz, asla “mevki ve makam, ad ve unvan” değildir. Yukarda-
ki bölümlerde açıkladığımız gibi, bizim manevi tazminattan beklediğimiz yarar, 
maddi tazminatı tamamlayıcı bir unsur olması ve zarar veren üzerinde etkisini 
gösterecek caydırıcı işlev görmesidir. 

Manevi tazminatın, maddi tazminatı tamamlayıcı işlevini yerine getirdiğinin 
söylenebilmesi için, zarar görende, zararın tam ve eksiksiz giderildiği duygusunun 
da yaratılması gerektiği düşüncesindeyiz. Her ne kadar (acıyı dindirme, huzur 
yaratma gibi) duygusal ölçülere karşı isek de, bu duyguları gözardı edemeyece-
ğimizi, bunları da dikkate almamız gerektiğini yukardaki bölümlerde birkaç kez 
yineledik. Burada şunu eklemek istiyoruz: Acı ve üzüntünün, öfkenin ve öç alma 
duygusunun derecesi kişiden kişiye değişir. Bu, genellikle eğitim ve kültür düzeyi 
ile bağlantılıdır; kişilik yapısının, yaş, cinsiyet, yaşam biçimi gibi özelliklerin de 
etkisi vardır. Manevi tazminat tutarını belirlerken, yargıç, bunları da gözönünde 
tutmalıdır. 

Manevi tazminatın, zarar verende ve tazminat sorumluları üzerinde “caydı-
rıcı” bir etki yaratabilmesi de, davalı durumundaki kişilerin eğitim ve kültür dü-
zeyleriyle, yetiştikleri toplum ve aile çevresiyle, davranış özellikleriyle bağlantılı-
dır. Yargıcın, sağlıklı ve doğru bir değerlendirme yapabilmesi için, tüm bilgilerin 
dosyaya yansımış olması, her türlü araştırmanın yapılıp, kanıtların tam toplanmış 
bulunması gerekir. 
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d) Meslek yaşamının sona ermesi ve ekonomik geleceğin sarsılmasında ölçü

Haksız eylem sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin, zarar gören organı yü-
zünden meslek yaşamı sona ermişse veya o kişi meslek değiştirmek zorunda kal-
mışsa, manevi tazminat tutarı belirlenirken, yargıç, bu gibi özel durumları ayrıca 
dikkate almalıdır. örneğin, parmağı kopan operatör veya piyanist, kolu kesilen 
torna ustası, meslek hastalığına yakalanan işçi, yüzünde veya bedeninde kalıcı 
izler oluşan ya da yüz şekli değişen sinema ve tiyatro oyuncusu, televizyon sunu-
cusu, manken gibi kişiler meslek değiştirmek zorunda kalmışlarsa, onların bu za-
rarlarını, ileriye yönelik varsayıma dayalı maddi tazminat hesapları ile gidermek 
yeterli olmayacak; gelecekteki beklentilerini, meslek yaşamında ilerleme tutku ve 
özlemlerini ayrı bir ölçüye vurmak ve manevi tazminata böyle bir işlev yüklemek, 
böylece bir denkleştirme yapmak gerekecektir.  

Ekonomik geleceğini sarsılması durumu, yalnız meslek yaşamı sona erenler 
veya meslek değiştirmek zorunda kalanlar için değil, bir işi ve kazancı olmayan-
lar ya da henüz çalışma yaşamına atılmamış bulunanlar için de söz konusudur. 
örneğin, kaza sonucu sakat kalan küçük bir çocuğun ilerde seçeceği meslek ön-
ceden bilinemeyeceğinden, maddi tazminat hesabı, zorunlu olarak varsayımlara 
dayanacak; böyle bir hesapta yanılgı payı yüksek olacaktır. İşte bu yanılgı payının 
yarattığı eksiklik uygun bir manevi tazminatla giderilecektir. Bir başka örnekte, 
bir işi, mesleği, kazancı olmayıp, evde oturarak evlendirilmeyi bekleyen bir genç 
kızın estetik zararı veya sakatlığı, bir sinema oyuncusu kadar olmasa bile, onun 
da ekonomik geleceğini sarsacak, belki de çok iyi bir evlilik yapma şansını azalta-
caktır. Bu gibi durumlarda da maddi tazminatla zararı gidermeye çalışmak, hesap 
unsurlarının azlığı ve yetersizliği nedeniyle hemen hemen olanaksızdır. İşte bu 
eksikliği giderecek olan da, bedensel zararın türüne ve zarar görenin kişisel özel-
liklerine uygun bir miktar manevi tazminattır. 24

24 Belirli bir mesleği ve kazancı olmayan kişilerin de ekonomik geleceklerinin sarsılabileceğine, bu gibi 
durumlarda manevi tazminatın ölçüsünün farklı olacağına ilişkin, biri eski ve ikisi yeni üç karar örneği 
şöyledir: 10. HD 20. 05. 1976 gün 1975/8355 E. 1976/3924 K. sayılı kararına göre: “Evlenme çağındaki bir 
genç kızın estetik zararı, onun evlenme şansını ağır biçimde etkileyecek, büyük olasılıkla ve en azından 
gelecekteki yaşamında onu bir kocanın desteğinden yoksun kılacaktır. ” (YKD 1977/1-69) - Bu karardan 
yirmibeş yıl sonra verilen 11. Hukuk Dairesi’nin 12. 11. 2001 gün 5841-9240 sayılı kararında da: “Kaza 
tarihinde 18 yaşında olan ve sadece %3. 3 oranında sakat kalan davacının yaşı, evlenme çağında bir genç 
kız olması, evlenme ve iş bulma olanaklarını önemli ölçüde yitirmiş olabileceği gözetildiğinde mahkemece 
hükmedilen manevi tazminat az bulunmuş; daha yüksek bir manevi tazminat hükmedilmesi gerekeceği” 
görüşüyle karar bozulmuştur. (Yayınlanmamıştır. ) - Başka bir karar da 4. Hukuk Dairesi’nin 20. 09. 2004 
gün 9196-10137 sayılı kararı olup, bu kararda: “Henüz ergenlik yaşına erişmeden önce davalı tarafından 
alıkonularak ırzına geçilmiş olan davacının, davalının haksız eylemi sonucu uygun bir evlilik yapabilme 
şansının azalacağı kabul edilse bile, bu durum maddi anlamda kazanç kaybı olarak kabul edilemez. Bu 
nedenle davacının varsayıma dayalı destekten yoksunluk niteliğindeki maddi tazminat isteğinin reddine 
karar verilmelidir. ” denilmiştir. (YKD 2005/1-26) Bu karar, maddi tazminat istenip istenemeyeceği 
yönünden tartışılabilir. Ancak, şurası kesindir ki, olayın özelliğine ve ülkemizdeki ahlak ve değer yargılarına 
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4. Manevi Tazminatın “Caydırıcı” Etkisi Nasıl Sağlanabilir? 

Yargıç, ne miktar manevi tazminata hükmetmeli ki, zarar verende caydırıcı bir 
etki yaratabilsin. Bunun yanıtını öncelikle “caydırma” sözünde aramalıyız. Her ne 
kadar sözlüklerdeki anlamı “kararından döndürmek, vazgeçirmek” ise de, burada 
kastedilen “uslandırmak, sakındırmak, daha dikkatli davranmaya, önlem almaya, 
kurallara uymaya özendirmek, suç işleme alışkanlığından vazgeçirmek, suça eği-
limli kişilere gözdağı vermek”tir. Cezalandırmadan beklenen de bu değil midir? O 
yüzden biz, caydırıcı etkiyi bir tür özel hukuk cezası olarak nitelemekte bir sakın-
ca görmüyoruz. Şu farkla ki, cezalar yasalarda yazılı sürelere bağlı iken, caydırma 
işlevinin bir süresi ve ölçüsü yoktur. O yüzdendir ki, caydırıcı etki yaratsın diye 
manevi tazminata bir ölçü arıyoruz. Ancak bizim aradığımız ölçü, kişiden kişiye 
değişen içsel ve duygusal bir algılama ve etkilenme değil, nesnel (objektif) bir öl-
çüdür. Tıpkı acı ve üzüntüyü ölçmenin olanaksızlığı gibi, caydırıcılığın da kişiler 
üzerindeki etkisini saptamak olanaksızdır. Şu halde duygusal yaklaşım yanlıştır. 

öte yandan, bir cezanın veya tazminatın kişiler üzerindeki etkisi, onların ki-
şilik yapılarına, eğitimli-eğitimsiz, varlıklı-yoksul oluşlarına, yetiştikleri ve yaşa-
dıkları toplum kesimine, kurallara uyma-uymama alışkanlıklarına, sorumluluk 
duygularının gelişmiş-gelişmemiş bulunmasına, suç işleme eğilimlerine göre 
farklı olacaktır. Bunları da ölçüye vurmak olanaksız ise de, en azından yasada 
öngörülen “özel durumlar” kapsamında değerlendirilmelidir. 

Bize göre, manevi tazminatın kişiler üzerindeki caydırıcı etkisi, duygusal yak-
laşımlarla değil, maddi tazminat benzeri nesnel ölçülerle sağlanabilir. Yukarda, 
manevi tazminatın öncelikle “maddi tazminatı tamamlayıcı” bir denkleştirme 
işlevi görmesi gerektiğini savunmuş; maddi tazminatın yetersiz kaldığı veya hiç 
ödenemeyeceği durumlarda manevi tazminatın onun açığını kapatacağını söyle-
miştik. İşte, maddi tazminatın parasal tutarı, zarar veren kişide ve öteki sorum-
lularda caydırıcı bir etki yaratamayacak kadar az ise, bu açığı (maddi tazminat 
benzeri bir hesaplamayla) manevi tazminat kapatacaktır. Bunun gibi, hesap un-
surlarının yetersizliği yüzünden zarar gören kişiler hiç maddi tazminat alamıyor-
larsa, (gene maddi tazminat benzeri bir hesaplamayla) manevi tazminat bu boşlu-
ğu dolduracaktır. Bu konuda yukarda dört ayrı örnek verilmiş ve somut çözümler 

göre, ırzına geçilen kızın evlenme şansı ya da iyi bir evlilik yapma olanağı azalmış, bir anlamda ekonomik 
geleceği sarsılmıştır. Halkımız bekarete önem vermekten asla vazgeçmiş değildir; bu kırsal kesimde olduğu 
kadar kentlerde ve varlıklı ailelerin çoğunda da böyledir. Eğer, bu gibi kişilik zararlarının, maddi tazminat 
konusu olamayacağı düşüncesi ağır basıyorsa, o zaman halkımızın değer yargıları, ırz ve namus anlayışı ile 
bekarete verilen önem dikkate alınmalı; bunun iyi bir evlilik yapma şansını azaltacağı kabul olunmalı; maddi 
tazminatın bıraktığı boşluk (ırza geçenin ekonomik durumu hiç gözetilmeden) maddi tazminat benzeri bir 
hesaplama ile giderilmeli; toplum vicdanını tatmin edecek yüksek bir manevi tazminata hükmedilmelidir. 
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önerilmiştir. 25     

5. Manevi Tazminatın, Maddi Tazminat Gibi Hesaplanması

Manevi tazminatın maddi tazminat gibi hesaplanması olanaklı mıdır? Maddi 
tazminat benzeri bir hesaplamada hangi ögeler ve ölçüler kullanılacaktır? Aşağıda 
bu konudaki önerilerimizi açıklayacağız. 

(a) önce, manevi tazminat için parasal birim olarak “yasal asgari ücretler” 
alınabilir ve bununla bir “taban ölçü” belirlenir. Kişilerin sosyal ve ekonomik dü-
zeyleri ve kazanç durumları ne olursa olsun, maddi tazminat hesabında hangi ka-
zanç unsuru kullanılırsa kullanılsın, manevi tazminatın hesap birimi “yasal asgari 
ücretler” olacak; asgari ücretlerin bir yıllık tutarı “taban” kabul edilecek, manevi 
tazminata hükmedilirken bu “taban”ın altına inilmeyecektir. 

(b) Asgari ücretlerin bir yıllık tutarı “taban” olarak alındıktan sonra, (maddi 
tazminatın eksik bıraktığı) yaşam süreleri ile yıllık asgari ücret tutarı çarpılacak; 
çıkan rakam, (kusur, işgöremezlik oranı, destek payı gibi) denkleştirme ögeleri 
ile netleştirildikten sonra, karar vermek üzere yargıcın değerlendirmesine sunu-
lacaktır.  

6. Maddi Tazminat ile Denkleştirme

Bunun için çok sayıda somut örnek hazırlamak, ayrı ayrı tablolar düzenlemek 
ve karşılaştırmalar yapmak gerekecektir. Bu ise uzun ve kapsamlı bir çalışmayla 
gerçekleşebilir. Şimdilik nasıl bir “denkleştirme” düşündüğümüzü açıklamakla 
yetineceğiz.  

(a) Madde tazminat hesaplarında yüksek kazanç, benzer olaylar arasında eşit-
sizlik yarattığından; örneğin, kazancı düşük olan karşısında kusuru fazla olan “az 
tazminat” öderken, kazancı yüksek olan karşısında kusuru az olan “çok fazla taz-
minat” ödediğinden, bu dengesizlik maddi tazminat ile manevi tazminatın denk-
leştirmesi yoluyla giderilmeye çalışılacaktır.   

(b) Bu denkleştirme, 6100 sayılı Yasa’nın 107. maddesine göre açılacak tazmi-
nat davalarında, “zarar ve kapsamı” belli olduktan ve maddi tazminat hesaplan-
dıktan sonra, manevi tazminat miktarlarının açıklanması biçiminde bir uygula-
maya olanak tanınırsa, daha kolay olacaktır. Yargıç dahi, zarar ve kapsamı belli 
olduktan (kusur ve hesap raporları verildikten) sonraki aşamada, uygun miktar-
larda manevi tazminata hükmedebilecektir.      
25 Bakınız yukarda, IV-1’de “Manevi tazminatın, maddi tazminatı tamamlayıcı denkleştirme işlevi ve bunun 

uygulanması” başlıklı bölümde (4) ayrı örnek. 
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Bütün bunlar birer örnek ve öneridir. Elbette üzerinde düşünülüp tartışılacak, 
kurallar ve ortak dizgeler oluşturulmak gerekecektir. 

VI. BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT NASIL ve  
HANGİ AŞAMADA İSTENMELİ

6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın 107. maddesindeki “Belirsiz ala-
cak ve tespit davası”nda manevi tazminat istenecekse, ne zaman, nasıl ve hangi 
aşamada isteneceği, yasa yeni olduğu için, ancak tartışılarak, ortak bir görüşte 
birleşilerek saptanacaktır. 

Bu konuda bizim görüşlerimiz şöyledir:  

1. Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Korunmalıdır

En başta belirtelim ki, bazı ayrık durumlar dışında, manevi tazminatın bölün-
mezliği ilkesinin korunması gerektiği düşüncesindeyiz. 

2. Zarar ve Kapsamı Belli Olduktan Sonra, Karar Aşamasında İstenmesi 
Önerisi

Belirsiz alacak davasında kısmi istek söz konusu olmayıp, dilekçelere konula-
cak olan “harca esas değer” aslında bir “kısmi istek” değil, davanın türü ve niteli-
ği gereği “edaya dönük bir tespit davası” olduğunun simgesidir. çünkü, bu dava, 
Yasa’nın 109. maddesinde ayrıca yer alan bir “kısmi dava” değil, “belirsiz alacak 
davası”dır. Bu yüzden, harca esas değerin, “geçici istek sonucu” ya da “asgari istek 
tutarı” olarak algılanması yanlış olur. Yasa’nın 107. maddesi 1. fıkrasında “…ala-
caklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz 
alacak davası açabilir” açıklamasında, asgari miktar denilmekle yetinilmeyip “de-
ğer”den sözedilmiş olması, harca esas rakamın bir “kısmi istek tutarı” olmayıp, 
“simgesel” bir nitelik taşıdığının göstergesidir.  

O halde, “belirsiz alacak davası” açılırken dilekçeye konulması zorunlu “harca 
esas değer”in içinde “manevi tazminat” unsuru bulunmamaktadır. Hem, harca 
esas değer “kısmi istek tutarı” olarak nitelenirse, bunun ne kadarının maddi taz-
minat ve ne kadarının manevi tazminat karşılığı olduğunun belirtilmesi gereke-
cektir ki, bu, manevi tazminatın bölünmezliği ilkesine aykırı düşer. 

Peki, “belirsiz alacak davası” dilekçesi, manevi tazminat isteğini de içermekte 
midir? Bilineceği üzere, yargılama sonucu toplanacak kanıtlara, kusur ve hesap 
bilirkişilerinin raporlarına göre belirlenecek tazminat tutarı “maddi tazminata” 
ilişkindir. O halde manevi tazminat nerededir? 
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Şöyle de soralım: Belirsiz alacak davasının karar aşaması öncesinde, davacı 
yargılama sonucu belirlenen “maddi tazminat” tutarı için harç yatırırken, “manevi 
tazminat” istek tutarlarını da açıklayıp harcını yatırabilecek midir ve böylece hem 
maddi hem manevi tazminatın hüküm altına alınmasını isteyebilecek midir ? 

Biz buna olumlu yanıt veriyoruz ve başlangıçta dava dilekçesinde maddi tazmi-
natla birlikte “manevi tazminat” da istendiğinin belirtilmesi koşuluyla, “belirsiz 
alacak davasının” karar aşaması öncesinde davacı, toplanan delillere, kusur ve 
sorumluluk derecelerine bakarak ve son aşamada belli olan “zarar ve kapsamını” 
dikkate alarak ne kadar “manevi tazminat” istediğini açıklamalı, harcını yatırmalı; 
mahkemenin yargıcı da takdir yetkisini kullanarak, (BK m. 42/2, TBK m. 50/2) 
maddi tazminat ile birlikte manevi tazminat hakkında da karar vermelidir, diyoruz. 

2. Manevi Tazminat İçin Ayrı Bir Dava Açılması Usul Ekonomisine Aykırı 
Olacaktır. 

Burada, “kısmi istek”te bulunulmadığı, belirsiz alacak davasının manevi taz-
minatı içermediği ileri sürülerek, ayrı bir “manevi tazminat” davası açılması ve 
bu davanın önceki dava ile birleştirilmesi ya da bağımsız olarak sürdürülüp so-
nuçlandırılması gerektiği savunulabilir. Ancak bunun usul ekonomisine aykırı 
olacağı, gereksiz iş ve zaman kaybına yol açacağı düşünülmelidir. 107. maddenin 
gerekçesinde belirtildiği gibi “miktar ya da değeri belirsiz bir alacak için dava açıl-
ması gerektiğinde birtakım sınırlamalar getirmek, dava içinde yeni taleplere veya 
o davanın dışında yeni davalara yol açmak, usûl ekonomisine aykırı bir durum 
yaratacaktır. ”

Sonuç olarak, dava dilekçesinde maddi tazminatla birlikte “manevi tazminat” 
da istendiğinin belirtilmesi koşuluyla, “belirsiz alacak davasının” karar aşaması 
öncesinde davacının “manevi tazminat” istek tutarlarını açıklayıp, harcını da ya-
tırmasından sonra, yargıcın takdir yetkisini kullanarak ((MK 4, BK 42/2-44/2, 
TBK 50/2-52) maddi tazminatla birlikte “manevi tazminat” hakkında da karar 
vermesinin en doğru uygulama olacağı düşüncesindeyiz. 

3. Manevi Tazminat Miktarı Başlangıçta Açıklanırsa Ölçüsüz Bir İstek Olur 

Manevi tazminat konusunda şunu da açıklığa kavuşturalım : 

Manevi tazminat, başlangıçta dava açılırken miktar belirtilerek istenemez 
mi ? Elbette istenebilir. Ama bu, ölçüsüz ve rasgele bir istek olur. Oysa, “belirsiz 
alacak davası”nın sağladığı geniş olanaklarla deliller toplandıktan, olayın boyut-
ları, kusurun derecesi ve sorumluluğun ağırlığı saptandıktan, bilirkişi inceleme-
si yapıldıktan, zarar ve kapsamı kesin belli olduktan sonra, ne miktar manevi 
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tazminat istenebileceği konusunda az çok bir fikir edinilmiş, bir ölçü belirlenmiş 
olacaktır.

Bu yüzden diyoruz ki, başlangıçta ölçüsüz bir manevi tazminat isteği yerine, 
belirsiz alacak davasının sağladığı geniş olanaklardan yararlanılmalı ve manevi 
tazminat miktarları karar aşamasına gelindikten sonra açıklanmalı; karar ön-
cesinde maddi ve manevi tazminatın harçları birlikte yatırılmalıdır. 

VII. YARGITAY KARARLARINDA MANEVİ TAZMİNAT

Yargıtay kararlarında, yıllardan beri hep manevi tazminatın azlığı çokluğu 
üzerinde durulur; ama bir çözüm üretilmez. Kararların çoğunda kalıp halinde şu 
görüşler yinelenir: 

Manevi tazminat ne bir ceza, ne de gerçek manasında bir tazminattır. Ceza 
değildir; çünkü, davacınn menfaati düşünülmeksizin, sorumlu olana hukukun 
ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük değildir. Hakim manevi tazminata hükme-
derken para değerini de düşünmelidir. Hükmettiği meblağ, bir sadaka niteliği 
taşınmamalı, kısmen de olsa bir manevi tatmin fonksiyonu ifa etmeli; diğer ta-
rafın müzayaka haline düşmesine, onun mahvına da meydan vermemelidir (22. 
06. 1966 gün 7/7 sayılı İçt. Bir K. )

Hakimin özel halleri göz önüne alarak manevi zarar adı ile hak sahibine ve-
rilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Bu para tutarı, asıl 
olarak ne tazminat ne de bir cezadır. Amacı, zarara uğrayanda bir huzur duygusu 
doğurmak ve ruhi ızdırabını dindirmek olması nedeniyle, tazminata benzer bir 
fonksiyonu vardır. (17. HD 10. 03. 2009, E. 2008/3265 K. 2009/1293)

Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, 
hafifletmeyi amaçlar. Bu tazminat bizzat yaşanan acı ve elemin karşılığıdır. Bu 
tazminat türü, kişinin haksız eylem sonucu duyduğu acı ve elemin giderilmesini 
amaçladığı için, zarar gören kişi, öngördüğü miktarı belirleyerek istemde bu-
lunabilir. (HGK 25. 11. 2009,  E. 2009/21-484 K. 2009/572)

Manevi tazminatın takdiri yapılırken tarafların sosyal ve ekonomik durumları 
gözetilmeli; manevi tazminatın miktarı bir taraf için zenginleşme aracı, diğer 
taraf için de yıkım olmamalıdır. Manevi tazminatın miktarının belirlemesinde 
her olaya göre değişen özel hal ve şartlar gözetilmelidir. (13. HD 23. 05. 2003, E. 
2003/3392 K. 2003/6425)

Hakimin özel halleri gözönünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine ve-
rilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilerek 
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bu para zarara uğrayandan manevi huzuru gerçekleştirecek tazminata benzer bir 
fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, 
mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. (11. HD 
1. 5. 2000  E. 2000/2761 K. 2000/3717)

Manevi tazminatın tutarını belirlemede, hakim, takdir hakkını kullanırken, 
ülkenin ekonomik koşullarını, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, pa-
ranın satın alma gücünü, tarafların kusur durumunu, olayın ağırlığını, dava-
cının sürekli iş görmezlik oranını, yaşını, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde 
tutmalı; hükmedilecek tutar, manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandı-
ran oranla olmalıdır. (21. HD 03. 05. 2010, E. 2009/4872 K. 2010/4791

Takdir edilecek manevi tazminat, tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için 
gerektiği kadar olmalıdır. 22. 6. 1966 gün 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararının gerekçesinde manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şart-
lar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim takdir 
hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere 
göre isabetli bir biçimde göstermelidir. (4. HD 05. 02. 2009, E. 2008/6660  K. 
2009/1730

Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine 
verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedile-
cek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek taz-
minata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı 
gibi mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. 
O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek 
miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak 
için gerekli olan kadar olmalıdır. 22. 6. 1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını 
etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. (4. HD 05. 10. 2005, E. 
2004/14130 K. 2005/10238

VIII. YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukardaki kararlarda yer alan görüşleri özetlersek: 

(1) Manevi tazminat ne bir ceza, ne de gerçek anlamda bir tazminattır, denil-
mektedir. 

(2) Manevi tazminatın, para değerine göre belirleneceği, sadaka niteliği taşı-
mayacağı, davalının da müzayakaya düşmesine (mahvına) neden olmaması ge-
rektiği söylenmektedir. 
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(3) Adalete (?) uygun olacağı söylenmekte, ama bu açıklama somutlaştırılma-
maktadır. 

(4) Bir taraf için zenginleşme aracı, diğer taraf için de yıkım olmaması husu-
sunda özen gösterilmesi istenmektedir. 

(5) Manevi tazminatın, yaşanan acı ve elemin karşılığı olduğu, bir huzur ve 
tatmin hissi yaratacak miktarda takdir olunması gerektiği uyarısında bulunul-
maktadır.  

(6) İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde, takdir olunacak manevi taz-
minatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir, denilmesine 
karşın, buradan az çok bir değer ölçüsü belirleme olanağı bulunmamaktadır. 

Görüldüğü gibi, bu kararlardan bir ilke oluşturmak, bir pusula elde etmek ola-
naksızdır. Üstelik Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararında “Bu tazminat türü, ki-
şinin haksız eylem sonucu duyduğu acı ve elemin giderilmesini amaçladığı için, 
zarar gören kişi, öngördüğü miktarı belirleyerek istemde bulunabilir” denilip 
işin içinden çıkılmıştır. Ama çoğu kez davacıların istekleri fazla bulunup sıkça 
bozma kararları verilmiştir. 

Yargıçlar da, sıkça verilen bu bozma kararları karşısında, istenen manevi taz-
minat miktarının azlığına çokluğuna bakmadan, mutlaka istek tutarının bir 
miktar altında manevi tazminata hükmetmeyi (istek tutarını törpülemeyi) alış-
kanlık ya da kural haline getirmişlerdir.  

özetle, yargıda azlık çokluk tartışması hep süregelmiş; manevi tazminatın 
başka yönleri ve işlevleri üzerinde hiç durulmamış, çözümler üretilmemiştir. Yar-
gıdaki bu uygulama hep sürecektir. Ta ki, bir çözüm üretilip benimsetilene kadar.  

IX. SONUÇ 

Manevi tazminatı belirsizlikten, rasgelelikten, keyfilikten kurtarmak; benzer 
olaylar arasında bir denklik kurmak, kişiler arasındaki sosyal ve ekonomik eşit-
sizliği bir yana bırakıp, her insanın beden varlığının aynı ve eşit değerde olduğunu 
kabul etmenin gerçek anlamda insan haklarını savunmak olduğunu anımsatmak 
amacıyla ve bir öneri niteliğinde yukardaki çalışmayı yaptık ve manevi tazminata 
ortak bir ölçü aradık. özetlersek, önerilerimiz şunlardır: 

(1) Manevi tazminatın ölçüsü, her kişiye göre değişen acı ve üzüntünün veya 
huzur duygusunun karşılığı olmamalı; duygusal yaklaşım yerine, daha somut de-
ğerler ölçü alınmalıdır. 
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(2) Bize göre, manevi tazminatın iki işlevi olmalıdır. Biri, maddi tazminatın 
eksiğini kapatmak ve onu tamamlamak, diğeri haksız eylem ve zarar sorumluları 
üzerinde caydırıcı etki yaratmaktır. 

(3) Manevi tazminata bir (taban) sınır konulmalı; bu taban, herkes için eşit, 
yasal asgari ücretlerin yıllık tutarı olmalı, yargıç manevi tazminata hükmederken 
bunun altına inmemelidir. 

(4) Her olay ve her eylem için bulunacak ortak ölçülerle “maddi tazminat gibi” 
hesaplanacak manevi tazminat tutarları, yargıç tarafından ayrıca değerlendiril-
melidir.  

(5) Tazminatın azlığı çokluğu sorununa en iyi çözüm, can sigortası niteliğinde 
zorunlu sigortalarda, artık, manevi tazminatın da yer almasıdır. 

Sonuç olarak, yukardaki önerilerimiz tartışılıp ortak kurallar bulunabilirse, 
her yargıcın kendi anlayışına göre rasgele belirlediği rakamların yerini, ortak bir 
ölçü çerçevesinde saptanmış manevi tazminat tutarları alacaktır. 
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Av. İsmail ALTAY: Teşekkür ederim. çok güzel bir oturum yaşadık. Şimdi 
önce sistematik açıdan bir açıklama yapayım, ben maalesef geç girdim, o yüzden 
belki hocam yapmıştır, tekrara düşüyorsam özür dilerim. Bugün borcun ifası ve 
sonuçlarını bitirdik, gelecek ay haksız fiile geçeceğiz, son ay da sebepsiz zengin-
leşme. Üstadım çelik Ahmet çelik haksız fiile ilişkin bölümü anlattı. çünkü çok 
geçmiş olsun gelecek ay bir operasyon geçirecek üstadım, hayırlısıyla atlatacak, 
iyileşecek tabii, tekrar aramızda olacak, gelecek ay bize katılamayacak, o bölüme 
mahsuben bugün konuşmasını yaptı, çok teşekkürler. Yalnız hemen çok ilgiyle 
dinledim sunumunuzu üstadım, fakat asgari ücret meselesine, kriter alınan asgari 
ücret meselesine ben takıldım. Müsaadenizle ben de kendi görüşlerimi aktarmak 
isterim. Şimdi her dosyanın özelliği vardır. Kişileri ayrı ayrı değerlendirmek lazım, 
hele Türkiye gibi asgari ücret açlık sınırının altındaysa, hiç de mantıklı bir şekil-
de hesaplanmıyorsa bu kriter alınamaz diye düşünüyorum. Her dosyanın özelliği 
var, orada zarar gören kişinin özelliğine bakmak lazım bence, hayat standardına 
bakmak lazım. Hayat standardı nasıl belirlenebilir diye düşünürseniz, tabii bir 
geliri vardır. Şimdi biliyorsunuz hepimiz harcama yaparken iz bırakıyoruz, kredi 
kartlarımızda iz bırakıyoruz bir şekilde, yani bunun hayat standardı şeklinde he-
sap yapılabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Bana mı yönelttiniz?

Av. İsmail ALTAY: Yani düşüncelerimi ilettim. 

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Şimdi izin verirseniz o konuda benim bir sözüm var. 
Ben tabii size yazının tamamını vereceğim, birçok yeri atladım, çünkü çok geç 
oldu. Yalnız bu arada şöyle bir şey söyleyeyim: Ben tabii yalnız insan zararı, yani 
bugünkü 47. maddeden, yani yeni kanundaki 56. maddeden söz ettim. Benden 
önce konuşan, önceki oturumda konuşan Arzu Hanım kısmen benim anlatmak 
istediğim bazı bölümleri anlattıkları için yasal düzenlemelerden söz etmedim. 47-
49, yani yeni kanunda 56-58’de bir özellik var, o da şu: Bilhassa 49 konusunda 
efendim, 3444 sayılı Kanunla 49. maddeye ve Medeni Kanunun 24. maddesine 
24/A diye bir hüküm koydular. Bu iyi niyetli bir düzenleme değildi. Biraz basını 
baskı altına almak, manevi tazminat davalarıyla basını yıldırma amacı taşıyordu. 
çok eleştirildi bu, hatta demin sözünü ettiğim “Haluk Tandoğan’a Armağan” kita-
bında baştan aşağı bunun eleştirisi vardır. İşte bu eleştirilerin etkisiyle olacak 6098 
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sayılı Borçlar Kanununun bugünkü Borçlar Kanununun 49. maddesine karşılık 
gelen 58. maddesinde bu hükme yer verilmedi. Bu arada şöyle bir gelişme oldu: 
Tekrar 47’ye dönersek, artık manevi tazminat söz konusu olduğunda kişilerin ka-
zançları, makamları, mevkileri, şu ve bu toplum kesiminden olmaları ayrıcalığı 
kaldırıldı. çünkü 2004 tarihli ilk demin sözünü ettiğim Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu kararında denildiği gibi onu bulmaya çalışayım, o çok güzel bir cümledir: 
“İnsan yaşamı kutsaldır” diyor. 

Asıl olan insan yaşamıdır -bakınız, Hukuk Genel Kurul Kararı- ve bu yaşamın 
yitirilmesinin yakınlarında açtığı derin ıstırabı hiçbir değerin gidermesi olanaklı 
değildir. Burada amaçlanan sadece zarar görene bir parça olsun rahatlama duy-
gusu vermek değil, içtihadı birleştirme kararındaki gibi değil, aynı zamanda zarar 
verene daha dikkatli ve özenli davranması, bundan böyle zarar vereci eylemlerden 
sakınması için caydırıcı etki sağlayacak bir bedel ödetilmesidir. Şimdi bu tür gö-
rüşlerin etkisiyle olacak, size kişilik haklarına zarar verilmesiyle ilgili 58. maddeyi 
de bulmaya çalışayım. 

 Av. İsmail ALTAY: Bu arada siz bulurken ben çok özür dilerim, yüzüm kızar-
dı, bahsettiğim şey çok haklısınız, yani sınıf farkını ben de kabul edemem asla, 
manevi tazminata ilişkin değil, maddi tazminata ilişkin kritere söyledim. Manevi 
tazminatta ben de kişiler arasındaki sınıf farkını kabul edemem, ama asgari ücret 
bence düşük bir standart, onu belirterek önerimi kısmen geri çekmiş olayım yan-
lış anlaşmadan dolayı. 

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Estağfurullah. Şöyle bir durum da var: Şimdi diyelim 
ki, zarar veren 2/8 kusurlu, yüzde 25 kusurlu, ama kazancı çok yüksek. Kendisi 6/8 
kusurlu, zarar veren 2/8 kusurlu, kazancı çok yüksek olduğu için çok yüksek bir 
tazminat hesabı çıkıyor. Buna karşılık 8/8 kusurlu, ama asgari ücretten hesaplanı-
yor, o çok daha az tazminat ödüyor. İşte burada ben zaman kalmadığı için manevi 
tazminatın denkleştirme işlevi üzerinde durmadım. İşte burada bir denkleştirme 
sorunu var. Bu benim söylemek istediğim. 

Av. Kemal ÇELİK: çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Herdem Hocamıza 
bir soru yöneltmek istiyorum. Değinme fırsatı olmadı, cezai şart çok önemli. ör-
neğin Türkiye’de bugün 100 000 000 dolarlık işler sıradan rakamlar, 2-3 müte-
ahhit bir araya geldiği zaman konsorsiyum kuruyor, bir inşaat yapıyor, cezai şart 
konuluyor. Orada … şu sıkıntıyı yaşıyoruz: İhlal başına cezai şart örneğin, 1 000 
000 000 dolar desek dahi Yargıtay zorluyor, sadece 1 000 000 000 dolar vermeye 
çalışıyor. 20 tane ihlal olsa dahi hep bu çabayı görüyoruz. Hele muğlak bir ifade 
varsa hiç şansımız yok. Bu da cezai şartın neredeyse hiçbir mahiyeti kalmamasına 
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sebep oluyor. Yeni Borçlar Kanunu bize bu yönde biraz daha şans veriyor mu aca-
ba, elimizi güçlendiriyor mu? Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: Cezai şart başlığı altında mı soruyorsunuz?

Av. Kemal ÇELİK: Evet. 

Doç. Dr. Herdem BELEN: Cezai şartı sonra anlatacak arkadaşlarımız. 

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN: Ben cevaplayayım. Cezai şart Borçlar Kanunu 
158. maddede üç tür düzenlenmiş. Sizin söylediğiniz cezai şart ifaya eklenen cezai 
şart. örneğin, bir müteahhidin borcunun teslim edilmeyen her daire için şu kadar 
dediğinizde yüklenici tacir olduğu için hiçbir şekilde o tazminatın tenkisi artık 
söz konusu olmaz. Bir tek özellikle olabilir, Medeni Kanun 23’e göre o cezai şartı 
ödemesi yüklenicinin ekonomik özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırır, iflasına 
sebep olacaksa, o zaman hâkimin müdahalesi onu sona erdirmeyecek kadar mü-
dahil olabilir. Yoksa Yargıtayın bu şekilde hakkaniyetli birtakım insanların cezai 
şartına fazla para almasına yönelik kendi maaşlarıyla endeksleyip, bu tür kararlar 
vermesi kabul edilebilir gibi değildir. 

Av. Kemal ÇELİK: çoklu yerine tekli yoruma kaçıyor Yargıtay. 

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN: Olmaz, sözleşme metni açıktır, yoruma muhtaç 
olmayacak. Zamanında teslim edilmeyen her daire için 10. 000 dolar aybaşına 
ödenecektir, kaç daire varsa o kadardır. 

Av. Cahit CANIYANIK: Ben çelik Ahmet çelik üstadımıza soruyorum. Ma-
nevi tazminatta anneye yüzde 25, babaya yüzde 25 vermiş, toplam yüzde 50 edi-
yor. Diğer yüzde 50 niye verilmemiş, kime gidiyor bu para?

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Efendim, anlayamadım. Yüzde 25 verilmiş, kaç ve-
rilsin?

Av. Cahit CANIYANIK: Hayır, çocuğun vefatında manevi tazminat yüzde 25 
anneye vermişsiniz, yüzde 25 de babaya, toplam yüzde 50 yapıyor. Yüzde 100 ol-
ması gereken diğer yüzde 50 nerede?

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Hayır, yüzde 100 diye değil, yerleşik bir uygulama 
var. Onda deniliyor ki, çocuk ileride evlenip eş ve çocuklara sahip olduğu zaman 
anne-babanın destek payları çok farklı oluyor, ama çocuk bekarken deniliyor ki, 
bu değer ölçüsü bu, bu değer ölçüsünün yüzde 50’si çocuğa ait, yüzde 50’si an-
ne-babaya aittir. 
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Av. Cahit CANIYANIK: Vefat etmeyen çocuk için, öyle mi?

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Yaşadığı zamanki değer ölçüleri bunlar, tabii öldüğü 
zaman da elbette anneye-babaya toplam yüzde 50 verilecek. Tabii bunlar tartışıla-
bilir şeyler, maalesef Batıdan gelen birtakım etkilerle biz bunları böyle kabul etmi-
şiz, ama yüzde 100 de çok fazla. Bakınız, geçenlerde elime bir şey geçti, anne için 
500 000, baba için 500 000 istenmiş. Bu çok komik bir şey, hani o zaman içtihadı 
birleştirme kararındaki zenginleşme aracı değildir lafına katılmamız gerekiyor. 

Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN: Evet, süremiz bitme üzere, son olarak size söz 
verelim, buyurun efendim. 

Av. Gökçe KILIÇ GÜNSAYAN: Acaba hocamızın manevi tazminat davaların-
da hakaretten yayın yoluyla kaynaklanan manevi tazminat davalarında bir tazmi-
nat ölçütü belirlenmesi konusunda önerileri var mı? çünkü uygulamada burada 
da insanların hayatları gerçekten çok sıkıntıya giriyor, çok ciddi üzüntüler doğu-
yor, zararlar oluşuyor, ancak takdir edilen tazminat miktarları caydırıcılıktan ve 
tatmin etmekten çok uzak. 

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Ben 49. madde hakkında farklı şeyler düşünüyorum. 
Birinci düşündüğüm şu: Hakaret kişilik haklarını maddi zarar olmaksızın zarar 
verme durumlarında örneğin, basın yoluyla, yayın yoluyla hakaret, kötüleme, ve-
saire gibi durumlarda ben para cezasından çok yaptırımdan yanayım. Birincisi 
bu, ikincisi, eğer bu kişilik haklarına saldırı aynı zamanda onun ekonomik haya-
tını sarsmışsa, onda birtakım maddi zararlar meydana getirmişse, bu zararların 
ispatlanması koşuluyla hüküm altına alınmasından yanayım, ama sadece hakaret 
edilmiş olmaktan dolayı -bu benim farklı görüşüm- manevi tazminat yerine başka 
tür yaptırımlar düşünüyorum. Mesela, basın yoluyla yapılan bir hakarette aynı 
şekilde, ama öyle kıyıda-köşede değil, nerede o yazı yayınlanmışsa aynı biçimde 
aynı puntoyla yayınlamasından yanayım. Benim görüşüm bu. 

Av. Gökçe KILIÇ GÜNSAYAN: Bir de son olarak, manevi tazminat davaların-
da yasal faiz uygulanması konusundaki. 

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Efendim, eğer arada sözleşme ilişkisi varsa elbette 
avans faiz uygulanacak. Mesela, yolcu taşımada avans faiz uygulanır maddi tazmi-
natta da, manevi tazminatta da, ama birileri zaman zaman böyle. 

Av. Gökçe KILIÇ GÜNSAYAN: Yargıtay kararlarında bir tutarlılık yok ama 
Hocam, Yargıtay farklı kararlar veriyor olaylarda. 

Av. Çelik Ahmet ÇELİK: Tek tük öyle yanlış kararlar veriyor, ama Yargıtay 
böyle istiyor denilerek yanlışlara boyun eğmek sorumsuzluk bence. 
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Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN: Evet değerli konuklar, şimdi bozucu yenilik doğu-
racaklar, değiştirici yenilik doğuracaklar, üst başlık olarak yenilik doğuracaklar 
hepimiz biliyoruz ki, hatadan dolayı akdi iptal etmemiz için ne gerekiyor? Hata 
hileden dolayı akdi iddia etmek için yine birisi karşı tarafa hataya düştün diye 
akdi iptal edecek olursa, o halde yenilik doğurucu hak adı üstünde korunan bir 
çıkarsa o hakkı doğuran maddi vakaların oluşmuş olması bütün esaslı unsurları 
gerekir. İşte iki tarafa borç yükleyen akitlerde de, karşılıklı borç yükleyen akitlerde 
iki tarafın da aynı hakları var seçimlik, bir taraf temerrütten dolayı sözleşmeden 
iki tarafa borç yükleyen görmesi gerekiyorsa, karşı tarafın temerrüde düşmesi 
gerekir, ama Yargıtay diyor ki, hayır efendim inşai haklar, bu yenilik doğurucu 
haklar karşı tarafa varmakla hüküm ve sonuçlarını doğururlar. Hayır, bu sonucu 
hakkında verilmiştir, ama her mahkeme o hakkın esasında yatan korunan çıkarın 
oluşup oluşmadığını tespit davasıyla bir ön mesele olarak tartışmak zorundadır. 
Şimdi ben de diyorum ki, iki tarafa borç yükleyen akitlerde bu karar yayınlanır 
yayınlanmaz herkesin eline güzel bir koz geçecek. Kendisi temerrüde düşecek ve 
borcu yerine getirmeyecek, uyduruk bir gerekçeyle karşı tarafa sözleşmeye döne-
cek. Ne oldu Yargıtayın içtihadına göre? Efendim, karşı tarafa artık sonuç doğur-
du, sözleşme ortadan kalktı, artık karşı taraf menfi zararı istesin. Zaten bu ham-
lemin sebebi karşı tarafın müspet zararı çok ve ondan korktuğum için ben önce 
davranıyorum. İşte adalet arkasında alaycı bir gülüş bırakmamalıdır sözü tam 
buraya denk düşüyor. Ben görüşmeler öncesinde benim görüşlerim doğrultusun-
da muhalefet şerhi koyacak bir arkadaşıma bilimsel raporlarla destek verdim, bu 
yönde görüşmeler olmasına rağmen, karar gene andığımız yönde çıktı. En derin 
saygılarla oturumu kapatıyorum, teşekkür ederim. 
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