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xiÖnsöz

Önsöz
Kişiler arasındaki yaşam günlük ilişkilerinin pek çoğu Medeni Hukukun kapsamı içe-

risinde yer alır. Bu nedenle kişilerin günlük yaşam ilişkilerinin şekillendirilmesinde Me-
deni Hukukun önemli bir yeri vardır. Kişilerin eşya üzerindeki hak sahipliğinden doğan 
ilişkilerinin incelendiği Eşya Hukuku, Kişiler arasındaki borç ilişkilerini konu alan Borç-
lar Hukuku, Medeni Hukukun bölümlerinden sadece ikisini oluşturur. Medeni Hukuk I 
adlı ders kitabının tamamlayıcısı niteliğindeki Medeni Hukuk II adlı ders kitabının kap-
samı Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku ile sınırlandırılmıştır. Medeni Hukuk kapsamında 
yer alan konuların her biri ayrı bir ders kitabının içeriğini oluşturabilecek genişliktedir. Bu 
durum Medeni Hukuk II adlı ders kitabının hazırlanmasındaki güçlüğü bir nebze olsun 
anlaşılabilir kılar. Gerçekten de kitabın içeriğinin sistemli bir şekilde ve ihtiyaç duyulan 
bütün hususları kapsayacak şekilde bir araya getirilmesi oldukça titiz bir çalışmanın ürü-
nüdür. Medeni Hukuk II adlı ders kitabı ihtiyaç duyduğunuz tüm konuları topluca bula-
bileceğiniz bir başvuru kitabıdır. Söz konusu bu kitap sayesinde hem eğitiminiz süresince 
hem de günlük yaşamda karşılaştığınız pek çok soruya cevap bulabileceksiniz. 

Medeni Hukuk II adlı ders kitabımızın beklentilerimiz doğrultusunda ihtiyaçlarınıza 
cevap verebilmesi dileğiyle.

Editör
Dr.Öğr.Üyesi Hayriye ŞEN DOĞRAMACI
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Eşya hukukunun temel kavramlarını belirleyebilecek,
Aynî haklara egemen ilkeleri sıralayabilecek,
Zilyetlik kavramını açıklayabilecek,
Tapu sicili kavramı ve tapu sicili işlemlerini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
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•	 Aynî	Hak
•	 Belirlilik
•	 Zilyetlik

•	 Tapu	Kütüğü	
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•	 Şerh
•	 Beyan
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GİRİŞ
Eşya hukuku, miras hukuku ve borçlar hukuku ile birlikte medenî hukukun mal-
varlığını ilgilendiren haklara ilişkin üç dalından birisidir. Eşya hukuku eşyalar 
(nesneler) dünyasında kişilerin (öznelerin) ilişkilerinin bir kesitini düzenleyen 
kurallar bütününü inceler. Bu dünyadaki ilişkilerin diğer kesiti kamu hukuku ta-
rafından kamu malları çerçevesinde inceleme konusu yapılmaktadır. Bu anlamda, 
eşya hukuku, özel hukuk hükümlerine tâbi bir eşya üzerindeki fiilî ve hukuksal 
egemenlikleri ve bunlar dolayısıyla kurulan ilişkileri konu edinmektedir. Bu cüm-
leden olarak, bu alanda, bir eşyadaki zilyetlikle ifade edilen fiilî egemenlik ile tapu 
sicili ve o eşyadaki mülkiyet ya da sınırlı aynî haklarla ifade edilen hukuksal ege-
menlikle ilgilenilmektedir.

Burada hemen eşya hukukunun, özel hukuk ilişkilerinde ve üzerinde aynî hak 
kurulabilir özel hukuka tâbi eşyalarla ilgili hukuk kurallarını inceleyen hukuk dalı 
olduğu belirtilmelidir. Bilindiği gibi, malvarlığı (mamelek), gerçek ya da tüzel her 
kişinin parasal değerle ifade edilen bütün hak ve borçlarından oluşan tümlüktür. 

Eşya hukukunun temel kaynağı 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu (MK)’dur. 
Fakat yaşamımızın her alanında karşılaştığımız eşyalarla ilgili mevzuat o kadar 
geniştir ki, saymakla bitmez denebilir. Burada sıklıkla dayanılan belli başlı birkaçı 
şunlardır: Türk Borçlar Kanunu (TBK), Tapu Kanunu (TapuK), Noterlik Kanunu 
(NoterK), Kadastro Kanunu (KK), Tapu Sicili Tüzüğü (TST), Ticarî İşletme Rehni 
Kanunu (TİRK) ve Tüzüğü (TİRT) gibi.

Yukarıda sıralanan mevzuata www.mevzuat.adalet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TEMEL KAVRAMLAR - AYNÎ HAK - EŞYA

Aynî Hak

Tanımı ve Nitelikleri
1. Aynî hak bir eşya üzerinde kurulan, sahibine o eşya üzerinde doğrudan 

egemenlik ve üçüncü kişilere (herkese) karşı ileri sürme yetkileri veren ve 
hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içerisinde kullanılabilen tekelci, mutlak ve 
malvarlıksal bir haktır. 

Eşya Hukukuna İlişkin Temel 
Bilgiler-Zilyetlik-Tapu Sicili
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Bu tanıma göre aynî hak üzerinde kurulduğu bir eşya, doğrudan egemenlik 
yetkileri ve herkese karşı ileri sürülebilirlik öğelerini içeren bir hak ve hukuk dü-
zenince çizilen sınırlara uyma zorunluluğu içeriğiyle de bir yükümdür. 

2. Aynî haklar, bir aynî hakkın içerebileceği tüm yetkileri içeren tam aynî hak 
olarak mülkiyet hakkı ve bu yetkilerden bir kısmını içerebilen sınırlı aynî 
haklardan ibarettir. Hukukumuzda üç tür sınırlı aynî hak vardır. Bunlar 
irtifak hakkı, taşınmaz yükü ve rehindir. 

3. Aynî hak, mutlak ve malvarlıksal haklardandır. Aynî haklar, yalnız cismanî 
şeylerle ilgili mutlak haklardır. Bununla birlikte, yasada, cismanî nitelikte ol-
mayan tabii kuvvetlerde (MK 762), alacaklarda ve diğer haklar üzerinde aynî 
hak kurulabileceği öngörülmüştür (MK 794/I, 795/I, 820 vd.; 954 vd.). Keza 
malvarlığı üzerinde de belirlilik olmadığı için aynî hak kurulamaz ise de, ya-
sada malvarlığının intifa hakkına konu oluşturabileceği öngörülmüştür (MK 
794/I, 814). Özel bir kanunla öngörüldüğü için ticarî işletme üzerinde de bir 
bütün olarak rehin (ticarî işletme rehni) kurulabilmektedir (TİRK 1 vd.). 

4. Aynî hak, kendisi gibi mutlak ve malvarlıksal olan diğer haklardan, konu-
sunun eşya olması bakımından ayrılır. 
a. Aynî hakkı, yine malvarlıksal bir hak olan alacak hakkından ayıran, ala-

cak hakkı nisbî iken aynî hakkın mutlak olmasıdır. Alacak hakkının ko-
nusu bir şeyin verilmesi olsa bile, alacaklı, o şey üzerinde doğrudan ege-
menlik yetkileri kullanamaz. Şeyi kullanamaz, o şeyden yararlanamaz. 
Örneğin “bir elbiselik” isteğiyle bakıp beğendiğimiz ve hattâ bedelini 
ödediğimiz bir toptaki kumaştan henüz bizim için kesilmeden (ayırt 
edilmeden, bireyselleştirilmeden), o kumaş topunda aynî (mülkiyet) 
hakkımız olduğunu iddia edemeyiz. Bu durumda, kumaş tüccarının 
sadece borcundan söz edilir: O kumaş topundan, örneğin bir elbiselik 
kumaş verme gibi. Koruyucu yetkiler de sadece aynî hak sahibinin te-
kelindedir. Öyle olunca, malikin sattığı, fakat mülkiyetini henüz dev-
retmediği bir eşya çalınmış olsa, hırsıza karşı iade davası açma yetkisi 
maliktedir. Alıcı, alacaklı olarak bu hakkı kullanamaz. 

Nisbilik, borç ilişkisinin yalnızca tarafları arasında hüküm doğurmasını ifade eder.

b. Bazı alacak hakları ve kişisel haklar tapu siciline şerh edilerek eşyaya bağlı 
borç niteliği kazanabilirler. Bu yolla, alacak hakkı sadece kendisini doğuran 
sözleşmedeki muhatap borçluya değil, şerh edildiği taşınmazda malik olan 
herkese karşı ileri sürülebilmektedir. Fakat buna rağmen, bu gibi haklar 
aynî hak haline gelmiş olmaz.

Eşyaya bağlı borç, kişinin borçlanma yönünde iradesi olmadığı halde sırf bir eşyaya 
malik olduğu için borçlu olmasını ifade eder. Eşyaya bağlı borçlarda borçlu sıfatı 
eşyanın malikine göre belirlenir.

İçeriği
1. Yetkiler: Aynî hak, sahibine, konusu olan eşya üzerinde doğrudan, aracısız 

egemenlik yetkileri sağlar. Bu açıdan, aynî hak, hak sahibinin cismanî bir 
şey üzerindeki hukuksal iktidarıdır. Öte yandan aynî hak, sahibine, eşya 
üzerinde sahibi olduğu doğrudan egemenlik yetkilerini üçüncü kişilerin 
müdahalelerinden uzak tutmasını sağlamak amacıyla tanınan koruyucu 
yetkiler vermektedir.
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a. Doğrudan egemenlik yetkileri, aynî hak sahibinin hakkın konusu olan 
eşya üzerinde aracısız, tekelci ve böylelikle müdahalesiz kullanma, ya-
rarlanma ve tasarruf yetkileridir. 
aa. Kullanma yetkisi (usus), aynî hak konusu eşyayı başkalarının ara-

cılığı veya müdahalesi olmaksızın hukuk düzeninin çizdiği sınırlar 
içerisinde kullanabilmeyi ifade eder. Elbiseyi giyme, kalemle yazma, 
evinde yaşama gibi. Aynî hak sahibi, bu yetkisini esas itibariyle biz-
zat kullanır. Fakat, onun, bu yetkisini başkaları aracılığıyla kullan-
ması (şeyi kullandırması) da mümkündür. Malikin aynî hak konusu 
evi ailesinin üyeleriyle birlikte kullanması gibi. 

bb. Yararlanma yetkisi (fructus), eşyanın sağladığı yararları toplama 
yetkisidir. Aynî hakkın konusu olan eşyanın verebildiği, ondan elde 
edilebilir ne türden yarar varsa bu yararların tümü aynî hak sahibi-
nin yararlanma yetkisinin kapsamına girer. Bu yararlar doğal ürün-
ler (semereler) olarak adlandırılan süt, yün, meyve olabileceği gibi, 
bunlara benzer sayılan taş, kum, gibi diğer verimler de olabilir. Ay-
rıca bir eşyadan kira, faiz, kâr gibi elde edilmesi mümkün hukuksal 
ürünler de yarar kavramına dahildir. Aynî hak sahibi, yararlanma 
yetkisini de bizzat ya da başkaları aracılığıyla kullanabilir. Örneğin 
malik evini kiraya verirse, kullanma yetkisi sağladığı kiracıdan kira 
parası elde ederek bizzat yarar sağlamış olur. Fakat, malik eşyada 
üçüncü bir kişiye intifa hakkı tanırsa, bu kez eşyadan yararlanma 
yetkisini intifa hakkı sahibine bırakmış olur.

cc. Tasarruf yetkisi (abusus), aynî hakkın hukuksal yazgısını tayin etme 
yetkisidir. Diğer bir deyişle aynî hakkı malvarlığından çıkartma 
veya içeriğini sınırlama yetkisidir. Tasarruf yetkisi eşyayı terk (çöpe 
atma) veya tahrip etme ya da tüketme gibi fiilî tasarruf; aynî hak-
kı devretme veya sınırlı aynî hak konusu yapma (irtifak, taşınmaz 
yükü ve rehin) gibi hukuksal tasarruf yetkileri olarak ayrıma tâbi 
tutulabilmektedir. Böylelikle, aynî hak, bir ivaz karşılığında devre-
dilmişse paraya çevirme suretiyle sahibi tarafından tasarrufa konu 
edilmiş olmaktadır. Kural olarak tasarruf yetkisi tam aynî hak olan 
mülkiyetin içeriğinde yer almaktadır. Dolayısıyla tasarruf yetkisi 
asıl olarak malike aittir. Bununla birlikte malik bu yetkiyi de üçün-
cü kişilere verebilir. Malik tasarruf için bir başkasına temsil yetkisi 
verebilir. Kanunla hüküm altına alınan kimi durumlarda ise malik 
tarafından temsil yetkisi verilmemiş olsa bile tasarruf yetkisinin ma-
lik dışında bir başka kişiye ait olmasına imkân tanınmıştır. Örneğin 
intifa hakkının özellikli kimi görünümlerinde söz gelişi tüketilebilen 
eşyada intifada, intifa hakkı sahibine tasarruf yetkisi kazandırılmış 
olur. Keza, rehin hakkı ile de hak sahibi paraya çevir(t)me yetkisi 
görünümlü bir tasarruf yetkisiyle donanmış olur. 

b. Koruyucu yetkiler, fiilî koruma yetkileri ile hukuksal koruma yetkile-
ri olarak ikili bir sınıflandırmaya tâbi tutulabilir. Fiilî koruma yetkileri 
esas olarak zilyetliğe bağlı koruma olanaklarını ifade etmektedir. Bunlar, 
saldırılara kuvvet kullanarak karşı koyma ya da zilyetlik davalarına ya 
da hak karinelerine dayanan taşınır davasına başvurma olanaklarıdır. 
Buna karşılık hukuksal koruma yetkileri, aynî hakka dayanarak ileri sü-
rülebilen aynî taleplerle istihkak davası ve elatmanın önlenmesi davası 
açma olanaklarını ifade etmektedir. 
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2. Yükümler: Aynî hakta yalnız yetkiler yer almaz; içeriğinde aynı zamanda yü-
kümlere de yer verilmektedir. Bu yükümler, katlanma, kaçınma, verme ya 
da yapma tarzında olabilir. Bunun gibi, aynî hakkın içerdiği yükümler kamu 
hukukundan ya da özel hukuktan kaynaklanabilir. O yüzden, bir malik oto-
mobilini dilediği hızla kullanamaz; arsasında dilediği yükseklikte bina inşa 
edemez. Bu açıdan aynî haklar, “hak-yüküm” olarak nitelendirilmektedir. 

Hak kavramı ile aynî ve nisbi haklar arasındaki farklılıklar konusunda ayrıntılı bil-
gi için şu kitaba bakabilirsiniz. Şebnem Akipek Öcal, Medeni Hukuk I, Eskişehir: 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayınları, 2011.

Aynî Hakkın Konusu: Eşya

Kavram
1. Hukuksal anlamda eşya, üzerinde egemenlik kurulabilir, tedavüle (alışve-

rişe) elverişli, kişisel olmayan, sınırları belirli maddî (cismanî) bir varlığı 
olan nesnelere denilmektedir. Fizik dünyada ve doğa bilimlerinde hemen 
her cisme, örneğin atomun parçalarına bile eşya (madde) denilmekteyken, 
bunlar her zaman hukuksal anlamda eşya sayılmazlar. Bu itibarla, hukuksal 
eşya kavramı ve kapsamı hukuk siyasetince belirlenir. 

2. Bu belirtilenlere göre, hukuksal anlamda eşya kavramı, belirli olma, kişi 
dışı olma, üzerinde egemenlik kurulabilme, maddî varlığı olma, devredile-
bilme öğelerinden oluşmaktadır. 
a. Hukuksal eşya her şeyden önce belirli olmalıdır. Hukuksal açıdan belir-

lilik aynî hakkın konusu olmaya elverişli sınırlara sahip olmakla müm-
kün olur. Taşınırlar da bu sınır kendiliğinden mevcuttur. Taşınmazların 
ise insan eliyle yapay olarak kadastro denilen yolla sınırlanması gerek-
mektedir. İstisnaen, bu özelliği olmamakla birlikte malvarlığı da eşya 
gibi intifa hakkına konu olabilmektedir.

Malvarlığı, bir kimsenin parayla ölçülebilir hak ve borçlarından oluşan tümlüğe de-
nir. Malvarlığı içerisinde taşınırlar, taşınmazlar ve haklar yer alır. 

b. Eşya, üzerinde egemenlik kurulabilme özelliği taşımalıdır. Bu egemen-
lik zilyetlikte bulundurma olarak fiilî ve de mülkiyet konusu oluşturma 
gibi hukuksal olarak ortaya çıkabilir. Bu itibarla, Güneş ya da Dünya; 
hava ya da uzay; deniz ya da akarsular üzerinde egemenlik kurulamaz. 
Ne var ki, bunlarda egemenliği sağlamaya elveren araçlarla örneğin de-
niz suyunun şişelenmesi ya da havadaki oksijenin tüpe doldurulması ile 
egemenlik sağlanması mümkün olabilir. 

c. Esasında üzerinde egemenlik kurulabilme özelliğinin bir mantıksal 
sonucu olarak eşyanın devredilebilirlik özelliği de bulunmalıdır. Yani, 
onun alış veriş yaşamına sokulabilir, değiş tokuşu yapılabilir, bir anlam-
da para ile ölçülebilir değeri olmalıdır. Bu açıdan üzerinde egemenlik 
kurulamayan–ve kendilerine parasal değer de biçilemeyen–Güneşin ısı-
sı, Ayın ışığı, Dünyayı saran atmosfer aynı zamanda başkasına da devir 
olunamadığı için henüz eşya değildirler. Yine fizik dünyada eşya sayıl-
sa–ve üzerinde hukuken egemenlik kurulabiliyorsa– da bir pirinç ya da 
kum tanesi para ile ölçülebilir (iktisadî) değeri olmadıkça devredilebilir 
ve böylelikle de hukuksal anlamda eşya sayılmaz. 
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d. Hukuksal anlamda eşyanın maddî varlığı (cismanî) olmalıdır. Cisma-
nilik aynî hakları benzerlerinden ayırt etme noktasını oluşturur. Bu yö-
nüyle hukuksal anlamda eşyayı karakterize eden özelliklerin en önem-
lisi olduğu söylenebilir. Eşyanın maddi varlığının olması ile kastedilen, 
aynî hakka konu oluşturan varlığın, somut, duyularla algılanabilen, fi-
ziksel olarak ya da cismen dışarıdan görülebilir biçimi olan bir varlık 
olmasıdır. Bu nedenle, alacak hakları, diğer haklar, bağımsız ve sürekli 
irtifak niteliğinde olup tapuya kayıtlı haklar, kat mülkiyetine tâbi ba-
ğımsız bölümler (hava boşluğu!) ya da doğal güçler eşya değildirler; 
fakat aynî haklara konu edilmek istendiğinde hukuken eşya gibi işlem 
görürler. Bütün bu eşya saymaca ya da kabul etmece hallerine, muhte-
melen bunların, alış veriş yaşamındaki değerleri ve gündelik yaşamda 
yığınla işleme konu edilmeleri gerekçe gösterilebilir. 

e. Hukuksal anlamda eşya sayılmanın koşullarından birini oluşturan kişi 
dışı olma (gayrışahsîlik), kişilik hakkının kapsamına giren varlık ve de-
ğerler arasında yer almamayı deyimlemektedir. 
aa. Bu anlamda, kişinin vücudu ve organları, bunlarla ayrılmaz bir bağ-

lılık ve böylelikle de bütünlük içerisinde bulunan takma organlar 
(protezler) eşya sayılmazlar. 

bb. Yalnız kesilen saçlar ya da üreme hücreleri gibi insan bedeninden 
ayrılınca bağımsızlaşan parça, doku ya da hücrelerin hukuksal sta-
tüsü tartışmalıdır. Bunların bedenden ayrılmadıkça kişilik hakkı-
nın koruma alanında olduğu tartışmasızdır. Fakat, bedenden ayrı-
lınca eşya sayılması görüşü ileri sürülmekteyse de bunların kendine 
özgü bir statüye tâbi tutulması gereği vardır. Ceset için de benzeri 
nitelendirme yapılmaktadır. Ölünceye kadar kişilik hakkının teme-
li olan beden, ölümle kişilik son bulduğu için “süjesizleşir” (kişilik 
dışılaşır), buna rağmen eşya sayılamaz da, kendine özgü bir hak ko-
nusu sayılır. 

Bir kişinin böbrekleri niçin hukuksal eşya olarak nitelendirilemez.

Eşya Türleri
1. Daha baştan yol ayırımını belirtmek için özel hukuka tâbi olan ve özel hu-

kuka tâbi olmayan eşya arasındaki farkı görerek kendi yolumuzda ilerleye-
lim. 
a. Öncelikle eşya hukuku anlamında eşyanın özel hukuk hükümlerine tâbi 

olan eşyalar olduğu belirtilmelidir. Bunlar, bireysel yararın gerçekleş-
tirilmesine yönelik ve üzerinde mülkiyet hakkı kurulabilen mallardır. 
Fakat bir eşya sonradan kamu hukuku hükümlerine tâbi hale getirilecek 
olursa, bunun üzerinde artık özel hukuk hükümleri uygulanmaz. Örne-
ğin bir taşınmazın kamulaştırılması halinde durum böyledir. 

b. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamunun ortak kul-
lanımına ya da kamu hizmetinin görülmesine ayrılmış olan yerler ile 
sahipsiz yerler (KadastroK 16) kamu hukuku hükümlerine tâbi kamu 
mallarıdır. Örneğin, yol, köprü, meydan gibi orta malları; okul, hastane 
ya da karakol binası veya park, ibadethane, pazar gibi hizmet malları; 
kayalık, dağ, deniz, göl, nehir gibi sahipsiz yerler ile ormanlar kamu ma-
lıdır. Bunlara Medenî Kanun hükümleri kural olarak uygulanmaz. 
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2. Başkaca ayırımlar yapılmaktaysa da, eşyanın asıl önemli ayırımı, taşınır ve 
taşınmaz olarak yapılmaktadır. Gerçekte eşya hukuku için anlamlı olan ilk 
ayırım da budur. Çünkü, MK’ndaki hükümler bu ayırım esas alınarak dü-
zenlenmiştir. 
a. Bir yerden diğer bir yere özü ve değeri değişmeksizin hareket ettirilebi-

len eşyalara taşınır eşya denilmektedir. Gerçek (teknik) anlamda taşınır, 
varoluşu gereği sınırları belirli ve maddî varlığı olan taşınır eşyalardır. 
Hayvan, otomobil, tablo, televizyon, dizüstü bilgisayar gibi. 

Bununla birlikte yasal taşınır olarak ifade edilebilecek yasa gereği hükmen ya 
da şeklen (şeklî anlamda) taşınır eşya sayılan varlık ve değerler de vardır. Doğal 
güçler, elektrik enerjisi, haklar, alacak hakları, kıymetli evrak gibi.

b. Özü ya da değeri değişmedikçe bir yerden diğer bir yere hareket ettiri-
lemeyen eşyalara ise taşınmaz eşya denilmektedir. Gerçek (teknik) an-
lamda taşınmaz, varoluşu gereği maddî varlığı olan taşınmaz eşyalardır. 
Bu anlamda “bir” taşınmaz vardır: Arazi. Arazi, niteliğine göre arsa, tar-
la, bahçe gibi adlarla anılmaktadır. 

Aslında tüm Yer kürenin taşınmaz olduğu düşünülebilir ise de, o, aynî haklara, 
daha açıkçası mülkiyete konu edilemez. Aynî haklara konu edilebilmesi için Yer 
küre üzerinde sınırları belirli bir alanın olması gerekmektedir (belirlilik). Bu ge-
rek–taşınırlardaki gibi kendiliğinden bulunmadığı için–taşınmazlarda kadastro 
yoluyla sağlanır. 

Burada da yasal taşınmaz denilebilecek yasa gereği hükmen taşınmaz eşya sa-
yılan varlık ve değerlerden söz edilir. Kat mülkiyetinde bağımsız bölümler, bağım-
sız ve sürekli olup tapu sicilinde ayrı sayfalara kaydolunan irtifaklar, paylı mülki-
yette paylar gibi. 

3. Bir de basit eşya–bileşik eşya–eşya birliği ayırımı vardır. Bu ayırım, aynî 
hakkın kapsamının belirlenmesi bakımından önemlidir.
a. Basit (yalın) eşya, bağımsız bir varlığı olan, diğer bir şeyle bağlantısı 

olmayan, başka bir eşyanın eklenmesine gerek olmaksızın tek başına 
varlığı ve doğası gereği bir bütünlüğü olan eşyadır. At, mermer heykel, 
bardak, taş gibi. 

b. Bileşik (mürekkep, birleşik) eşya, birden çok eşyanın birbirinden ay-
rılamayacak bir biçimde bir araya getirilmesiyle oluşan, hukuken ve 
ekonomik yönden bileşenlerinden (parçalarından) ayrı bir varlık ha-
line gelmiş olan eşyadır. Örneğin, araba, ev, gemi gibi. Bileşik eşyayı 
oluşturan bileşenler, birleşme sonucu kendi özelliklerini ve bağımsız 
mal vasıflarını kaybederler. Bu nedenle bütünleyici parça adı verilen 
birleşime giren parçalar üzerinde bileşik eşyadan bağımsız olarak aynî 
hak kurulamaz. Gözlüğün çerçevesinde başka camında başka kişinin 
mülkiyeti olmaz. Sadece birleşerek meydana getirdikleri bileşik eşyada 
aynî hak kurulabilir.

Basit ve bileşik eşyaya sizde birer örnek veriniz.

c. Eşya birliği, bağımsızlıklarını kaybetmeden birden fazla eşyanın ortak 
bir ekonomik amaç çevresinde toplanarak işlevsel bir birlik ilişkisi içe-
risine konulmaları halinde söz konusu olmaktadır. Bunlar da eşya top-
luluğu ile asıl eşya eklenti ilişkisi olarak belirirler. 
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aa. Eşya topluluğu alış veriş yaşamında yaygın olan anlayış gereği an-
cak birlikte tasarruflara konu edilebilen birden fazla eşya arasındaki 
eş düzeyli (eşgüdümlü) ekonomik ilişkidir. Bir “takım eşya”, yani bir 
çay ya da kahve takımı, bir oturma, yemek ya da yatak odası takımı 
gibi. Keza bir sürü, pul ya da antika eşya koleksiyonu ya da bir ki-
taplıktaki kitaplar için de aynı kurallar geçerlidir. 

bb. Bağımsızlıkları korunarak bir araya getirilmiş olup, işlevsel olarak 
bir eşyanın diğerinin ekonomik amaçlarına hizmet etmesine daya-
nan eşya birliği ise, asıl eşya eklenti ilişkisi olarak ifade edilmektedir. 
Eklenti (teferruat), madden ve hukuken bağımsız olmakla birlikte, 
birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlanarak asıl 
şeyin işletilmesi, korunması ya da ondan yararlanılması için ona sü-
rekli olarak özgülenen taşınır eşyadır (MK 686). Dolabın anahtarı, 
atın eyeri gibi.

Cep telefonu ile kılıfı arasındaki ilişkiyi nitelendiriniz?

cc. Yalnız eşya birliğini, fiilî birlik olarak da adlandırılabilecek yığın 
eşya (miktar eşya) dan ayırmak gerekmektedir. Yığın eşya, aslında 
tek tek hukuksal anlamda eşya sayılamayan, alış veriş yaşamında-
ki anlayışa göre ancak belirli bir miktara ulaştıklarında eşya olarak 
nitelenebilen varlıklardan oluşan topluluğa denilmektedir. Bu an-
lamda, örneğin bir kum ya da buğday taneciği tek başına, bağımsız 
olarak eşya değildir.

Aynî Haklara Egemen Olan İlkeler

Mutlaklık
Aynî hakkın mutlak hak niteliği, hak sahibine, eşya üzerinde aracısız ve tek ba-
şına doğrudan egemenliği dışa (müdahalelere) karşı koruma yetkisi sağlar. Buna 
göre, aynî hak sahibi, hakta aracısız ve tek başına tasarruf etme ve hakkın konusu 
eşyayı tek başına kullanma ya da yararlanma içerikli olumlu yetkilerini koruyan, 
başkalarına eşyada kullanma ve yararlanmayı yasaklama içerikli olumsuz yetkile-
re de sahiptir (MK 683). Mutlaklık ilkesi, aynî hakkın sahibine bırakılan tekelci 
(inhisarî) yetkilerin işaretini vermektedir. Bunlar, aynî hakkın sahibinin tekeline 
bırakılan, sadece aynî hak sahibinin kullanımına özgülenmiş olan yetkilerdir. Bu 
cümleden olarak, aynî hak, sahibine tecavüzlere veya izinsiz tasarruflara karşı ko-
ruma ya da sınırlı aynî hak sahiplerine halefiyet yoluyla veyahut da cebri icrada 
ayrıcalık ve öncelik yoluyla koruma sağlar. Mutlaklık, bütün ilkelerin türediği te-
mel ilkedir. 

Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık
Mademki, aynî haklar mutlaktır ve herkes bu haklara saygılı olmalıdır; o halde, 
herkes aynî hakkı hiçbir kuşkuya yer vermeyecek denli açıklıkla tanıyabilmeli, 
teşhis edebilmelidir. Bu da, ilk elde aynî haklarda sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi 
ile sağlanmaktadır. Buna göre, aynî haklar, yalnız yasayla düzenlenmiş olan sayıda 
ve yasada öngörülen içerikte olabilir. Nitekim aynî haklar tam aynî hak olan mül-
kiyet ile irtifak, taşınmaz yükü ve rehin gibi alt türleri olan sınırlı aynî haklardan 
ibarettir.
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Açıklık (Aleniyet)
Aynî hak herkese karşı ileri sürülebildiği ve herkes tarafından da ihlâl edilebildiği 
için, aynî hakkın varlığının ve hak sahibinin kim olduğunun bilinmesi gerekir. Bu 
ise, aynî hakların dışa karşı kolayca tanınabilecek biçimde yansımasını, herkes-
çe bilinebilecek olmasını ve hak sahiplerinde ortaya çıkan değişikliklerin herkes 
önünde açıkça yapılmasını zorunlu kılar. Buna aynî haklarda açıklık (aleniyet) 
ilkesi denilmektedir. Aynî haklarda açıklığı, taşınmazlarda tapu sicili, taşınırlarda 
ise zilyetlik sağlamaktadır.

Kamu Güveninin Korunması
Kamu güveninin korunması ilkesi ile zilyetlik ve tapu sicilinin sağladığı açıklığın 
bir sonucu olarak meydana gelen ve gerçek hak durumunu yansıtmayan bir gö-
rüntüye iyiniyetle güvenerek bir aynî hak kazanmak için gereken koşullara uyan 
bir kişinin elde etmeyi beklediği aynî hakkı kazanmış kabul edilmesi anlatılmak-
tadır. Böylelikle, gerçekte hak sahibi olmayan, fakat öyle görünen bir kişiden (ör-
neğin kiracıdan) sahibinin elinden rızasıyla çıkmış olan bir taşınırda iyiniyetle 
mülkiyeti kazanmak mümkün ve hukuken koruma sağlanan bir durumdur. He-
men çoğu durumda kamu güveninin korunmasını sağlayan, tasarruf yetkisi yok-
luğunu bilmemeye ya da bilmesi gerekmemeye dayandırılan iyiniyettir. Bu yüz-
den buna iyiniyetin korunması ilkesi de denilmektedir.

Belirlilik 
Herkese karşı ileri sürülebilen aynî hakkın herkes için tanınabilir, anlaşılabilir ol-
ması gereği, konusu bakımından da belirlilik ilkesinde anlam kazanmaktadır. Bu 
itibarla belirlilik ilkesi, üzerinde aynî hak bulunan konunun, yani eşyanın belirli, 
diğer eşyalardan ayırt edilmiş olmasını deyimlemektedir. Bunun sonucu olarak, 
her aynî hakkın bir konusu bulunur; bir aynî hak, birden çok eşya üzerinde kurul-
maz. Örneğin, bakkaldaki bir bulgur çuvalı içerisinden iki kg. bulgur satın almış 
isek, mülkiyet henüz devredilmemişse, çuvaldaki bulgurlar üzerinde herhangi bir 
aynî hak (mülkiyet hakkı) ileri sürülemez. Tüm çuvalın satışı üzerine anlaşma 
yapılmış olsa da böyledir. Bunun mülkiyetimize geçmesi için tartılıp (ölçülüp), 
bizim için paket edilmesi gerekir.

Sebebe Bağlılık
Aynî hakların kazanılmasında sebebe bağlılık ilkesinden de söz edilmelidir. Bu 
ilke aynî hakların kazanılmasında bir sebebin varlığı ve var olan sebebin de geçerli 
olmasını ifade etmektedir. Aynî hakkın kazanıldığı tüm hallerde kazananın bu-
nun sebebini göstermesi gereğini ifade etmekle birlikte, ilke asıl aynî hakkın fer’i 
olarak, devren ya da tesisen kazanılması sırasında önemli sonuçlar doğurmak-
tadır. Bu sonuçları şöylece sıralamak mümkündür: Kazandırıcı işlemin sebebini 
oluşturan bir borçlandırıcı işlemin yokluğu veya geçersizliği halinde aynî hakkın 
devri de geçerlilik kazanmaz (MK 1025). Bu yüzden aynî hak devredenin mal-
varlığında kalmakta devam eder. Eğer geçersiz işlem dolayısıyla eşyanın zilyetliği 
karşı tarafa geçirilmişse, devredenin eşyanın kendisine geri verilmesinin sağlayıcı 
aynî talep hakkı olarak istihkak davası (rei vindicatio) (MK 683) açması söz ko-
nusu olur. Bu davanın özelliği zamanaşımına uğramamasıdır.
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Aynî Hakların Hak Düşümü Süresine ve Hak Kaybettirici 
Zamanaşımına Bağlı Olmaması
Nihayet, buraya değin söylenenlerden anlaşılmış olabileceği gibi, aynî hakların 
hak düşümü süresine ve hak kaybettirici zamanaşımına bağlı olmaması da bir 
ilkedir. Gerçekten de, aynî haklar, uzun süre kullanılmamakla zayıflamaz ya da 
ortadan kalkmaz. Böylelikle, çok genel olarak denebilir ki, bir kişinin nerede ol-
duğunu bilmediği bir yerde kaybettiği bir eşyasını yıllarca sonra bulduğu yerde 
ele geçirmesi mümkündür. Bu suretle, kaybettiği eşyadaki fiilen egemenliğine ye-
niden kavuşmuş olan bu kişi, hiç kaybetmediği mülkiyetini aralıksız sürdürmüş 
sayılmaktadır.

Henüz 16 yaşındaki Emre, kendisine ait cep telefonunu 150 liraya arkadaşı Erdem’e 
satıp teslim etmiştir. Telefonun zilyetliği Erdem’e bırakılmış olmakla birlikte, Er-
dem telefonun mülkiyetini geçerli şekilde kazanmış mıdır?

ZİLYETLİK

Kavramsal Belirlemeler ve Öğeleri

Kavramsal Belirlemeler
Eşya hukukunun anlaşılması zor kavramlarından biri olan zilyetlik, sözlük anlamı 
ile bir şeyi elinde bulundurmak, tutmak demektir. Hukuksal anlamda zilyetlik ise, 
öğretide benimsenen şu tanımla bir parça olsun anlaşılır kılınabilir: “Bir taşınır 
ya da taşınmaz mal üzerinde fiilî egemenliği elde etme ve elden kaçırmama yö-
nündeki iradeye dayanarak sürdürülen kişi ile eşya arasındaki ilişkidir.” (Ünal/
Başpınar)

Konu itibariyle, zilyetlik esas itibariyle eşya üzerinde kurulabilir. Bununla bir-
likte, haklarda zilyetlik kurulması da söz konusu olabilir. Ayrıca aynî haklardan 
farklı olarak zilyetliğin bir eşyanın tümü üzerinde kurulması da şart değildir. 
Açıkçası, bir eşyanın bir kısmı üzerinde zilyetlik kurulması da mümkündür. Buna 
kısmî zilyetlik denilmektedir. Örnekle açıklanacak olursa, bir ev üzerindeki mül-
kiyet, evin tüm duvarlarını tabanını ve tavanını, bunlarla birlikte eklentilerini de 
kapsar. Bu unsurlardan birini ayrı bir mülkiyete konu edemeyiz. Oysa, bu unsur-
lardan, diyelim ki binanın ön cephe duvarını bir başına zilyetliğe konu etmek, söz 
gelişi bir reklâm ya da ilân için sadece bu cephe duvarını kullanmak mümkündür.

Öğeleri
Zilyetliğin öğeleri, fiilî egemenlik (corpus) ve zilyetlik iradesidir (animus possi-
dendi). Fiilî egemenlik, bir kişinin bir eşya üzerinde icra ettiği fiziksel (maddî) 
egemenliktir. Bununla kastedilen, eşya ile kişi (zilyet) arasında kurulan fiziksel bir 
bağ ve ilişkidir. Fakat burada mutlak bir yer yakınlığı değil, eşya ile kişi arasında 
görece (nisbeten) yakın bir ilişki kurulmuş olması anlatılmak istenir. Bir kimse, 
bahçedeki kuyuya düşürdüğü yüzüğü ile yakınlığını korumaya devam eder; oysa, 
aynı kişi yüzüğü, İstanbul Boğazı’nda denize düşürürse, artık yer bakımından ya-
kınlık ilişkisinden söz edilemeyecektir. 

MK’da sadece fiilî egemenlik öğesinden söz edilmiş olsa da yalnız fiilî ege-
menlik yetmez. Bunun yanı sıra, bir şeyle temas eden kimsede fiilî egemenlik ira-
desinin de bulunması gerekir. Kişinin eşya üzerinde bilerek ve isteyerek bir fiilî 
egemenlik kurması ve bunu sürdürmek istemesi, zilyetlik için gerekli ve yeterlidir. 
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Ayırt etme gücü bulunan küçükler ve kısıtlılar da zilyetlik iradesini taşıyabilir. 
Bütün bunların sonucu olarak, zilyetlik iradesinin bulunmadığı yerlerde, örneğin, 
bir kimsenin cebine ya da evine koyulan uyuşturucu ya da yasa dışı bir madde 
üzerinde, o kimsenin zilyet olamayacağı ortaya çıkar.

Zilyetliğin Türleri

Malik Sıfatıyla ya da Başka Sıfatla Zilyetlik
Eşya üzerindeki zilyetliğin mülkiyet hakkına dayandığı durumlarda malik sıfatıy-
la zilyetlikten söz edilir. Malikin mülkiyet hakkını ve zilyetliğini tanımayan hırsız 
ya da gâsıp; önce başka sıfatla zilyet (kiracı) olup daha sonra malikin mülkiyet 
hakkını tanımayan (malı kendine mal eden) kişilerin zilyetliği de bu niteliktedir. 
Malik sıfatıyla zilyetlik, zamanaşımı ile aynî hak kazanımı için önemlidir. Taşı-
nırlarda zamanaşımı ile mülkiyet kazanımı için, beş yıllık sürenin malik sıfatıyla 
zilyet olarak geçirilmesi gerekir (MK 701).

Mülkiyet dışındaki bir aynî ya da kişisel (şahsî) hakka dayanan zilyetlikte ise 
başka sıfatla zilyetlikten söz edilir. Söz gelişi, malik, eşyayı emanete, kiraya, kuru 
temizlemeye ya da rehne vermişse, sırasıyla emanetçi, kiracı, kuru temizlemeci ve 
rehin alan başka sıfatla zilyettirler.

Tek Başına ya da Birlikte (Toplu) Zilyetlik
Tek başına (münhasır) zilyetlik, bir kişinin bir eşya üzerinde yalnız olarak kul-
landığı zilyetliktir. Buna karşılık, birlikte (toplu) zilyetlik, bir eşyanın birden fazla 
kişinin zilyetliğinde bulunmasıdır. Paylı zilyetlik ve elbirliğiyle (iştirak halinde) 
zilyetlik olmak üzere ikiye ayrılır. Zilyetler, zilyetlik konusu şeyde birbirinden ba-
ğımsız, tek başına hareket etme yetkisi sahibi iseler paylı zilyetlik söz konusu olur. 
Örneğin iki kişi bir ev kiralıyor ve her biri özdeş birer anahtarla evi açabiliyorsa 
durum böyledir. Birden fazla kişinin, bir eşya üzerinde tek başına hareket serbes-
tisi olmadan fiilî egemenlik kullanmaları durumunda elbirliğiyle (iştirak halinde) 
zilyetlikten söz edilir. Örneğin iki kişi, tek anahtarla açılamayan bir kasa kirala-
mışsa ve kasanın açılması her birine verilen farklı anahtarların birlikte kullanıl-
masını gerektiriyorsa böyledir.

Aslî Zilyetlik ya da Fer’î Zilyetlik
Aslî zilyetlik, eşya üzerinde malik sıfatıyla zilyet olarak hareket edilmesidir. Fer’î 
zilyetlik ise, eşyada mülkiyetten başka bir aynî (irtifak, taşınmaz yükü veya rehin) 
ya da kişisel (kira, ödünç, saklama gibi) hakka dayanan zilyetliktir. Belirleme için, 
zilyetlik iradesine bakmak, malik sıfatıyla zilyet olandan hareketle fer’i zilyedi 
bulmak gerekir.

Doğrudan Zilyetlik - Dolaylı Zilyetlik
Doğrudan zilyetlik, bir kimsenin, fiziksel egemenliği bizzat, herhangi bir aracı 
olmadan ve eşya üzerinde doğrudan kullanmasına denmektedir. Buna karşılık, 
egemenlik, bizzat değil, başkası aracılığıyla; yani, o kimsenin kendisi tarafından 
değil, araya giren başka bir kişi tarafından kullanılmaktaysa dolaylı zilyetlik orta-
ya çıkar. Bu ayırım için, fiziksel egemenliğin kimde olduğu önemlidir. Kim eşya 
üzerinde bizzat, doğrudan egemenlik kullanmakta ise, o, doğrudan zilyet; diğer 
tüm zilyetler ise dolaylı zilyettir.
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Haklı Zilyet - Haksız Zilyet
1. Zilyetliğin belirli bir hakka dayanması halinde haklı zilyetlikle karşılaşılır. 

Örneğin, kira sözleşmesinin verdiği hakka dayanarak eşyada zilyet olan ki-
racının; aynı şekilde, rehin alan, ariyet alan, emaneti saklayan veya tamirci-
nin durumu...

2. Dayandırıldığı meşru bir menfaat bulunmayan ve sadece fiilî bir elde tutma 
olarak tezahür eden zilyetliğe haksız zilyetlik denir. Haksız zilyetlik, zilyet-
liğin başlangıçta meşru bir menfaate dayanmamasından kaynaklanabilir. 
Örneğin, hırsızın zilyetliği daha başlangıçtan haksız zilyetliktir. Başlangıç-
taki meşru menfaatin sonradan dayanağını yitirmesi durumunda da haksız 
zilyetlik ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kimsenin, daha önce üzerinde kira ya 
da kullanma ödüncü (ariyet) sözleşmesiyle fer’î, doğrudan zilyetlik kurdu-
ğu eşyada aslî, dolaylı zilyet olan malikin mülkiyetini reddetmesi ve kendi 
mülkiyetini iddia etmesinde durum budur.

İyiniyetli Zilyet - Kötüniyetli Zilyet
1. Zilyedin, zilyetliğinin haklı bir nedene dayanmadığını bilmediği veya bil-

mesi gerekmediği zilyetliğe iyiniyetli zilyetlik denir. Bu, bir kimsenin, zil-
yetliği kazanması esnasındaki eksiklik veya sakatlıklar hakkında bilgi sahi-
bi olmaması veya kendisinden beklenecek bütün özeni göstermiş olsaydı 
dahi bu bilgiye erişemeyecek olması durumunda ortaya çıkar. Söz gelişi, bir 
beyaz eşya satan mağazadan çalıntı bir buzdolabını bilmeden satın alan bir 
kimsenin iyiniyetli olduğu kabul edilir.

2. Zilyetliğin haklı bir nedene dayanmadığının bilinmesi veya bilinmesi ge-
rekmesi durumunda kötüniyetli zilyetlikten söz edilir. Böylelikle, zilyetli-
ğinin haklı bir sebebe dayanmadığını bilen veya bilmesi gereken kişi kö-
tüniyetli zilyet olarak adlandırılır. Kötüniyetli zilyet, zilyetliği elde ederken 
mevcut olan eksiklik veya sakatlıkları bilen ya da gereken özeni gösterseydi 
öğrenebilecek olan kimsedir. 

3. Haksız zilyetlik çerçevesinde yapılan bu ayırım, zamanaşımı ile aynî hak 
kazanımı (MK 712, 713, 989, 1023), iadenin kapsamını tayin bakımların-
dan önemlidir.

Zilyetliğin Kazanılması

Kavramsal Belirleme
Zilyetliğin kazanılması ile anlatılmak istenen, bir kimsenin bir eşya üzerinde fiili 
egemenliği kullanabilir konuma gelmesidir. Bu konum, önceki zilyedin irade ve 
fiilleriyle şimdiki zilyede sağlayabileceği bir hukuksal konuma dayanan fiilî ko-
num olabileceği gibi, zilyedin kendi maddî fiilleriyle elde edebileceği salt fiilî ko-
num da olabilir.

İlki, önceki zilyedin tek taraflı iradesini veya fiillerini ya da her iki tarafın irade 
ve fiillerini gerektirebilecek devren ya da tesisen kazanma hallerini ifade eder. 
İkincisi, önceki zilyetlik konumlarından bağımsız ve bizzat zilyedin kendi fiilleri-
ne bağlanan hukuksal sonuçlar doğuran aslen kazanma durumlarının ifadesidir. 
Ayrıca, doğal ya da maddî bir olgunun sonucu olarak fiili egemenliği kullanabilir 
konuma gelmek de mümkündür. Bu durumda, birleşme ve karışma ile ölüm ol-
gusu üzerine zilyetliğin kazanılması birbirinden ayırt edilmektedir. Ölüm olgusu, 
zilyetliğin, mirasçılar tarafından külli halefiyet yoluyla kazanılmasına yol açarken, 
birleşme ve karışma aslen kazanmayı ifade etmektedir.
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Taşınır mülkiyetinin aslen kazanılması yollarından biri olan birleşme, başkaca kim-
selere ait olan taşınır malların önemli şekilde zarara uğratılmadan, aşırı emek veya 
masraf yapılmadan ayırt edilemeyecek şekilde bir araya gelmesine denir. Örneğin 
bir kimsenin başkasına ait bir kâğıda resim çizmesi halinde kağıt ve malzemeler 
ayrılamaz biçimde birleşmiştir.

Karışma taşınır mülkiyetinin aslen kazanılması yollarından biridir. Örneğin aynı 
kamyonda çuvallar içinde taşınan bulgurun kamyonun kaza yapması sonucu karış-
ması.

Kazanma Yolları
1. Zilyetliğin Aslen Kazanılması: Bir eşya üzerinde, varsa önceki zilyedin 

zilyetliğinden bağımsız veya onun zilyetliğini yadsıyarak, tanımayarak ya 
da henüz üzerinde hiçbir zilyetlik bulunmayan bir eşyayı fiili egemenliğine 
alarak malik sıfatıyla zilyet olunması halinde zilyetlik aslen kazanılmış olur. 
Hırsızlık, işgal, sahiplenme hallerindeki gibi. Keza, buluntu (lükata), defi-
ne, bir balıkçının oltasına takılan balıklar, bir kişinin kırlardan topladığı 
bitki (mantar) ya da çiçekler üzerinde kurulan zilyetlik gibi.

2. Zilyetliğin Devren Kazanılması: Bir eşya üzerindeki zilyetlik, önceki zilye-
dinin rızasına (bir hukuksal işleme) dayanılarak kazanılmakta ise, bu du-
rumda “devren kazanma” ile karşılaşılır. Devren kazanma, bir hukuksal iş-
lemi, dolayısıyla işlem yapma iradesini gerektirir. Gerek bir hukuksal işlem 
bulunmuyorsa, gerekse bu işlem sırasında devredenin rızası sağlıklı değil 
(ayırtım gücünden yoksun) ise, devir işlemi geçersiz olur. Bu durumda, ar-
tık önceki zilyedin rızasına dayanma olanaklı değilse de, zilyetlik yine de 
kazanılmıştır. Ancak, bu kazanım artık zilyetliğin aslen kazanımıdır. Ne var 
ki, bu durumda, zilyetliğin, önceki zilyedin rızasına dayanılarak devrine 
bağlanan hukuksal sonuçlar doğmaz. Örneğin, taşınır mülkiyetinin dev-
ren kazanılabilmesi için, zilyetliğin de devredilmiş olması gerekir. Fakat, 
söz gelişi, zilyetlik, devredenin ayırtım gücü bulunmaması dolayısıyla aslen 
kazanılmış sayılınca, zilyetliğin devri gerçekleşmediği için, mülkiyet de ka-
zanılamayacaktır.

Zilyetliğin devren kazanılması şeyin teslimiyle ya da teslimi olmaksızın, böy-
lelikle de doğrudan zilyetliğin ya da dolaylı zilyetliğin kazandırılmasıyla gerçek-
leşebilir.

a. Teslim Yoluyla Zilyetliğin Kazanılması: Teslim suretiyle devren kazan-
ma hazırlar arasında ise, şeyin kazanana fiilen teslim edilmesi, araçların 
(vasıtaların) teslimi ve zilyetlik anlaşması olmak üzere üç biçimde ger-
çekleştirilebilir.
aa. Fiilen teslimde eşyanın doğrudan zilyetliğinin fiziksel olarak sağ-

lanması suretiyle zilyetlik devredilmektedir. Bu esas itibariyle ta-
şınırlarda söz konusudur ve zilyetliği kazanacak kişinin eline ta-
şınırın fiilen teslimi, elden ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşir. 
Taşınmazlarda fiilen teslim, o taşınmazın, zilyetliği kazanması söz 
konusu olan kişinin kullanımına açılması, onun taşınmaza girmesi-
nin, taşınmazı fiilen kullanmasının sağlanması biçiminde görünür.

bb. Araçların tesliminde, şey fiilen teslim edilmiş ol(a)masa da teslime 
yarayan araçlar teslim edilerek doğrudan zilyetlik devredilmektedir. 



1. Ünite - Eşya Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler-Zilyetlik-Tapu Sicili 15

MK’nun fiilen teslimle eş değerde saydığı araçların tesliminde, daha 
çok, doğası gereği fiilen ele alınamayacak, fiziksel olarak kolaylıkla 
taşınamayan, elden ele geçirilemeyen şeylerin teslimini kolaylaştır-
mak üzere sadece araçların teslimi yeterli görülmektedir. Kiralanan 
bir konutun ya da arabanın anahtarlarının teslimi bu gibi bir işlev 
görmektedir.

cc. Zilyetlik anlaşması, tarafların iradelerinin, fiili durumda bir de-
ğişiklik yaratma konusunda uyuşmasına denilmektedir. Bu halde 
zilyetlik fiziksel (fiilen) ya da araçların teslimi dışında, ayrıca eşya-
nın, kazananın rızasıyla ve fiili egemenliği kullanabileceği bir yere 
koyulmasıyla devredilir. Buna, zilyetliğin anlaşma yoluyla devri ya 
da zilyetlik sözleşmesi yoluyla devri denilmektedir. Zilyetliğin an-
laşma yoluyla devri halinde, tarafların iradeleri, fiili durumda bir 
değişiklik yaratma konusunda uyuşmakta, en azından bu değişik-
liğe karşı çıkmamaktadır. Bu uyuşumun yanı sıra, kazanana eşya 
üzerinde fiili egemenlik kullanabilecek bir konumun sağlanması da 
gerekmektedir. Örneğin, odun satıcısından alınan odunun, satıcı ya 
da taşıyıcı tarafından, alıcının verdiği adresteki kapının önüne yı-
ğılması böyledir.

dd. Hazır olmayanlar arasında da zilyetliğin devri mümkündür. Bu ola-
sılığı düzenleyen MK 978’e göre, “Temsilciye yapılan teslim, temsil 
edilene yapılmış gibi zilyetliği geçirir.” Bu hüküm, zilyetliğin devri-
ni, yalnız kazanan açısından ifade etmektedir. Bununla birlikte, bu 
hükümde olaya devreden açısından bakışın da gizlendiğini kabul 
etmek ve zilyetliğin devrinde de temsilin mümkün olduğu sonu-
cunu çıkartmak gerekir. Zilyetliğin temsilci aracılığıyla kazanılma-
sında borçlar hukuku anlamında “temsil” den söz etmek mümkün 
değildir. Eğer böyle olsaydı, zilyetliğin temsilci aracılığıyla kazanıl-
ması mümkün olmazdı. Çünkü, borçlar hukukunda ancak hukuk-
sal işlemlerin temsilci aracılığıyla yapılabileceği kabul edilir.

b. Zilyetliğin teslimsiz kazanılması: Zilyetliğin fiilen teslimi ya da buna eş-
değer yollara başvurulmaksızın devredildiği hallere zilyetliğin teslimsiz 
kazanılması ya da devri halleri denilmektedir. Bunlar kısa elden teslim, 
hükmen teslim, havale ve emtiayı temsil eden senetlerin teslimi olarak 
dört tanedir. 
aa. Kısa elden teslim: O ana değin eşyayı sınırlı bir aynî hak ya da kişi-

sel hakka dayanarak elinde (fiilî egemenliğinde) tutan fer’i zilyede, 
o eşyanın aslî zilyetliğinin (yani mülkiyetin) bir hukuksal işlemle 
devridir. Diğer bir deyişle, bu, fer’i zilyetlik durumunu aslî zilyetliğe 
dönüştüren bir yoldur. Kiralanan şeyin kiracıya satılması halinde 
olduğu gibi. 

bb. Hükmen teslim: Şeyin asli ve dolaylı zilyetliğini devreden kimse-
nin, o şeyin fer’i ve dolaysız zilyetliğini özel bir sebeple elinde tut-
maya devam etmesi halinde zilyetliğin “hükmen teslim”inden söz 
edilir. Şeyi satma, fakat kira sözleşmesi ile elinde tutma hali buna 
örnek olarak gösterilebilir. Burada, dolaylı zilyetliğin devredilmesi 
ve fakat özel bir nedenle (hukuksal ilişkiye dayanarak) doğrudan 
zilyetliği koruma söz konusudur. Buradaki özel neden, hukuksal 
bir işleme dayanmadır. Böylelikle de, şimdiki zilyet, fer’i doğrudan 
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zilyetlik sıfatını elde etmiş kabul edilmektedir. A’nın B’ye sattığı ko-
nutu bir süreliğine kendi kullanımı için kiralamasında da aynı yol 
kullanılmaktadır. 

cc. Hükmen teslim, üçüncü kişileri zarara uğratmak ve taşınır rehni 
hükümlerinden kurtulmak (bu hükümleri dolanmak) amaçlarıyla 
yapılmışsa ilgililerine karşı geçersizdir.

dd. Zilyetliğin havalesi: Aralarındaki sözleşmeye dayanarak dolaylı zil-
yedin, zilyetliğini dolaysız zilyetten başka üçüncü bir kişiye devret-
mesidir (MK 979/I). Havale yoluyla devrin dolaysız zilyet için de 
geçerli olabilmesi, bunun kendisine bildirilmesine (ihbar edilme-
sine) bağlıdır. Aksi halde, havale, dolaysız zilyede karşı ileri sürüle-
mez. Dolaylı zilyet (aslî zilyet-malik) A, B’nin kiracı sıfatıyla zilyedi 
olduğu malı C’ye satar ve B artık C adına ve doğrudan zilyet olarak 
kalmayı sürdürürse, zilyetliğin havale yoluyla devri söz konusu ol-
maktadır.

ee. Zilyetlik emtiayı (ticarî eşyayı) temsil eden senetlerin teslimi yoluy-
la da kazanılabilir. Bu, aslında nitelikli havaledir. Mülkiyeti temsil 
eden taşımacılıktaki yük senetleri ve antrepoculuktaki makbuz se-
nedi ile rehni temsil eden yine antrepoculuktaki varant gibi eşyayı 
temsil eden kıymetli evrak niteliğini haiz senetlerin teslimi suretiy-
le eşyada zilyetlik de devren kazanılmış olmaktadır. Emtiayı temsil 
eden senetlerin devredilmesi ile, eşya üzerindeki dolaylı zilyetlik de 
devredilmiş olur. Yalnız MK 990’a göre senetler ile eşyaları elinde 
tutan zilyetler farklı ise eşyayı elinde tutan iyiniyetli zilyet korunur.

3. Zilyetliğin Miras Yoluyla Kazanılması: Bilindiği gibi, miras, miras bıraka-
nın malvarlığının ve kişi varlığına ilişkin kimi değerlerin mirasçılara küllî 
halefiyet yoluyla geçmesini sağlar. Fiili bir durumu ifade etmekle birlikte, 
zilyetlik için de aynı sonuç geçerlidir. Diğer bir söyleyişle, mirasçılar, hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın tereke üzerinde mirasbırakanınkiyle aynı türde 
zilyetliği de külli halefiyet yoluyla kazanmaktadırlar. 

4. Zilyetliğin Tesisen Kazanılması: Bir zilyedin, eşyada bir aynî hak ya da 
kişisel hak tanımak suretiyle başkasına fer’i zilyetlik sağladığı durumlarda, 
yeni bir zilyetlik kurulmuş olur. Bu zilyetliğin tesisen kazanılmasıdır. Önce-
ki zilyedin dolaysız zilyetliğini koruyarak, şeyde başkasına da aynı nitelikte 
dolaysız zilyetlik vermesi (birlikte zilyetlik hallerinde olduğu gibi) ya da 
kendisinin zilyetliği dolaylı zilyetliğe dönüşürken başkasına dolaysız zilyet-
lik tanıması (irtifak haklarında olduğu gibi) zilyetliğin tesisen kazanılması-
nı ifade etmektedir.

Zilyetliğin Kaybı
1. Konusunun ya da konusu üzerindeki fiili egemenliği kullanma olanağının 

sürekli olarak ortadan kalkması, zilyetliğin de kaybı sonucunu doğurur. Ko-
nusunun, yani eşyanın ortadan kalkması zilyetliğin tüm türleri için aynı so-
nuca yol açar. Açıkçası, tüm zilyetlerin zilyetlikleri son bulmuş, kaybolmuş 
olur. Başka bir söyleyişle, bu gibi durumlara, zilyetliğin “mutlak anlamda 
kaybı” denilebilir. Zilyet tarafından, rızasıyla, tahrip, çöpe atarak terk, de-
vir, fer’î zilyedin sona erme sebebiyle şeyi önceki zilyede iadesi ile de zilyet-
lik sona ermektedir. Zilyetlik, rıza dışı kaybedilmiş olabilir. Çalınma, gasp 
veya bilinmeyen bir yerde yitirme; doğal afet ya da insan fiiliyle yok olma 
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sonucunda eşya niteliğinin kaybı; kamulaştırma; hak zilyetliğine konu hak-
kın ortadan kalkması; aslî dolaylı zilyedin zilyetliğinin fer’î dolaysız zilyet 
tarafından yadsınması (inkarı); emin sıfatıyla zilyet olarak davranan fer’î 
zilyetten ona tevdi olunan eşyayı üçüncü kişinin iyiniyetle kazanması gibi.

2. Zilyedin eşyayı geçici olarak kullanmaması, o şey üzerindeki zilyetliği yitir-
diği ya da o şeyi terk ettiği anlamına gelmez. Kışlık giysilerin dolaba kaldı-
rılması, düğünde hediye edilen ziynetlerin sandığın bir köşesinde unutul-
ması, arabanın kapının önüne park edilmesi ve tarım araçlarının tarlada 
bırakılması hallerinde zilyetlik kaybedilmez.

3. Fiilî egemenliğin kaybı zilyetliği her durumda ve mutlak olarak sona erdir-
mez. Zilyetliğin, kaybından itibaren bir yıl içerisinde yeniden ele geçirilme-
si halinde zilyetlik kaybedilmemiş sayılmaktadır. Zilyet, MK 988 vd. uya-
rınca zilyetliğin korunması olanaklarından ve böylelikle eşyanın iadesine 
ilişkin hükümlerden yararlandığı takdirde, böyledir. Bu, özellikle iyiniyetle 
ve zamanaşımıyla aynî hak kazanımı için aranan süre koşulu bakımından 
önemlidir.

Zilyetliğin Korunması
Zilyetlikte hukuken önemli olan, onun dış dünyaya yansıtılırken kazandığı görü-
nüm biçimidir. Bu görünüm korunarak, toplumsal huzur ve sükûnun sağlanması 
ve korunmasına hizmet edilmiş olur. Zilyetlik korunarak, kişinin hakkını kaba 
güçle (ihkak-ı hak) elde etmesi önlenmiş olur. Örneğin, çalınmış elbisesini yoldan 
geçen kişi üzerinde gören kimsenin, o elbiseyi kişinin üzerinden çıkartamayacağı, 
çıkartırsa zilyetliğini ihlal edeceğini bilmesi gerekir. Zilyetliğe yönelik saldırı ya 
da gasp hallerinde zilyede, zilyetliğini koruma için çeşitli olanaklar tanınmıştır. 
İşte zilyede tanınan bu olanakların tümünü kapsayıcı olarak, zilyetliğin korunma-
sından söz edilmektedir.

Fiilî Durumu Esas Alan Koruma Olanakları
Burada zilyetliğin, ardında yatan hak durumuna bakılmaksızın, sırf fiilî durum 
olarak korunması olanağını sağlayan dava dışı koruma olanaklarından söz edil-
mektedir. Aslında zilyetlik davaları da sırf fiilî durumu korumayı amaçlar ise de, 
bu davalara, burada benimsenen sınıflandırmaya göre, dava yoluyla koruma baş-
lığı altında yer verilmiştir.

1. Kuvvet kullanma suretiyle karşı koyma: Zilyetliği gasp edilen (zorla veya 
gizlice elinden alınan) ya da zilyetliğine el atılan (tecavüz edilen) zilyet, o 
anda kuvvet kullanarak zilyetliğini bizzat koruyabilir. Bu olanağa hem taşı-
nır hem de taşınmazlarda başvurulabilmektedir. Bizzat kuvvet kullanarak 
zilyetliğin korunabilmesi için, öncelikle haksız bir gasp veya saldırı fiili bu-
lunmalıdır. İkinci olarak, gecikmeksizin, saldırı ya da gasp anında (sıcağı 
sıcağına) kuvvetle karşı koyulması, yani fiil ile kuvvet kullanma arasında 
bir zaman aralığı bulunmaması gerekir. Bu, saldırganca fiil gerçekleştiri-
lirken, en geç fail kaçarken ve olayın sınırlarını aşmadan takibe ara ver-
meksizin yakalamakla yapılabilen bir uygulama anlamına gelmektedir. Bu 
olanak, saldırgana ya da gasp edene karşı kullanılmış olmalıdır. Nihayet 
saldırıyla orantılı karşı güç uygulama niteliğinde bir korumanın yapılması 
gerekir. Karşı güç orantıyı kaybetmişse, bu, –koruma değil– haksız bir sal-
dırıya dönüşür.
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2. Taşınmaz zilyetliğine yönelik tecavüze karşı idarî koruma: Bu yolun kul-
lanılabilmesi için bir taşınmaza haksız bir müdahale ya da tecavüz olma-
lıdır. Olaydan itibaren bir yıl içerisinde ve müdahale ya da tecavüz ile faili 
öğrenme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idarî makama baş-
vuru yapılmış olmalıdır. Yetkili makam, taşınmazın bulunduğu yerdeki en 
yüksek mülkî amir, yani vali ya da yardımcısı veya kaymakamdır. Yetkili 
makamca soruşturma yapılarak on beş gün içerisinde karar verilir. Karar, 
yetkili makamın görevlendireceği bir memur tarafından beş gün içerisinde 
icra edilir. Ne var ki, bu konuda halen bir mahkeme önünde görülmekte 
olan bir dava varsa, başvuru reddedilir.

Zilyetliğin Dava Yoluyla Korunması Olanakları
Burada zilyetliğe sırf fiilî durum olarak koruma olanağı sağlayan zilyetlik davaları 
ile onun, ardındaki karinelere dayanılarak korunmasını sağlayan taşınır davasına 
temas edilmektedir.

1. Zilyetliğin geri verilmesi davası (MK 982) sadece taşınırlar için öngörül-
müş olan ve fiilî durumu korumayı amaçlayan bir davadır. Dava ancak zil-
yetliğe gasp yoluyla son verilmiş olması halinde açılabilir. Dava zilyetliğine 
haksız olarak son verilmiş olan önceki dolaylı ya da dolaysız zilyet tarafın-
dan açılabilir. Demek ki davacı, önceki zilyet olduğunu ve eşyadaki zilyetli-
ğine haksız olarak son verilmiş olduğunu kanıtlamalıdır. Ayrıca dava gasp 
edene ya da külli haleflerine karşı açılmış olmalıdır. Gasp edilmiş olan eşya-
da sonradan zilyetlik kazanmış olan üçüncü kişiye karşı bu dava açılamaz. 
Dava, gasp fiilinin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren iki ay ve olaydan 
itibaren en çok bir yıl içinde açılmalıdır Bu süreler hak düşümü süreleridir. 
Davalının, eşyayı iade etmesini engelleyecek üstün hak iddiası kural olarak 
dinlenmez. Fakat, davalı, eşyada üstün hakkı bulunduğunu derhal kanıtlar-
sa, bu dikkate alınır ve dava reddedilir. Davalının kusurlu olması şart değil-
dir; fakat davacı tazminat istiyorsa, TBK 49 uyarınca davalının kusurunu 
ispatlamalıdır.

2. Saldırıyı savma (savuşturma) davası (MK 983) ise, hem taşınır hem de ta-
şınmaz zilyetliğine yönelik saldırılara karşı koruma olanağı sağlamaktadır. 
Bu dava, zilyetliğe son verilmeden zilyedin zilyetlikten doğan yetkilerini kul-
lanmasının engellenmesi hallerinde açılabilir. Davada, saldırı devam etmekte 
ise, saldırının sona erdirilmesi veya saldırının başlaması kuvvetle muhtemel-
se önlenmesi istenebilir. Bunların yanında koşulları gerçekleşmişse tazminat 
isteminde bulunulması da mümkündür. Bunun için, (1) Haksız bir saldırı 
olmalı, (2) davayı haksız bir saldırıya uğrayan zilyet açmış olmalı, (3) dava, 
doğrudan saldırıda bulunana karşı açılmış olmalı ve (4) saldırı fiilinin ve fa-
ilin öğrenildiği tarihten itibaren iki aylık ve olaydan itibaren en çok bir yıllık 
hak düşümü süresi içinde açılmış olmalıdır. Bu davada üstün hak iddiası hiç-
bir şekilde dikkate alınmaz. Davalının kusuru aranmaz; fakat, davacı tazmi-
nat istiyorsa davalının kusurunu ispatlamalıdır.

3. Hak karinelerine dayanan taşınır davası 
a. Hak karineleri, zilyetlik dediğimiz fiilî durumun arkasında aslında 

bir hakkın bulunabileceği düşüncesine dayanmaktadır. Hak karinele-
ri kabul edilmeseydi, gündelik yaşamda girişilen milyonlarca işlemde 
zilyedin hak sahibi olup olmadığının da araştırılması gerekirdi. Fakat 
bu alış veriş yaşamının hızını düşürür, katlanılmaz külfetler yüklerdi. 
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Bu yüzden, hukuk, bir taşınırla ilgili alış veriş yapan kişilere kolaylık 
yaratmak için, o taşınırı elinde bulunduranın aynı zamanda bunda hak 
sahibi olduğunu kabul ederek hareket etmelerini –bu, gerçeğe uymasa 
da– hukuka uygun saymaktadır. 

Hukukumuzda mülkiyet karinesi, sınırlı aynî hak karinesi ve kişisel hak kari-
nesi olmak üzere üç tür hak karinesi bulunmaktadır. Böylelikle, mülkiyet karinesi 
gereğince, bir taşınırın zilyedi onun maliki sayılmakta (MK 985); zilyet, mülkiyeti 
değil de, o taşınırda bir sınırlı aynî hakkı bulunduğunu ileri sürmekteyse sınırlı 
aynî hak karinesi ya da kişisel bir hakkı bulunduğunu ileri sürmekteyse kişisel 
hak karinesi geçerli olmaktadır. Bu itibarla, örneğin zilyet, malikim diyorsa malik; 
rehin hakkı sahibiyim diyorsa, rehin hakkı sahibi; kiracıyım diyorsa, kiracı olarak 
kabul edilmektedir. Yalnız sınırlı aynî hak ya da kişisel hak karinelerine dayanan 
zilyet, ileri sürdüğü hakkı kendisine kazandırana karşı bu hak karinelerine daya-
namaz (MK 986/II cüm. 2).

Hak karineleri davalı tarafından savunma amacıyla kullanılabilir. Böylelikle, 
halen zilyet olan kişinin, zilyetliği kendisine devredenin mülkiyet (tasarruf yet-
kisi sahibi olduğu) karinesine güvendiği savunması yapması mümkündür (MK 
986/I). Önceki zilyedin hak karinesine dayanarak zilyetliği kazanan sonraki iyi-
niyetli zilyet, önceki zilyedin zilyetlikte iyiniyetle geçirdiği süreyi kendisininkine 
ekleyebilir (MK 996). Böylelikle, sahibinin elinden rızası dışında çıkmış olan eş-
yanın zamanaşımıyla kazanılmasında kesintisiz ve davasız beş yıllık iyiniyetlilikle 
geçirilmesi gereken sürenin şahsında tamamlandığını ileri sürebilir.

İyiniyet, bir hakkın doğumuna engel olan bir durumun olaydaki varlığı veya gerekli 
unsurlardan birinin yokluğu hakkındaki mazur görülebilir bir bilgisizlik veya yan-
lış bilgidir.

b. Hak karineleri davacı tarafından iddiasına dayanak olarak da tutulabilir. 
Taşınır davası böyle bir davadır. Bu dava, önceki haklı zilyet tarafından, 
zilyetliğini kaybettiği şeyin iadesi istemiyle açılır. Dava hak karinesine 
dayanarak üstün hak iddiasını kanıtlamaya bağlıdır. Davacı, (1) zilyet-
liği irade dışı kaybettiğini, (2) iyiniyetli zilyet olduğunu ve (3) davalının 
haksız ve kötüniyetli zilyet olduğunu veya kendisinin davalıdan üstün 
bir hakka dayanan haklı zilyet olduğunu kanıtlamalıdır. Davalı, iyi ya 
da kötüniyetli olmasına bakılmaksızın o andaki (halenki) zilyettir. Bu, 
fer’î zilyet ise aslî zilyet de davaya katılmalıdır. Dava, kötüniyetli zilyede 
karşı her zaman; iyiniyetliye karşı ise, sınırlamalar yoksa açılır. 
aa. İyiniyetli davalıya karşı taşınır davasının üç sınırı vardır. (1) Sahi-

binin elinden rızası dışında çıkmış olsa da para ve taşıyana yazılı 
senetlerde iyiniyetli zilyede karşı bu dava açılamaz. (2) Eşyayı açık 
artırma, pazar ya da benzeri eşya satandan edinen ve ondan edinen 
sonraki iyiniyetli zilyetlere karşı dava, onun bu eşya için ödediği 
bedel kendisine geri verilirse kabul edilir. (3) İyiniyetli zilyet için 
öngörülen zaman sınırı olarak zilyetliğin irade dışı kaybı tarihinden 
itibaren beş yıllık hak düşümü süresi geçmişse artık taşınır davası 
açılamaz.

bb. Ayrıca (1) emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle aynî hak kazanan üçün-
cü kişilere ve (2) kazandırıcı zamanaşımıyla aynî hak kazanan 
üçüncü kişilere karşı bu dava açılamaz!
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Cem yaz tatili boyunca dilediği gibi gezebilmek için Ödünç Oto Kiralama Şirketin-
den iki aylığına bir otomobil kiralamıştır. İki aylık süre dolmasına rağmen Cem’in 
otomobili iade etmemesine sinirlenen oto kiralama şirketi yetkilileri, adamları ara-
cılığıyla otomobili Cem’den zorla geri almışladır. Cem, otomobil şirketine karşı zil-
yetliğin iadesi davası açabilir mi?

Cem’in açmış olduğu bu davada oto kiralama şirketi üstün hakkı bulunduğunu id-
dia edebilir mi?

Cem, oto kiralama şirketine karşı taşınır davası açabilir mi?

Zilyetliği İade Yükümlülüğünün Kapsamı

İyiniyetli Zilyedin İade Yükümlülüğü (MK 993-994)
İyiniyetli zilyet, eşyayı olduğu gibi, elinde kalanı ile iade etmekle yükümlüdür. 
Ürünleri elde edilenlerden elde kalanlarla iade etmelidir. Ondan kullanma tazmi-
natı ve zararların tazmini istenemez. İyiniyetli iade yükümlüsü, zorunlu ve yararlı 
masrafların ödenmesini isteyebilir. Diğer (lüks) masraflarının ödenmesini isteye-
mez. Ancak lüks masrafların konusu olan eklemeleri söküp alma hakkı vardır. İyi-
niyetli zilyet, denkleştirme isteyebilir, masraflar ödeninceye değin malı alıkoyma 
hakkına sahiptir.

İyiniyetli Olmayan Zilyedin İade Yükümlülüğü (MK 995)
İyiniyetli olmayan zilyet, eşyayı, aldığı gibi (nasıl ele geçirdiyse) öyle iade etmekle 
yükümlüdür. Elinden çıkartmışsa, ikame değeri vermelidir. Ürünleri, elde edilen-
ler ve elde edilmesi ihmal edilmiş olanlar da dâhil olmak üzere iade etme yü-
kümlülüğü altındadır. Kötü niyetli zilyetten kullanma tazminatı istenebilir. Kötü 
niyetli yükümlü, ancak iade alacaklısı için de zorunlu olan masraflarını isteyebilir; 
diğer (lüks) masrafların konusu olan eklemeleri söküp alma hakkı tanınmaktadır. 
Bu kapsamda o da denkleştirme isteyebilir.

TAPU SİCİLİ

Kavram
1. Taşınmazların fiziksel (jeolojik) ve hukuksal durumlarını göstermek ama-

cıyla Devlet tarafından ve onun sorumluluğu altında tutulan kütük, defter 
ve belge gibi öğelerden oluşan tümlüğe tapu sicili denir. 

2. Devlet eliyle tutulan tapu sicili ana ve yardımcı siciller olmak üzere iki çeşit 
öğeden oluşur. 
a. Ana unsurlar, aynî hakları etkileyen işlemlerin yapıldığı asıl unsurlar-

dır. Kadastro görmüş olan yerler ile henüz kadastro görmemiş yerlerde 
farklılıklar arz etmektedir. Kadastro görmüş olan yerlerde bunlardan 
ilki tapu kütüğüdür. Arazilerin kaydedildiği bu kütüklerin benzeri, kat 
mülkiyetine tâbi yerlerde kat mülkiyeti kütüğü adıyla tutulur. Tapu si-
cilinin ana unsurlarından ikincisi, her gün tarih belirtmek ve bir sıra 
numarası verilmek suretiyle tutulan ve o gün yapılan işlemleri gösteren 
yevmiye (gündelik) defteridir. Üçüncüsü, harita, plan, kroki ve daya-
nak belgelerin saklandığı dosyalardır. Kadastro geçmemiş yerlerde kayıt 
(zabıt) defterleri tutulmaktadır.

5

6

7
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b. Yardımcı unsurlar ise, ana unsurların ve tapu sicilinin tutulmasının ge-
rektirdiği bilgi ve belgelerin kayıt ve dosyalanması ile ilgilidir. Mal sa-
hipleri sicili, aziller sicili, kamu malları sicili gibi...

http://web.tkgm.gov.tr/tkgm/index.php (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)

Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler

Aynî Kayıt İlkesi
Tapu sicili sistemi, her taşınmaza bir sayfa açılarak, o taşınmaza ilişkin künye bil-
gilerinin ve hak durumunun o sayfada görünüm kazanmasıyla sağlıklı işletilebilir. 
İşte her taşınmaz için kütükte bir sayfa açılmasına aynî kayıt ilkesi denilmektedir.

Tescil İlkesi
Mutlak anlamıyla, tapuya kayıtlı olan taşınmazlar üzerinde devren aynî hak kaza-
nımlarının, ancak ve ancak tapu kütüğüne yapılacak tescille gerçekleşeceğini ifade 
eder. Buna tescilin mutlaklığı ilkesi denmektedir. Bu anlamda tescil, aynî hakları 
kurucu işlev görmektedir. Fakat, taşınmazlar üzerindeki aynî hakların tescille ka-
zanılmasının istisnaları vardır. Örneğin, cebri icra, işgal, kamulaştırma, yeni arazi 
oluşumu, mahkeme kararı ve olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanımlar, tescil 
olmaksızın; yani, sicil dışı gerçekleşir. Fakat, bu gibi durumlarda da, kazanılan 
aynî hak üzerinde tasarruf edebilmek (devretmek, sınırlandırmak, sona erdirmek 
ya da sınırlı aynî hak kurabilmek) için, yine tescil gerekmektedir. Bu durumda, 
sicil dışı kazanımlar bakımından nispi tescil ilkesi devreye girmektedir. Bu olası-
lıkta tescil açıklayıcı işlev görmektedir. Ayrıca tapu kütüğünde tescil olunan aynî 
hakların varlığı (gerçekliği) ve doğruluğu karinedir. Aksi ispat edilebilir bir karine 
yaratan tapu sicili, bundan dolayı kamu güveninin korunmasını da gerektirir.

Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi
Tescilin geçerli bir hukuksal sebebi bulunmalıdır. Tescil, ancak geçerli bir sebebi 
var ise geçerlidir. Bu, devren kazanımlarda geçerli bir hukuksal işlemin var ol-
ması demektir. Sözgelişi, bir taşınmazın devredilmesi için, öncelikle geçerli bir 
sözleşme, örneğin satış sözleşmesi ya da geçerli bir vasiyetname aranacaktır. Ta-
şınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler resmî şekle tâbi olup, bunun 
için bu sözleşmelerin tapu müdür ya da memurlarınca düzenlenmesi zorunludur. 
O halde, sebebi oluşturan bu gibi işlemler geçerlilikleri için aranan şekle uygun 
olmalıdır ki, tescil, aynî hak kazandırıcı işlevini görebilsin... Hukuksal sebep yok 
ya da geçerli değilse, tescil de geçersizdir (MK 1024/II). Buna yolsuz tescil adı ve-
rilmektedir. Sicil dışı kazanımlarda dahi aynî hakkın tescilinin gerekliliğine uyu-
lurken de sebep aranır. Böyle bir durumda, sebep, kazanma yoluna göre mirasın 
paylaşılmasında olduğu gibi yazılı bir anlaşma, bir yetkili makamın kararı (MK 
713) veya düzenlediği belge ya da kimi zaman MK 707’de düzenlenen işgal gibi 
fiilî bir durumdur.

Açıklık İlkesi
İlgisi olan herkes tapu kütüğünü inceleme ve örnek verilmesini isteme hakkına 
sahiptir. Sonuçta, hiç kimse, tapu sicilinin, özellikle ana unsur olan tapu kütüğü-
nün içerdiği hususları bilmediğini iddia ederek, iyiniyet ileri süremez. Bu, kesin 
bir karinedir.
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Kesin karinelerin aksi ispat edilemez.

Kamu Güveninin Korunması İlkesi
Yolsuz tapu siciline güvenerek aynî hak kazanan iyiniyetli üçüncü kişilerin bu ka-
zanımının korunmasını ifade etmektedir. Böylece, iyiniyetli üçüncü kişinin yol-
suz sicile güveni korunur. (MK 1023).

Aynî Hakların Sırasını Gösterme (Tescil Tarihi İtibariyle Öncelik)
Genel kural, tescil tarihi itibariyle önceliktir. Her aynî hak tapu siciline tescil edil-
diği tarihten önce tescil edilmiş aynî haklardan sonra, sonrakilerden önceki sırada 
yer alır (Roma hukukundan beri gelen ilke: prior tempore petior iure = zamanda 
önce olan hakta öncedir). Taşınmaz rehninde ise, sabit dereceler sistemi geçerlidir.

Devletin Sorumluluğu ilkesi
Devletin sorumluluğu ilkesine göre, Devlet, tapu sicilinin tutulması sırasında me-
murun işlem ve eylemleri sonucunda ortaya çıkan yolsuz sicilden doğan zararın 
tazmininden kusursuz sorumludur. Bu gibi bir durumda, zarar gören, (1) memu-
ra ve böylelikle de Devlet’e yüklenebilir bir kusur bulunmasa da (2) yolsuz sicilin, 
(3) zararının (4) sicilin yolsuz tutulması ile zararı arasında bir nedensellik bağının 
varlığını kanıtlamalıdır. Devlet zarar görene ödediği tazminatı, kusuru bulunan 
memuruna rücu eder. Burada haksız fiiller için öngörülen öğrenmeden itibaren 
iki (2) yıllık, ayrıca olayın vukuundan itibaren on (10) yıllık zamanaşımı süresi 
geçerlidir (TBK 72; bkz. eBK 60).

Tapu Sicili İşlemleri

Kayıt
1. Kayıt, kadastro gören bir taşınmaza ilişkin olarak kütükte yapılan ilk işlem-

dir. Kayıt sonucunda, o taşınmaz için, kütükte kayıtlı diğer taşınmazlardan 
en sonuncusunun sıra numarasını takip eden ilk temiz sayfa açılır. 

Ülkemizde kadastro çalışmaları devam etmekte olup, henüz kadastro görme-
miş yerlerdeki taşınmazlar ise, tapu kayıt (zabıt) defterleri denilen kütükler üze-
rinde işlem görmektedir. 

2. Kütüğe kaydolunabilen taşınmazlar MK 998’e göre arazi, bağımsız ve sürekli 
irtifak hakları, kat mülkiyetine tâbi bağımsız bölümler ve kat irtifakıdır. 
a. Teknik anlamda taşınmaz arazidir. Arazi, yer küre üzerinde yerinde ve 

harita ve diğer belgelerde sınırları belirlenmiş taşınmaz eşyadır. Diğer-
leri araziye benzetilerek ve arazi esas alınarak öngörülmüş olan taşın-
mazlar hakkındaki hukuksal düzene tâbi tutulmaktadır. 

b. Bağımsız ve sürekli irtifaklar, aslında bir arazi için açılmış sayfada ir-
tifaklar sütununda kaydolunmuş sınırlı aynî haklardır. Fakat bunlar 
üçüncü kişilere devredilebilir ve mirasçılara intikal edebilir nitelikte 
kurulmuş bağımsız, süresiz ya da otuz yıl veya daha fazla süreli olarak 
kurulmuş sürekli nitelikte irtifak hakları ise, irtifak hakkı sahibinin ka-
yıt talebi ile tapu müdürlüğünce kütükte temiz olan bağımsız ilk sayfada 
–tıpkı arazi gibi– kaydolunarak ayrı bir taşınmaz hüviyeti kazanırlar. 

c. Üzerinde bağımsız olarak kullanılmaya elverişli birden fazla bağımsız 
bölüme sahip yapı ya da yapıları bulunan bir arazi üzerinde kat mülki-
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yeti kurulursa, o arazinin tapu kütüğündeki sayfası kapatılır; kat mül-
kiyeti kütüğünde bağımsız her bölüm için arazi için öngörülenle aynı 
yöntemle birer sayfa açılır. Böylelikle, her bağımsız bölüm taşınmaz 
olarak kaydolunmuş olmaktadır. Arsa üzerinde her bağımsız bölümün 
değeriyle orantılı paylar oluşturulup bunların da kayıt sırasında künye 
sütununda gösterilmesi gerekmektedir. 

d. Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)’nun 14.11.2007 gün ve 5711 sayı-
lı Kanun’un 4 ncü maddesiyle değişik 11 ve 14 ncü maddeleri uyarınca 
bir arsada kat mülkiyeti kurulması amacına yönelik olarak kat irtifakı 
kurulması ve kat mülkiyeti kütüğünde her kat irtifakı için, bağımsız bö-
lümler için belirtilen yöntem izlenerek bir sayfa açılması mümkündür.

Tescil
1. Tapu kütüğünde aynî haklara ilişkin olarak yapılan işlem tescildir. Bir aynî 

hakkın devrinde, tesisinde, içeriğinin değiştirilmesinde ya da sona erdiril-
mesinde tescil işlemi yapılır. Dar ve teknik anlamda tescil, bir aynî hakkın 
devri ya da tesisi için yapılan işlemdir. Fakat aynî hakkın içeriğinde değişik-
lik yapmak istendiğinde yapılan tescile değiştirme (tadil), aynî hakkın sona 
erdirilmesi amacıyla yapılan tescile ise, terkin (silme) adı verilmektedir. Bu 
ayrıma rağmen, özel düzenlemeler bir yana bırakılacak olursa, tümü de dar 
ve teknik anlamdaki tescilin hükümlerine tâbidir.

2. Tescilin, (1) geçerli bir hukuksal sebep, (2) tescil talebi ve (3) kütüğe tescil 
olmak üzere üç koşulu vardır. Sebebin ve tescili talep yetkisinin tapu yetki-
lisine belgelendirilmesi gereği de diğer bir koşul sayılabilir. 
a. Geçerli bir hukuksal sebep olmalıdır. Anlaşıldığı gibi, bir sebebin varlığı 

yetmez; bu sebep geçerli de olmalıdır. 
aa. Hukuksal işlem yoluyla kazanımı ifade eden devren kazanımlarda 

geçerlilik denetimi hukuka, ahlâka, kamu düzenine, kişilik hakla-
rına aykırı olmama, konusu imkânsız olmama (TBK 27), ehliyetin 
bulunması (MK 9 vd.), muvazaalı olmama (TBK 27), yasanın ön-
gördüğü şekle uygun olma (TBK 14 vd. ve MK 706), aşırı yararlan-
ma (gabin) olmaması (TBK 28), irade sakatlığı (yanılma, aldatma 
ve korkutma) bulunmaması (TBK 30 vd.) noktalarından yapılmak-
tadır. Tapu görevlisi tarafından tüm bu noktalardan geçerlilik de-
netimi yapılamayacağı için, yasanın öngördüğü şekle uygun olarak 
düzenlenmiş işlem geçerli sayılır. Yasa, taşınmazlar üzerindeki aynî 
hakların devri, tesisi, değiştirilmesi amacıyla yapılan, söz gelişi satış, 
bağışlama ve mal değişimi sözleşmelerini resmî şekle tâbi tutmak-
tadır. Resmiyet, tapu görevlileri tarafından verilir. Diğer bir deyişle, 
bu işlemler, tapu görevlisi önünde düzenlenirse geçerli olur.

bb. Sicil dışı kazanımlarda ise, geçerli sebep, çoğu durumda yetkili bir 
makamın kararı ya da düzenlediği belge olacaktır. Örneğin, olağa-
nüstü zamanaşımı yoluyla kazanmada, kesinleşmiş bir mahkeme 
kararı olacaktır (MK 713). Miras yoluyla kazanmada, mirasçıların 
istemi üzerine noterlerce ya da sulh mahkemelerince verilmiş olan 
mirasçılık belgesi olacaktır. Kimi zaman ise, geçerli sebep, kanıtla-
nacak fiilî bir durumdur. Örneğin işgalde (MK 707).

b. Tescil talebi, bir tasarruf işlemidir. Bu itibarla, tescil talebi tasarruf yet-
kisi sahibinden gelmelidir. Tasarruf yetkisi, malikte bulunur. Bununla 



Medeni Hukuk II24

birlikte, tasarruf yetkisi, bu yetkiyle donatılmış olan temsilcilerde de bu-
lunabilir. Bu anlamda, malik, bu yetkisini, o aynî hakta tasarrufa yetkili 
kıldığı (iradî) temsilci aracılığıyla da kullanabilir. Ayrıca, bu yetki, yasal 
temsilcide ya da iflâs idaresinde de bulunabilir. 

c. Tescil fiili, tapu yetkilisinin yevmiye defterinde yazımlanmış olan işlemi 
bu kez tapu kütüğüne yazması, işlemesidir. Bu, bir benzetmeyle ifade 
edilecek olursa, tapu yetkilisinin, karalama defterine benzetilebilecek 
yevmiye defterini temize (kütüğe) çekmesidir. Bunun, tapu görevlisinin 
maddî fiili olduğu ya da idarî bir işlemi olduğu söylenebilmektedir.

d. Belgelendirme, geçerli hukuksal sebebin ve tescil talebinde bulunanın 
tasarruf yetkisinin belgelenmesini ifade etmektedir.

Hemen eklenmelidir ki, hukuksal sebebin belgelen(e)memesi durumunda tes-
cil talebi reddedilir, tescil işlemi yapılamaz. Tasarruf yetkisi belgelendirilemezse 
geçici tescilin şerhi yapılabilir.

Şerh
1. Kişisel hakların şerhi: Aynî hak olmamakla birlikte, tapu siciline tescili ka-

bul olunan ve böylelikle üçüncü kişilerin bilgilerine sunulabilir olan kişisel 
haklar vardır. Bu bakımdan, şerh edilebilir kişisel haklarda yasallık veya 
sınırlı sayı ilkesi geçerlidir (MK 1009). Bu anlamda, her kişisel hak değil, 
ancak yasada öngörülmüş sınırlı sayıdaki kişisel hak tapu siciline şerh olu-
nabilir. Ayrıca kişisel hakların şerhi, süreye bağlıdır. Örneğin önalım, alım 
ve geri alım haklarının en çok on yıllık süreyle şerh edilebileceği düzenlen-
miştir (MK 735/II-736/II). Buna karşılık taşınmaz satış vaadinin şerhinin 
etkisi beş yıllık süreyle sınırlandırılmış bulunmaktadır (TapuK 26/VIII). 
Şerh için (1) şerh anlaşması, (2) şerh talebi ve (3) şerh işlemi gerekmekte-
dir. Taraflar arasında şerh anlaşması yapılması ve malikin ya da yetkili tem-
silcisinin tapu görevlisinden şerh yapılmasını talep etmesi gerekmektedir. 
Yalnız taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde şerh 
anlaşması ve şerh talebinin malikten gelmesi gerekmez. Çünkü, TapuK 26/
VII ile, bu sözleşmelerde taraflardan herhangi birinin şerh isteminde bulu-
nabileceği öngörülmektedir. 

Bu şerh, eşyaya bağlı borç etkisi doğurur. Eşyaya bağlı borç, hak kullanıldığı 
sırada her kim malik ise, onun borçlu olması demektir. Kişisel hakların şerhinin 
bir de ek (munzam) etkisi vardır. Ek etki, şerh edilen hakkın sahibine, o taşınmaz 
üzerinde şerh tarihinden sonra kazanılmış olup, hakkın içerdiği yetkilerle çatışan 
yetkiler veren tüm hak sahiplerine karşı hakkını ileri sürme olanağı sağlar.

2. Tasarruf yetkisini kısıtlayıcı şerhler: Bunlar, MK 1010’a göre çekişmeli 
hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları; haciz, iflâs kararı veya 
konkordato ile verilen süre; aile konutu; aile yurdu kurulması, artmirasçı 
atanması gibi kanunen şerh verilmesi öngörülen malikin tasarruf yetkisi-
nin kısıtlamalarına ilişkin şerhlerdir. Örneğin, satıcı malik tarafından üst-
lenilen taşınmazın mülkiyetinin devri borcu yerine getirilmediğinde açı-
lan tescile zorlama davasında mahkemece çekişmeli hakkın korunmasına 
yönelik tedbir olarak böyle bir şerhe karar verilmesi mümkündür. Bu tür 
şerhlere konu hak ya da hukuksal durumların kendilerine özgü hüküm-
leri olmakla birlikte, bunlar, genelde üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan 
kaldırma işlevi görürler. Böylece, o taşınmazda sonradan hak kazananlara 
karşı ileri sürülebilirler.
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3. Geçici tescilin şerhi: Bir hakkın tescili için gereken koşulları henüz taşıma-
dığı, fakat herhangi bir işlem görmemesi, böylelikle de tapu sicilinde göste-
rilmemesi halinde hak kaybına yol açma tehlikesinin bulunması hallerine 
özgü olarak, bu tehlikeleri önleyici nitelikte öngörülmüş bir işlemdir. Bu 
çerçevede, MK 1011’e göre iddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alın-
ması veya tasarruf yetkisini belirleyen belgelerin sonradan tamamlanması 
söz konusu olduğunda geçici tescilin şerhi istenebilir.

Kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesinin etkisi ne olur?

Beyanlar
Beyan, taşınmazları ilgilendiren bazı hukukî ve fiilî ilişkilerin herkes tarafından 
bilinmesini sağlama amacıyla kütüğün beyanlar kısmına yapılan bir tapu sicili 
işlemidir. Beyanlar, taşınmaz malikinin veya resmî bir makamın yazılı istemi üze-
rine yapılır. Genel olarak iyiniyeti önleyici işlev gören beyanlar hakkında tapu 
siciline güven ilkesi uygulanmaz. Örneğin eklenti (MK 1012) (TST 61); finansal 
kira sözleşmesi, kanunen tesis edilen daimî geçit hakkı (MK 748/son) gibi.

Tapu Sicilinin Düzeltilmesi 

Genel Olarak Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Yolları
1. Tapu sicilinde yapılacak düzeltme dahil her işlemin haklı bir sebebi olmalı-

dır. Görevliler, haklı sebep olmaksızın sicilde oynama ya da işlem yapmaya 
yetkili değildir. Görevliler, esas itibariyle, fark ettikleri yanlışlıklarda da bu 
kurala bağlıdırlar. Onlar, kendiliklerinden (re’sen) işlem yapamazlar. 

2. İdarî düzeltme: Bununla birlikte yasa, kimi durumlarda görevlilere istisna-
en kendiliğinden düzeltme yapma yetkisi tanımaktadır. 
a. Tescil anında tarafların beyan ettikleri bilgilerin yanlış yazılmış olduğu-

nu fark eden görevli hemen oracıkta tarafların olurunu alarak düzeltme 
yapabilir. 

b. Keza, basit (adi) yazım hataları için de söz konusu olur. Bunun için, (1) 
görevliler tarafından basit bir hata yapılmış olmalı, (2) hata aynî hakkın 
varlığı ve içeriği ile ilgili olmamalı (3) düzeltmeler sicilinde gerekçesi 
yazılmalıdır (MK 1027). 

3. Bunun dışındaki durumlarda tarafların isteği (anlaşması) ya da bir yargı 
kararı olmadıkça sicilde düzeltme yapılamaz. 
a. Önemli hatalarda, yani aynî hakkı etkileyebilecek bir hatanın bulunma-

sı durumunda, taraflardan ortak olur almak suretiyle düzeltme yapıla-
bilir.

b. Bununla birlikte, taraflarca olur verilmezse, tapu müdürlüğünce mah-
kemeden düzeltme yapılmasına izin ya da yetki verilmesi istenir ve ve-
rilen izne dayanılarak düzeltme yapılabilir (MK 1024).

c. Ayrıca, malikin ölümü ve fakat mirasçıların ölümden itibaren iki yıl 
boyunca harekete geçmemiş olması durumunda, tapu müdürlüğü ta-
rafından yapılan başvuru üzerine mahkemeden alınacak mirasçılık bel-
gesine dayanarak da düzeltme yapılması olanağı kısa zaman önce kabul 
edilmiştir (2644 sayılı Tapu Kanunu Ek m. 1) (Bkz. 3.5.2012 tarihli ve 
6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması-
na İlişkin Kanun m. 3: RG 18.05.2012,S. 28296).

8
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Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası
1. Ayrıca, taraflarca tapudaki yolsuzluk sorununun bir mahkeme önünde çö-

zülmesinin istenmesi sonucunda alınan mahkeme kararına dayanılarak da 
düzeltme yapılabilir. Bu yola, tapu sicilinin düzeltilmesi davası adı veril-
mektedir.

2. Gerçek aynî hak sahibinin aynî hakkının zedelenmesi üzerine sicilde aynî 
hak sahibi görünene karşı açtığı ve sicilin gerçek duruma uygun hale geti-
rilmesini istediği davaya tapu sicilinin düzeltilmesi davası denmektedir. 

3. Tapu sicilinin düzeltilmesi davasının koşulları, (1) tapu sicili yolsuz tutul-
muş olmalıdır. (2) Aynî hak zedelenmiş olmalıdır. (3) Yolsuz tescil ile maddî 
hukuk açısından durum değişmemiş olmalıdır. Görünüş bakımından sicil 
gerçek durumu yansıtmaz, fakat, yolsuz tescil ile birlikte, aynî hak, her za-
man maddî açıdan hemen ihlâl edilmez. Örneğin kazandırma sebebi yok 
ya da geçersiz ise, mülkiyet yalnız tescil yapıldığı için karşı tarafa geçmez. 
Bu yüzden maddî açıdan değil, salt biçimsel zedelenme gerekli ve yeterlidir. 

4. Dava açma süresi öngörülmemiştir. Aynî hak kaybedilmedikçe, bu dava 
açılabilir. Yalnız KadastroK 11’de tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 
on yıllık bir süre öngörülmektedir.
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Özet
Eşya hukuku, eşyalar dünyasında kişilerin ilişkilerinin 
bir kesitini düzenleyen kurallar bütünüdür. Eşya hu-
kukunun temel kavramları, eşya ve kişilerin bu eşya 
üzerindeki mutlak haklarını ifade eden aynî haklardır. 
Hukuki anlamda eşya, üzerinde egemenlik kurulabilir, 
tedavüle (alışverişe) elverişli, kişisel olmayan, sınırları 
belirli maddî (cismanî) bir varlığı olan nesnelere de-
nilmektedir. Bu bakımdan günlük dilde kullanılan eşya 
sözcüğü ile hukuki anlamda eşya sözcüğünün kapsamı 
birbirinden farklıdır. 
Aynî hak bir eşya üzerinde kurulan, sahibine o eşya 
üzerinde doğrudan egemenlik ve üçüncü kişilere (her-
kese) karşı ileri sürme yetkileri veren ve hukuk düze-
ninin çizdiği sınırlar içerisinde kullanılabilen tekelci, 
mutlak ve malvarlıksal bir haktır. Aynî hak, sahibine 
bir takım yetkiler sağlar ve yükümlülükler yükler. Aynî 
hak sahibine kullanma, yararlanma, tasarruf etme ve 
koruma yetkisi sağlar. Katlanma, kaçınma, verme, yap-
ma borcu yükler.
Aynî hakları şekillendiren bir takım ilkeler vardır. 
Bunlar: mutlaklık, sınırlı sayı ve tipe bağlılık, açıklık, 
kamu güveninin korunması, belirlilik, aynî hakların 
hak düşümü süresine ve hak kaybettirici zamanaşımı-
na bağlı olmaması ilkesidir.
Zilyetlik, sözlük anlamı ile bir şeyi elinde bulundur-
mak, tutmak demektir. Hukuksal anlamda zilyetlik ise, 
öğretide benimsenen şu tanımla bir parça olsun an-
laşılır kılınabilir: “Bir taşınır ya da taşınmaz mal üze-
rinde fiilî egemenliği elde etme ve elden kaçırmama 
yönündeki iradeye dayanarak sürdürülen kişi ile eşya 
arasındaki ilişkidir.” Zilyetliğin iki öğesi vardır. Bunlar: 
Fiilî egemenlik (corpus) ve zilyetlik iradesidir. Zilyetlik 
çeşitli kıstaslar dikkate alınarak türlere ayrılır. Zilyetlik 
aslen ve devren kazanma yoluyla kazanılabilir. Zilyet-
lik konusunun ya da konusu üzerindeki fiili egemenliği 
kullanma olanağının sürekli olarak ortadan kalkması, 
zilyetliğin kaybı sonucunu doğurur. Zilyet, temelde bir 
hak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın zilyetlik 
denilen fiili durumu koruma imkânına sahiptir. Zilyet, 
kuvvet kullanarak veya dava açmak suretiyle zilyetliği 
koruyabilir. Taşınmazlar üzerindeki zilyetlik idari yol-
dan da korunabilir.

Taşınmazların fiziksel (jeolojik) ve hukuksal durum-
larını göstermek amacıyla Devlet tarafından ve onun 
sorumluluğu altında tutulan kütük, defter ve belge 
gibi öğelerden oluşan tümlüğe tapu sicili denir. Devlet 
eliyle tutulan tapu sicili ana ve yardımcı siciller olmak 
üzere iki çeşit öğeden oluşur. Tapu sicili sistemimiz bir 
takım ilkelerle şekillendirilmiştir. Bunlar: Aynî kayıt il-
kesi, tescil ilkesi, tescilin sebebe bağlılığı ilkesi, açıklık 
ilkesi, kamu güveninin korunması ilkesi, tescil tarihi 
itibariyle öncelik ilkesi, devletin sorumluluğu ilkesidir.
Tapu siciline farklı amaçlara hizmet eden birbirinden 
farklı kayıtlar yapılır. Bunlar: Kayıt, tescil, şerh, beyan 
adını alır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi aynî haklara hâkim olan 
ilkelerden biri değildir?

a. Belirlilik
b. Sınırlı sayı ve tipe bağlılık
c. Sebebe bağlılık
d. Kamuya açıklık
e. Eşitlik 

2. Bileşik eşyayı oluşturan bileşenlere ne ad verilir?
a. Bütünleyici parça
b. Eklenti
c. Teferruat
d. Asıl eşya
e. Buluntu 

3. ve 4. soruları aşağıdaki olaya göre yanıtlayınız. 
3. Ahmet tamircideki bisikletini 250 liraya Mehmet’e 
satmış, Mehmet’in bisikleti tamirci Tahsin’den teslim 
alabileceğini söylemiştir. Bisikleti Tahsin’den teslim 
alan Mehmet, bisikletin zilyetliğini nasıl kazanmıştır?

a. Hükmen teslimle
b. Kısa elden teslimle
c. Temsilci aracılığıyla 
d. Zilyetliğin havalesiyle
e. Teslimle 

4. Zilyetliği kazanan Mehmet’in zilyetlik sıfatı aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Fer’i zilyet, haklı zilyet, malik sıfatıyla zilyet
b. Malik sıfatıyla zilyet, haklı zilyet, tek başına zilyet
c. Asli zilyet, birlikte zilyet, haksız zilyet
d. Malik sıfatıyla zilyet, fer’i zilyet, haklı zilyet
e. Tek başına zilyet, başka sıfatla zilyet, haklı zilyet 

5. Pelin, rehin olarak elinde bulundurduğu bilgisayarı 
satın alınca bilgisayarın zilyetliğini ne şekilde kazan-
mış olur?

a. Kısa elden teslimle
b. Hükmen teslimle
c. Zilyetliğin havalesiyle
d. Teslimle
e. Araçların teslimiyle

6. Taşınmaz eşyada belirliliği sağlamanın yolu aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Şerh
b. Kadastro
c. Beyan
d. Tescil
e. Zilyetlik 

7. Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin geri verilmesi 
davasının koşullarından biri değildir?

a. Dava taşınırları konu alır.
b. Fiili durumun korunmasını amaçlar.
c. Dava gasp edene ve cüzi haleflere karşı açılabilir.
d. Davalının kusurlu olması şart değildir.
e. Dava ancak kanunda belirtilen hak düşümü sü-

releri içerisinde açılabilir.

8. Zilyetliğin kuvvet kullanılarak korunmasına ilişin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Zilyetliğin bu yolla korunması taşınır ve taşın-
mazlar için söz konusu olur.

b. Kuvvet kullanma yoluna ancak zilyetliğe yöne-
lik gasp ve saldırı varsa başvurulur.

c. Kullanılan kuvvet saldırı ile orantılı olmalıdır.
d. Kuvvet kullanma yetkisi yalnızca eşyanın zilye-

dine tanınmıştır.
e. Kuvvet kullanma imkânından saldırı tamam-

landıktan sonra yararlanılır.

9. Aynî hakların tapuya kaydedilmesine ne ad verilir?
a. Tescil
b. Kayıt
c. Beyan
d. Şerh
e. Bildirim 

10. Geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan tescile ne 
ad verilir?

a. Haksız tescil
b. Yolsuz tescil
c. Geçersiz tescil
d. Kurucu tescil
e. Açıklayıcı tescil 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Aynî Haklara Egemen Olan 

İlkeler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiri-
niz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Eşya Türleri” başlıklı konu-
yu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Zilyetliğin Kazanılması/ 
Kazanma Yolları” başlıklı konuyu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Zilyetliğin Türleri” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Zilyetliğin Kazanılması/ 
Kazanma Yolları” başlıklı konuyu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Aynî Hakkın Konusu: 
Eşya/Kavram” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Zilyetliğin Dava Yoluyla 
Korunması Olanakları” başlıklı konuyu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Fiilî Durumu Esas Alan 
Koruma Olanakları” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Tescil” başlıklı konuyu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Tescilin Sebebe Bağlılığı İl-
kesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Hukuksal anlamda eşya sayılmanın koşullarından biri 
de kişi dışı olmadır. Kişi dışı olma, kişilik hakkının 
kapsamına giren varlık ve değerler arasında yer alma-
mayı deyimlemektedir. Bu anlamda, kişinin vücudu ve 
organları, bunlarla ayrılmaz bir bağlılık ve böylelikle 
de bütünlük içerisinde bulunan takma organlar (pro-
tezler) eşya sayılamayacağından kişinin böbrekleri de 
hukuki anlamda eşya olarak değerlendirilemez.

Sıra Sizde 2
Basit eşyaya örnek olarak kağıt gösterilebilir. Birden 
çok sayfanın ciltlenerek bir araya getirilmesinden olu-
şan bir kitap ise bileşik eşya olarak değerlendirilir. 

Sıra Sizde 3
Cep telefonu asıl eşya, kılıfı ise onun eklentisidir. 

Sıra Sizde 4
16 yaşında bir kimsenin yapmış olduğu borçlandırıcı 
işlem, bu olayda satım sözleşmesi ehliyetsizlik nede-
niyle geçerli değildir. Bu nedenle geçersiz bir satım 
sözleşmesinden sonra zilyetlik geçerli bir şekilde karşı 
tarafa devredilse, zilyetliğin geçirilmesi konusunda ta-
rafların iradeleri uyuşsa bile, mülkiyetin geçişi sebebe 
bağlı bir işlem olduğundan, başlangıçtaki borçlandırıcı 
işlem geçersiz olduğundan mülkiyetin devri de geçer-
sizdir. 

Sıra Sizde 5
Söz konusu olayda Cem, zilyetliğin geri verilmesi da-
vasını açabilir. Zilyetliğin geri verilmesi davası, sadece 
taşınırlar için öngörülmüş olan ve fiilî durumu koru-
mayı amaçlayan bir davadır. Dava ancak zilyetliğe gasp 
yoluyla son verilmiş olması halinde açılabilir. Dava zil-
yetliğine haksız olarak son verilmiş olan önceki dolaylı 
ya da dolaysız zilyet tarafından açılabilir. Zilyetliğin 
geri verilmesi davasında davacı, önceki zilyet olduğu-
nu ve eşyadaki zilyetliğine haksız olarak son verilmiş 
olduğunu kanıtlamalıdır.

Sıra Sizde 6 
Zilyetliğin geri verilmesi davasında, davalının, eşyayı 
iade etmesini engelleyecek üstün hak iddiası kural ola-
rak dinlenmez. Fakat, davalı, eşyada üstün hakkı bu-
lunduğunu derhal kanıtlarsa, bu dikkate alınır ve dava 
reddedilir. Davalının kusurlu olması şart değildir; fakat 
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Yararlanılan Kaynaklar
davacı tazminat istiyorsa, TBK 49 uyarınca davalının 
kusurunu ispatlamalıdır. Bu nedenle oto kiralama şir-
keti yetkilileri dava sırasında otomobilin ruhsatını gös-
tererek, otomobilin zilyetliğini iade etmekten kaçına-
bilirler.

Sıra Sizde 7
Taşınır davası, önceki haklı zilyet tarafından, zilyetli-
ğini kaybettiği şeyin iadesi istemiyle açılır. Dava hak 
karinesine dayanarak üstün hak iddiasını kanıtlamaya 
bağlıdır. Davacı, (1) zilyetliği irade dışı kaybettiğini, 
(2) iyiniyetli zilyet olduğunu ve (3) davalının haksız 
ve kötüniyetli zilyet olduğunu veya kendisinin dava-
lıdan üstün bir hakka dayanan haklı zilyet olduğunu 
kanıtlamalıdır. Cem taşınır davası açamaz, çünkü kira 
süresi bitmesine rağmen kiralananı iade etmeyerek, 
haksız zilyede dönüşmüştür. Bu nedenle önceki haklı 
zilyet tarafından açılabilecek bu davayı açamayacaktır. 
(Olaydan farklı olarak kiracı kira süresi bitmemiş olsa 
bile elinden zorla alınan şeyin iadesi için kira konusu 
şeyi kendisine veren (kiralayan) kişiye karşı üstün hak-
kını ileri süremez).

Sıra Sizde 8
Kiracının kira sözleşmesinden doğan hakkı bir kişisel 
haktır. Kişisel hakların şerhinin iki etkisi vardır. Birin-
cisi eşyaya bağlı borç etkisi, ikincisi ise munzam (ek) 
etkidir. Eşyaya bağlı borç etkisi sayesinde kiracı, kira 
sözleşmesinden doğan hakkını eşyanın her maliki-
ne karşı ileri sürebilecek, munzam etki sayesinde ise, 
taşınmaz üzerinde şerh tarihinden sonra kazanılmış 
olup, hakkın içerdiği yetkilerle çatışan yetkiler veren 
tüm hak sahiplerine karşı hakkını ileri sürme olanağı-
na sahip olacaktır.

Akıntürk, T.: Medenî Hukuk, B. 13, İstanbul 2008.
Ayan, M.: Eşya Hukuku 1: Zilyetlik ve Tapu Sicili, Kon-

ya 2004. 
Ayiter, N.: Eşya Hukuku, Ankara1983.
Ertaş, Ş.: Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine 

Göre Eşya Hukuku, B. 7. Ankara 2006.
Ertaş, Ş./D. Gürpınar/H. Petek: Pratik Eşya Hukuku, 

İzmir 2008.
Esener, T./K. Güven: Eşya Hukuku, B. 4, Ankara 2008. 
Gürsoy, K. T./F. Eren/E. Cansel: Türk Eşya Hukuku, B. 

2, Ankara 1982. 
Hatemi, H./R. Serozan/A. Arpacı: Eşya Hukuku, İstan-

bul 1991. 
İnan, A.N.: Medenî Hukuk, Ankara 2005.
Kaplan, İ.: Eşya Hukuku (Kısa Ders Kitabı), Ankara 

2002.
Kılıçoğlu, A.: Medenî Hukuk, Ankara 2004.
Oğuzman, M. K./Ö. Seliçi/S. O. Özdemir: Eşya Huku-

ku, B. 14, İstanbul 2011. 
Öztan, B.: Medenî Hukukun Temel Kavramları. B. 22, 

Ankara 2007.
Reisoğlu, S.: Eşya Hukuku, C. I: Zilyetlik ve Tapu Sicili, 

Ankara 1984.
Saymen/Elbir: Türk Eşya Hukuku, İstanbul 1963.
Serozan, R., (2007). Taşınır Eşya Hukuku, B. 2. İstanbul 
Sirmen, L.: Eşya Hukuku, Ankara 1995.
Ünal, M./V. Başpınar: Şeklî Eşya Hukuku, Ankara 

2007 





2
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Mülkiyet kavramını açıklayabilecek, 
Sınırlı aynî hakları tanımlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Mülkiyet	
•	 Paylı	Mülkiyet	
•	 Kat	Mülkiyeti	
•	 Bütünleyici	Parça	
•	 Eklenti	

•	 Küllî-Cüz’î	Halefiyet	
•	 Taşınmaz	Yükü
•	 İrtifak	Hakkı
•	 Rehin	Hakkı
•	 İpotek	

İçindekiler




Medeni Hukuk II Aynî Haklar
•	 GİRİŞ
•	 MÜLKİYET
•	 SINIRLI	AYNÎ	HAKLAR

MEDENİ HUKUK II



GİRİŞ
Aynî haklar içerisinde sahibine en geniş yetkiler veren mülkiyet hakkıdır. Mül-
kiyet hakkı sahibine hakka konu eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf 
etme yetkileri verir. Malikin sahip olduğu bu yetkiler, eşyanın özü kadar onun 
bütünleyici parçaları ve eklentileri üzerinde de geçerlidir. Aynî haklar mülkiyet 
hakkından ibaret değildir. Aynî haklar içerdiği yetkilere, konusuna, hak sahibinin 
sayısı veya belirleniş tarzına göre sınıflandırılabilmektedir.

Aynî hakkın bir kişiye bağlanması diğer bir deyişle kişinin aynî hak konusu 
eşya üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir hakka sahip olması, aynî 
hakkın kazanılması ile mümkün olur. Türk Medeni Kanunu’nda aynî hakkın ka-
zanılması hak konusu eşyanın taşınmaz veya taşınır olmasına göre farklı şekilde 
hüküm altına alınmıştır. Taşınmazların mülkiyeti kural olarak tescille, taşınırların 
mülkiyeti ise zilyedliğin devri ile kazanılır.

Tam aynî hak olan mülkiyet hakkının içerdiği doğrudan egemenlik yetkile-
rinden bir veya ikisinin özgülenmesi sınırlı aynî haklara vücut verir. Sınırlı aynî 
haklar, sahibine kazandırdığı yetkilere göre irtifak hakkı, taşınmaz yükü ve rehin 
olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

MÜLKİYET

Mülkiyetin Aynî Hakların Genel Olarak Sınıflandırılması 
İçerisinde Yeri
Aynî haklar içerdiği yetkilere, konusuna, hak sahibinin sayısı veya belirleniş tarzı-
na göre sınıflandırılabilmektedir.

İçerdiği Yetkilere Göre Aynî Haklar
1. Yukarıda belirtildiği gibi aynî hakların içeriğinde doğrudan egemenlik ve 

koruyucu yetkiler ile yükümler bir arada bulunmaktadır. Aynî hakların sı-
nıflandırılması bakımından ölçüt olarak bunlardan sadece doğrudan ege-
menlik yetkileri dikkate alınmaktadır. Koruyucu yetkiler olan istihkak da-
vası ve elatmanın önlenmesi davası ile yükümler her aynî hakkın içeriğinde 
yer alması nedeniyle ayırım için ölçü vermemektedir.

2. Ayırımda esas alınan doğrudan egemenlik yetkileri ölçütüne göre, öteden 
beri tam ve sınırlı aynî haklar ayırımı yapılagelmektedir. Mülkiyet hakkı, 

Aynî Haklar
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bunlardan, tam aynî hakkı ifade etmektedir. Bu açıdan, mülkiyet hakkı, 
içeriğinde kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tümünü toplayan 
haktır. Bu anlamda, mülkiyet hakkı içeriği en geniş, sınırlı aynî haklardaki 
sınırlılığın tersine, sınırsız olan aynî haktır. Tabii ki, bu hakkın yine de hu-
kuk düzenince çizilen sınırlarla sınırlı olduğu unutulmamalıdır. 

3. Sınırlı aynî haklar ise, tam aynî hak olarak mülkiyet hakkının içerdiği bu 
doğrudan egemenlik yetkilerinden bir ikisinin özgülenmesiyle kurularak 
(tesisen) oluşturulan aynî haklardır. O halde, sadece malik tarafından sınır-
lı aynî hak sahibine kazandırılan yetkiler bakımından sınırlılık söz konusu-
dur. Bunlar, irtifak hakkı, taşınmaz yükü ve rehindir.

Konusuna Göre Aynî Haklar
1. Aynî haklar, temel olarak hakkın konusuna göre taşınmazlar ya da taşınır-

lar üzerindeki aynî haklar olmak üzere ikili bir ayrımla sınıflandırılmak-
tadır. Konu bakımından doğal güçler, alacaklar veya diğer haklar taşınır 
hükmünde sayılmaktadır. Bunlardan doğal güçler mülkiyete, diğerleri ise 
intifa ve rehin hakkına konu oluşturabilmektedir.

2. Bu açıdan üzerinde kurulduğu eşyaya göre mülkiyet hakkı, taşınır mül-
kiyeti veya taşınmaz mülkiyeti olarak adlandırılmaktadır. Bu ayrım, yasal 
düzene de uymaktadır. Gerçekten MK’nun Dördüncü Kitabında 704-761. 
maddelerinin oluşturduğu İkinci Bölümü “Taşınmaz Mülkiyeti” başlığı 
altında; MK 762-778. maddelerini kapsayan Üçüncü Bölümü ise “Taşınır 
Mülkiyeti” başlığıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

3. Medeni Kanun, sınırlı aynî haklarda da benzeri bir temel ayırıma dayanan 
düzenlemelere yer vermiş bulunmaktadır. Bu açıdan taşınmazlar üzerinde 
irtifaklar ve taşınmaz üzerindeki rehinler ile yalnız taşınmazlarda kuruldu-
ğu adıyla da anlaşılabilir olan taşınmaz yükü ile ilgili çeşitli ve geniş olarak 
düzenlenmiş sınırlı aynî haklar vardır. Buna karşılık taşınırlar üzerinde iki 
tür sınırlı aynî hak kurulabilmektedir. Bunlar taşınırlar üzerinde kurulabi-
len biricik irtifak hakkı olan intifa hakkı ile taşınır rehinleridir.

Hak Sahibinin Sayısına Göre Aynî Haklar 
1. Bu bakımdan aynî haklar tek kişinin aynî hakkı (bireysel; ferdî ya da yalın 

aynî hak) ve birlikte (toplu) aynî haklar olmak üzere ayrıma tâbi tutulmak-
tadır. Bu açıdan yasa koyucunun, bireysel hak sahipliğini kural, birlikte hak 
sahipliğini ise istisna sayma düşüncesinde olduğu ifade edilmelidir. Birlikte 
hak sahipliğine ilişkin kurallara, sıklıkla mülkiyette (MK 688 vd.) rastlanı-
lır. Bu konuda sınırlı aynî haklardan rehinli tahvillerde (MK 930 vd.; 970 
vd.) de düzenleme bulunmaktadır. 

2. Mülkiyetin tek kişiye ait olduğu durumlarda bireysel (ferdî) mülkiyetten 
söz edilmektedir. Buna karşılık, mülkiyette birden fazla kişi hak sahibi ise 
birlikte (toplu ya da kolektif) mülkiyet ortaya çıkmaktadır. Birlikte mülki-
yet halleri, paylı ve elbirliğiyle mülkiyetin yanı sıra paylı mülkiyetin özel 
hali olan kat mülkiyetidir.
a. Maliklerin göreceli olarak bağımsız hak ve yükümlülükleri bulunan bir-

likte mülkiyet türüne paylı (müşterek) mülkiyet adı verilmektedir (MK 
688 vd.). Paylı mülkiyette eşya fiziksel olarak bölünerek paylara ayrıl-
mış olmaz. Aslında eşya üzerinde de “bir” mülkiyet vardır. Paylılık, bu 
“bir” mülkiyet hakkında belirli oranla hak sahibi olan birden çok kişi-
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nin bulunmasını ifade etmektedir. Bu durum, mülkiyetin farazî (varsa-
yım) olarak paylara bölünmüş olduğu şeklinde anlaşılmaktadır. Diğer 
bir açıklamayla, mülkiyette, paydaş denilen hak sahiplerinin sayısınca 
pay bulunduğu varsayılmaktadır. Pay, belirli bir oranla ifade edilir. Pay 
oranları taraflarca belirlenmemişse, kanunen eşit oranlarda pay sahipli-
ği geçerlidir. 

 Paylı mülkiyette, her paydaşın, payına bağlı hak ve yükümlülükleri var-
dır. Her paydaş payı üzerinde bağımsız bir malik gibidir. Böylelikle, pay-
daşın payını devredebileceği, rehnedebileceği ve payın haczedilebilece-
ği kabul edilir. Ayrıca birlikte mülkiyetin bu türünde her paya bağlı bir 
önalım hakkı bulunmaktadır. Yasal önalım hakkı adı verilen bu hak, ye-
nilik doğuran bir haktır. Yasal önalım hakkı sayesinde her paydaş diğer 
paydaş veya paydaşlar tarafından payın üçüncü kişiye devrededilmesi 
halinde, bu payın kendisine devredilmesini isteme konusunda bir önce-
likten yararlanır. Aralarında farklı bir anlaşma yoksa, her paydaşın, diğer 
paydaşların haklarına müdahale etmeyecek biçimde mülkiyetin konusu 
olan eşyada kullanma ve yararlanma yetkisi bulunmaktadır. Uyuşmazlık 
halinde, yargıç, paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılması ve eşyadan 
yararlanılmasını zaman ve yer bakımından bölümlere ayırarak belirle-
yebilir (MK 693). Paydaşlar, aksine anlaşma yoksa, ortak giderler için 
payları oranında katılım payı ödemekle yükümlüdürler (MK 694).

 Paylı malın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu 
olan veya malı zarardan ya da zarar tehlikesinden korumak için yapıl-
ması gereken ivedi işlerde her paydaşın tedbir alma ya da mahkemeden 
tedbir alınmasını isteme yetkisi bulunmaktadır (MK 689). Bunların dı-
şında kalan yönetim işleri olağan, önemli ve olağanüstü olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Bu işlerin tümünde de paydaşlar arasında anlaşmayla bir 
düzen yaratılabilir. Böyle bir anlaşma yoksa yasal düzen geçerlidir. Buna 
göre, küçük onarım işleri ya da tarımsal işlerin örnek verildiği olağan 
yönetim işlerinde her paydaş yetkilidir (MK 690). Buna karşılık, önemli 
yönetim işleri denilen işletme usulünün veya tarım türünün değiştiril-
mesi, kira sözleşmesinin akdi ya da feshi, olağan yönetimin sınırlarını 
aşan paylı malın korunmasına yönelik bakım, onarım ve yapım işlerinde 
pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmelidir (MK 691). Buna nitelikli 
(vasıflı) çoğunluk denilmektedir. Nihayet, olağanüstü yönetim işleri olan 
paylı malın özgüleme amacının değiştirilmesi, korumanın ve olağan kul-
lanmanın sınırlarını aşan yapı işlerinde ve paylı malın tümünü kapsayan 
tasarruf işlemlerinde oybirliği gerekmektedir (MK 692/I). Yasa, oybirli-
ğiyle tasarruf edilebilirlik bakımından paylı mülkiyet konusu taşınmaz-
larda bir istisna öngörmektedir. Buna göre, paylar üzerinde rehin ya da 
taşınmaz yükü kurulmuş ise, oybirliğiyle kararlaştırılsa bile tüm taşın-
maz rehnedilemez veya taşınmaz yüküyle kayıtlanamaz (MK 692/II).

 Paylı mülkiyet ilişkisi bir paydaş ya da tüm paydaşlar açısından son bu-
labilir. Paydaşın çıkması ya da koşulları varsa paydaşlıktan çıkartılması 
ile paylı mülkiyet sadece onun için sona erebilmektedir. Buna karşılık, 
paylaşma tüm paydaşlar için paylı mülkiyet ilişkisini sona erdirmektedir. 
Paylaşmayı isteme, her paydaşın payına bağlı olan ve paylaşma engelle-
ri olmadıkça her zaman kullanılabilen yenilik doğuran bir haktır (MK 
698). Bu hak kullanıldığında, paydaşların paylı mülkiyeti sona erdirme 
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borcu doğmaktadır. Paydaşlar bu borcu aralarında yapacakları anlaşma 
uyarınca ifa edebilirler. Paydaşların paylaşma anlaşması yapamaması 
halinde, birinin istemi üzerine paylaşma yargıç kararıyla gerçekleştirilir 
(MK 699). Her iki olasılıkta da, paydaşlar arasında paylılığın devamı an-
laşmasının bulunması, paylı malın sürekli bir amaca özgülenmesi veya 
paylaşmanın uygun olmayan bir zamanda istenmesi paylaşma engeli 
oluşturur (MK 698). Belirtilmelidir ki, paylılığın devamı anlaşması en 
fazla on yıllık süreli olabilir ve taşınmazlara ilişkin böyle bir anlaşma an-
cak resmi şekilde akdedilmişse geçerlidir. Taşınmazlara ilişkin paylılığın 
devamı anlaşması, kişisel hak olarak tapu kütüğüne şerholunabilir.

Can, ortağı Efe ve Resul ile birlikte malik oldukları iki katlı bir taşınmazı, bir süre-
dir yurt dışında yaşayan Efe’ ve Resul’ün haberi olmaksızın 5 yıllığına Süha’ya kira-
ya vermiştir. 
1. Paylı mülkiyete yol açan sözleşmede açıkca belirtilmediğine göre Can, Efe ve Re-

sul taşınmazda hangi oranda pay sahibidirler?
2. Can taşınmazı tek başına Süha’ya kiralayabilir mi? 

b. Malikler arasında ayırımsız her konuda bir işbirliği ya da karar (oy) 
birliği aranan birlikte mülkiyet türüne ise elbirliğiyle (iştirak halinde) 
mülkiyet denilmektedir (MK 701 vd.). Elbirliğiyle mülkiyette malikler, 
paylara ayrılmaksızın bir bütün olarak mülkiyet hakkı sahibidirler. Ya-
sada öngörülmüş olan sınırlı sayıda elbirliğiyle mülkiyet ilişkisi vardır. 
Aile hukukundaki mal ortaklığı rejimi (MK 256 vd.), bunun bir örneği-
dir. Fakat elbirliğiyle mülkiyetin en yaygın örnekleri adi ortaklık (TBK 
520 vd.; TBK 620 vd.) ve miras ortaklığıdır (MK 599). Bu tip mülkiyetin 
bir özelliği, temeldeki ortaklık ilişkisine dayanmasıdır. Bunun sonucu 
olarak, malikler, aralarındaki ortaklığa giren bütün eşyalar üzerinde 
elbirliğiyle maliktirler. Diğer bir özellik ise, maliklerin hakkın konusu 
olan eşyalarda birbirlerinden bağımsız olarak kullanma, yararlanma ve 
özellikle de tasarruf yetkisine sahip olmamasıdır. Malikler, bütün bu ko-
nularda, kanunda ya da aralarındaki ortaklık ilişkisinde kararlaştırılmış 
farklı bir hüküm yoksa, oybirliğiyle karar almalıdırlar. 

 Elbirliğiyle mülkiyette malikler, bu tür mülkiyete ilişkin uyuşmazlıklar-
da tek başlarına davacı ve davalı olarak davaları takip edemezler. Yalnız 
her biri, ortaklığa giren hakkın korunması amacıyla gereken tedbirleri 
alabilir ve gecikmede sakınca bulunan hallerde hakkı koruma amaçlı 
davaları açabilirler. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanabilir (MK 
702/IV). Ortaklık devam ettikçe paylaşma istenemez. Elbirliğiyle mül-
kiyet, malın devri, topluluğun kendi hükümlerine göre dağılması ya da 
paylı mülkiyete geçilmesi ile son bulur. Aksine hüküm yoksa, paylaşma-
da, paylı mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır (MK 702).

c. Paylı mülkiyetin özel bir hali olarak, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ile 
düzenlenmiş olan kat mülkiyetini de ayrıca anmak gerekmektedir. Kat 
mülkiyeti, bağımsız olarak kullanılabilir birden çok bölümü bulunan bir 
yapı ya da yapıların bulunduğu bir arsa üzerinde, her bağımsız bölümün 
değerleriyle orantılı olarak belirlenmiş paylar ve her payın kendisine 
bağlandığı bağımsız bölümlerden oluşan bir bütünü kapsayan özel bir 
mülkiyet hakkıdır. Arsada her bağımsız bölüm için ayrılan paya, arsa 
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payı denmektedir. Bu özel mülkiyette, arsa ve ortak yerler üzerinde pay-
lı mülkiyet, bağımsız bölümlerde ise mülkiyete ilişkin hükümlere göre 
bireysel ya da toplu mülkiyet hükümleri geçerli olmaktadır. Bu duruma 
göre, arsa üzerindeki paylı mülkiyetteki her payın hak sahibi, bu payın 
bağlanmış olduğu bağımsız bölümdeki malik ya da malikler olmaktadır.

Hak Sahibinin Belirleniş Tarzına Göre Aynî Haklar
1. Hak sahibi diğer bir eşya üzerindeki aynî hakkı esas alınarak belirlenmek-

teyse eşyaya bağlı aynî haktan, buna karşılık bağımsız olarak belirlenmek-
teyse kişiye bağlı aynî haktan söz edilmektedir. Eşyaya bağlı aynî haklar 
yalnız taşınmazlarda kurulabilmektedir. Bu nedenle bu tip aynî haklara ta-
şınmaza bağlı ya da arzî aynî hak denildiği de olmaktadır. 

2. Bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkı sahipliğinin başkaca herhangi bir bağa 
bakmaksızın belirlendiği hallerde kişiye bağlı (bağımsız) mülkiyetten söz 
edilmektedir. Eşya hukukunda kural durum kişiye bağlı mülkiyettir. Yalnız 
taşınmaz mülkiyetinin bir görünüm biçimi olan eşyaya bağlı mülkiyette, 
bir taşınmazdaki mülkiyette hak sahipliği diğer bir taşınmaz üzerinde ma-
lik ya da irtifak hakkı sahipliğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu, örne-
ğin kat mülkiyetine tâbi bir sitenin diğer bir taşınmazdaki spor tesisinden 
yararlanması için başvurulabilecek bir yoldur. Böyle bir olasılıkta, sitedeki 
bağımsız bölümlere kim malikse o, aynı zamanda spor tesisinin bulunduğu 
taşınmazda da hak sahibidir. Böylelikle, spor tesisinin bulunduğu taşınma-
zın tapu kaydında belirli bir kişinin ismi değil, sitenin kurulu bulunduğu 
taşınmazın künyesi yer almaktadır.

3. Sınırlı aynî haklarda da kural olan, bir kişiye bağlı, bir kişi lehine sınırlı aynî 
hak kurulmasıdır. İntifa ve oturma hakları açısından bu kural mutlaktır. 
Bu haklar sadece kişiye bağlı olarak kurulabilirler. Rehin için de benzeri 
düşünüş geçerlidir. Fakat, rehnin, belirli bir kişi lehine olmaktan daha çok 
bir alacağa bağlı olma özelliği vardır. Bu itibarla, rehinle güvence altına alı-
nan alacak kime aitse, rehin hakkı sahibi de odur. Eşyaya bağlı sınırlı aynî 
haklar ise, taşınmazlar üzerinde kurulabilen irtifaklar ve taşınmaz yükünde 
söz konusu olur.

Mülkiyet Hakkının Kapsamı 

Genel Olarak
Mülkiyet hakkı yukarıda çeşitli yerlerde değişik yönleriyle açıklanan, taşınır ve 
taşınmaz eşya üzerinde kurulur. Bu konuda gerektiğinde ilgili yerlere bakınız.

Bütünleyici Parça
1. Bir bütünü tamamlayan ve bütünün diğer parçalarından bağımsız olarak 

aynî haklara konu edilemeyen eşya parçalarına bütünleyici parça (mütem-
mim cüz) denir. MK 684’e göre “bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl 
şeyin temel unsuru olan, o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya 
yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.” 
Geminin yelkeni, evin duvarları, arabanın tekerlekleri gibi. Bazı bütünleyi-
ci parçalar, çok kolaylıkla asıldan ayrılabilir. Örneğin çatıdaki kiremitleri 
yerinden uzaklaştırmak, arabanın tekerleklerini arabaya zarar vermeden 
yerinden çıkarmak mümkündür. Bu durum, geçici oldukça onun bütün-
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leyici parça olmasına engel oluşturmaz. Fakat parça asıldan daimî olarak 
ayrılmış ise, bu bütünlüğü bozar, bileşik eşyanın kullanım olanağını azaltır 
veya ortadan kaldırır ya da ekonomik değerini azaltır.

2. Bütünleyici parçalar asıl (bileşik) eşyanın hukuksal yazgısına tâbidir. Asıl 
eşyanın maliki kim ise, bütünleyici parçanın maliki de odur. “Bütünleyi-
ci parçanın asla bağlılığı” olarak bilinen bu ilkeyle hukuk düzeni, bileşik 
malın sosyo-ekonomik değerinin, parçalanma suretiyle azalmasının önü-
ne geçmek istemiştir. Bütünleyici parça, yeniden bağımsız hale gelse dahi, 
mülkiyet hakkı önceki durumuna geri dönmez.

3. MK 684’deki koşulları taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın yasa gereği bü-
tünleyici parça sayılan eşyalarda vardır. Bunlar yasal koşullar mevcutsa, asıl 
eşyanın bütünleyicisidirler ve asıl eşyadan bağımsız bir hukuksal yazgıya 
tabi değildirler. Bunlar: Her durumda taşınır eşya olan ürünler (MK 685), 
bir taşınmazda sürekli kalması amacıyla inşa edilmiş yapılar ya da dikilmiş 
ağaçlar (MK 718) ve kaynaklardır (MK 756). 

4. Ürün, bir şeyden, o şeyin özü ve değeri değişmeksizin belirli zaman aralık-
larıyla tekrarlanan dönemlerde elde edilen yararlardır. Buna göre, tanım, 
yumurta, süt, yün, meyve ile örneklenebilecek doğal ürünleri (semereleri) 
olduğu kadar kira, faiz, kâr gibi bir şey ya da haktan elde edilmesi müm-
kün hukuksal ürünleri de kapsamaktadır. MK 685/II’de diğer verimler adı 
verilen taş, kum, gibi elde edilmekle sağlandığı eşyanın özü ve değerinde 
değişikliğe yol açabilen yararlar da ürün benzeri sayılıp aynı hükümlere 
tâbi tutulmaktadır. 

Eklenti
Bağımsızlıkları korunarak bir araya getirilmiş olup, işlevsel olarak bir eşyanın di-
ğerinin ekonomik amaçlarına hizmet etmesine dayanan eşya birliği ise, asıl eşya 
eklenti ilişkisi olarak ifade edilmektedir. Eklenti (teferruat), madden ve hukuken 
bağımsız olmakla birlikte, asıl şeyin malikinin arzusuna ya da yerel âdetlere göre 
o şeyin işletilmesi, korunması ya da ondan yararlanılması için ona sürekli olarak 
özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye 
bağlı kılınan taşınır eşyadır (MK 686). Dolabın anahtarı, atın eyeri, pencerenin 
panjuru, gözlüğün kabı gibi. Ancak, eklenti asıl eşyadan bağımsız olduğu için, 
asıl eşyanın hukuksal yazgısını paylaşması, asıl eşyaya ilişkin hukukî işlemlerin 
eklentiyi de kapsaması zorunlu değildir. Bununla birlikte, MK 686/I’e göre, asıl 
şeye ilişkin tasarruflar aksi tasarrufta belirtilmedikçe eklentiyi de kapsar. Asıl şeye 
malik olanın eklentinin de maliki olması gerekmez.

Bavul ile fermuarı arasındaki ilişkiyi hukuken nitelendiriniz?

Aynî Hakların Kazanılması 

Genel Olarak Aynî Haklarin Kazanılması
Aynî haklar, ya aslen ya da halefiyet yoluyla kazanılabilmektedir. Sahipli eşyalar 
esas itibariyle halefiyet yoluyla ve devren kazanılmaktadır. Buna karşılık sahipsiz 
eşya, ancak taşınırlarda sahiplenme, taşınmazlarda ise işgal ya da olağanüstü za-
manaşımı yollarından biriyle aslen kazanılabilmektedir.

1. Herhangi bir hak sahibinin iradesine dayanmayı gerektirmeyen kazanma 
tarzına aslen kazanma denmektedir. Aslen kazanma ya sahipsiz bir eşya 
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üzerinde ya da sahibi olan, fakat onun iradesine dayanmayan yollarla aynî 
hak kazanmayı ifade etmektedir. Hemen anlaşılabileceği gibi, aslen kazan-
ma bir yandan üzerinde hiçbir aynî hak yokken kökeni bakımından sa-
hipsiz bir eşyada mülkiyet hakkını hem yaratma hem de kazanmayı ifade 
etmektedir. Öte yandan, önceki maliki tarafından terk ya da terkin edilmek 
suretiyle sahipsizleştirilmiş bir eşyadaki varlığını sürdüren mülkiyet hak-
kını, taşınırlarda sahiplenme (ihraz) (MK 767), taşınmazlarda işgal (MK 
707) yoluyla kazanma koşullarına uyarak kazanma da aslen kazanmanın 
diğer bir halidir. Nihayet, esasında halen bir kişinin mülkiyetinde bulunan 
bir malın, o kişinin iradesine dayanmaksızın –hattâ aksi yönde bulunduğu 
farz edilebilecek iradesine rağmen– üçüncü bir kişi tarafından kazanılması 
halleri de aslen kazanma olarak nitelendirilmektedir. Bu anlamda, taşınır-
larda emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle aynî hak kazanma (MK 763/II, 988), 
işleme (MK 775), karışma ve birleşme (MK 776) ile kazandırıcı zamanaşı-
mı (MK 777); taşınmazlarda olağan (MK 712) ve olağanüstü kazandırıcı 
zamanaşımı (MK 713) ile yolsuz tapu siciline güvenen iyiniyetli üçüncü 
kişinin aynî hak kazanımı (MK 1023) halleri böyledir. 

2. Hukuksal işlem yaşamında sıklıkla karşılaşılan durum, aynî hakların hale-
fiyet yoluyla kazanılmasıdır. Bununla kastedilen, küllî ya da cüz’î halefiyet 
yoluyla kazanım halleridir. 
a. Küllî halefiyet, bir malvarlığının hak ve borçlarıyla (aktif ve pasifleriyle) 

tüm olarak bir kişiden diğerine geçişini ifade etmektedir. Bu gibi bir ge-
çişin öngörüldüğü istisnaî hallerde, cüz’î halefiyet yoluyla kazanma için 
öngörülen özel usullere uyulmaksızın kazanma söz konusu olur. Özel 
usullere uyulması gerekmeksizin kazanmanın söz konusu olduğu bu 
gibi hallerin en bilinen örneği miras yoluyla kazanmadır. Bu haller ara-
sında ayrıca bir malvarlığının devralınması, iki malvarlığının birleşme-
si, ticaret ortaklıklarının birleşmesi ya da tür (nev’i) değiştirmesi halleri 
de anılmalıdır.

b. Hukukumuzda kural olan cüz’î halefiyet yoluyla aynî hak kazanımıdır. 
Cüz’î halefiyet, malvarlığının aktifine dahil bir aynî hakkın bireysel ola-
rak hem devren hem de tesisen kazanılması halini ifade eder.
aa. Tesisen kazanma, aynî hakkın kökü sahibinde kalırken onun üze-

rinde farklı türden bir aynî hak kurulması hali için kullanılan hu-
kuksal bir deyiştir. Bu anlamda, malikin mülkiyet hakkını devret-
meksizin muhatabına mülkiyet konusu eşyada bir sınırlı aynî hak 
tanıması halinde, anılan sınırlı aynî hak tesisen kazanılmış olur. Be-
lirtilmelidir ki, hukukumuzda hakkında pek düzenleme bulunma-
yan tesisen kazanma, devir yoluyla kazanmanın hükümlerine tâbi 
tutulmaktadır.

bb. Bir hakkın, önceki sahibinin iradesine dayanılarak kazanılmasına 
devren kazanma denmektedir. Devren kazanma, bir iradeye dayan-
ması açısından hakkın hukuksal işlemle, çoğunlukla bir sözleşme 
ile kazanılmasını ifade etmektedir. Bu itibarla aynî haklara egemen 
olan sebebe bağlılık ilkesi gereğince, aynî hak kazandıran işlemle-
rin geçerli bir sebebi bulunmalıdır. Değişik deyişiyle, devren bir 
aynî hak kazanılabilmesi, geçerli bir kazandırma sebebi bulunma-
sına bağlıdır. Bir aynî hakkı devren kazandıran sebep, bir borçlan-
dırıcı işlemdir. Bu işlem çoğu zaman iki taraflı işlem, özellikle de 
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sözleşme olarak karşımıza çıkar ise de, kimi zaman tek taraflı bir 
işlemle, örneğin bir vasiyetname ile de kazandırma sağlanabilir. Bu 
işlemler, geçerlilikleri için aranan koşullara uygun olmalıdır. Sade-
ce kazandırma sebebi, aynî hakkın devri için yetmez. Ayrıca, devrin 
konusunu oluşturan eşyanın türüne göre, başka koşullar da gerek-
mektedir. Bu koşulların tümünü kazanma zinciri olarak adlandıra-
cak olursak, devrin konusu ne olursa olsun üç halka gerekmektedir.

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
1. Taşınmaz mülkiyetinin aslen kazanılması, cebri icra, mahkeme kararı, işgal 

(MK 707), olağan (MK 712) ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı (MK 
713) ile yolsuz tapu siciline güvenen iyiniyetli üçüncü kişinin aynî hak ka-
zanımı (MK 1023) hallerinde söz konusudur. 
a. İşgalde, sahibi tarafından mülkiyetin terkin ettirildiği bir taşınmaz sa-

hipsiz hale gelir ve malik sıfatıyla zilyetlik tesis eden kişi tarafından mül-
kiyeti kazanılır. 

b. İyiniyetli üçüncü kişinin yolsuz sicile güveni korunur. (MK 1023). Bu 
olasılıkta (1) bir yolsuz sicile (2) güvenen iyiniyetli (3) üçüncü kişi ta-
rafından (4) bir aynî hak kazanımı derhal gerçekleşir. Yalnız bir ve aynı 
taşınmaza ilişkin iki tapu kaydının bulunduğu “çifte tapu” hallerinde 
üçüncü kişinin iyiniyeti korunmaz (MK 1023). 

c. Buna karşılık, kendisinin adı yolsuz olarak aynî hak sahibi sıfatıyla tescil 
edilmiş iyiniyetli üçüncü kişi davasız ve kesintisiz sürecek 10 yıllık ola-
ğan zamanaşımı yoluyla aynî hak kazanabilir (MK 712). 

Taraflar arasında yapılan geçerli bir irtifak sözleşmesine dayanılarak yapılan tes-
cille, tescile konu üst hakkı, Deniz Arkan adına kaydedileceği yerde Deniz Arhan 
adına kaydedilmiştir?
1. Deniz Arhan tapudaki bu kayda dayanarak üst hakkını kazanmış sayılabilir mi?
2. Deniz Arhan’ın tapudaki kayda dayanarak üst hakkını kazanabilmesinin başka 

bir hukuki yolu var mıdır?

Yolsuz sicile dayanarak aynî hak kazanma imkanı yalnızca iyiniyetli üçüncü kişilere 
tanınmıştır. Sahte bir vekaletnameye veya veraset ilamına dayanan devir neticesin-
de veya tescil sırasında yapılan bir yanlışlık nedeniyle adına yolsuz kayıt bulunan 
kimse iyiniyetli de olsa bu korumadan yararlanamaz. 

d. Tapu kaydından malikinin kim olduğu anlaşılamayan veya hakkında 
yirmi yıl önce gaiplik kararı verilmiş kimse adına kayıtlı veya tapu kaydı 
bulunamayan bir taşınmazın mülkiyeti malik sıfatıyla zilyedi olan kişi 
tarafından davasız ve kesintisiz geçecek 20 yıllık olağanüstü zamanaşımı 
yoluyla kazanılabilir. Yalnız bu süre tamamlandığında mahkemeden bir 
karar alınmalıdır (MK 713). 
aa. MK 713’ün yasalaşan 2 nci fıkrası metninde “hakkında gaiplik” 

sözcüklerinden önce yer alan “ölmüş veya” ibaresi Anayasa Mahke-
mesi tarafından 17/3/2011 tarihli ve E.: 2009/58, K.: 2011/52 sayılı 
Kararla iptal edilmiştir (Bkz. RG: 23.07.2011, S. 28003). 

bb. Bunun üzerine yasa koyucu, MK 713’ün koşullarında hemen he-
men çoğu durumda öncelikle uygulama alanı bulan Kadastro Ka-
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nunu 13/B (c)’de 3.5.2012 tarihli ve 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Ka-
dastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun m. 4 ile 
değişiklik yapmış ve yine aynı Değişiklik Kanununun 3 ncü mad-
desiyle bu durumlarda mirasçılar iki yıl hareketsiz kalmış ise tapu 
müdürlüğünü kendiliğinden (re’sen) mahkemeden mirasçılık bel-
gesi alarak, sicili bu belgeye uygun hale getirmekle görevli ve yetkili 
kılmıştır. (RG 18.05.2012,S. 28296). 

cc. Bu durumda, artık tapuya kayıtlı ve maliki 20 yıl önce ölmüş olan 
taşınmazlar olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmak-
tan çıkartılmıştır.

2. Taşınmaz mülkiyetini devren, yani tasarruf yetkisi bulunan hak sahibinin 
iradesine dayanarak kazanma için üç koşul vardır. Bu koşulların tümüne 
kazanma zinciri denmiş ve üç halka gerektiği belirtilmişti. Taşınmazlarda 
aynî hakların devri ya da tesisine aracılık etme ve bunları açıklama işlevi 
gören tapu sicilinin gereklerine de uyan (1) geçerli bir hukuksal sebep, (2) 
tescil talebi ve (3) tescil olmak üzere üç halkalı zincirdir. 

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
1. Taşınır mülkiyetinin aslen kazanılması: 

a. Sahipsiz bir taşınır sahiplenme yoluyla aslen kazanılabilmektedir. Örne-
ğin, sahipsiz olan kır çiçekleri, toplayanca bunlar üzerinde malik sıfatıy-
la zilyetlik kazanılmakla mülkiyet konusuna dönüştürülür.

b. Ayrıca emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle aynî hak kazanan üçüncü ki-
şilerin bu kazanımı için de aslen kazanma denmektedir. Bunun için şu 
koşullar bulunmalıdır: (1) Eşya sahibinin elinden rızasıyla çıkmış, yani 
tevdi edilmiş olmalıdır, (2) aynî hak kazanılmış olmalıdır, diğer hakların 
bu yolla kazanılması mümkün olmaz, (3) kazanan iyiniyetli olmalı, dev-
redende tasarruf yetkisi bulunmadığını bilmemeli ya da bilmesi gereken 
bir durumda bulunmamalıdır, (4) kazanan, üçüncü kişi olmalıdır ve (5) 
devren kazandırıcı işlem diğer noktalardan geçerli olmalıdır. Emin sıfa-
tıyla zilyetten kazanma derhal hüküm ve sonuç doğurur. 

Emin sıfatıyla zilyet, zilyedin zilyetliğinin devam edeceği inancı ile eşyayı bıraktığı 
kimsedir. Bu bakımdan hırsız veya zilyetliği gaspeden kimse emin sıfatıyla zilyet 
sayılmaz. 

c. Keza, kazandırıcı zamanaşımıyla aynî hak kazananılması da aslen ka-
zanmadır. Bunun için, (1) eşya sahibinin elinden rızası dışında çıkmış 
olmalı, (2) mülkiyeti kazanan iyiniyetli üçüncü kişi olmalı, (3) üçüncü 
kişinin malik (ya da diğer aynî hak sahibi) sıfatıyla zilyetliği, (4) beş yıl 
boyunca davasız ve aralıksız devam etmeli (5) Zilyetliğin dayandığı var-
sayılan hak aynî hak olmalıdır.

Zeynep parkta dolaşırken önünde yürümekte olan Ayşe’nin bilekliğini düşürdüğü-
nü fark etmiş ancak ona haber vermek yerine bilekliği çantasına saklamıştır. Zey-
nep, bilekliğin mülkiyetini kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanabilir mi?

Bilekliği Zeynep’ten satın ve teslim alan kuyumcu Serkan, iyiniyetli üçüncü kişi ka-
bul edilerek bilekliğin mülkiyetini kazanmış sayılır mı? 

4

5
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2. Taşınır mülkiyetinin devren kazanılması: Yukarıdaki kazandırma zinciri 
benzetmesini buraya alarak açıklanacak olursa, taşınırlardaki aynî hakların 
devri ya da tesisine aracılık etme ve bunları açıklama işlevi gören zilyetliğin 
gereklerini de yansıtan kazandırma zincirinin halkaları şunlardan oluşur: 
(1) Geçerli bir hukuksal sebep, (2) zilyetliğin devri ve (3) mülkiyeti devir 
anlaşması (aynî akit). Bu zincir sadece devren ve mülkiyetin kazanılmasın-
da değil, tesisen ve sınırlı aynî hakların kazanılmasında da esas alınmalıdır. 
Bundan dolayı zincirin üçüncü halkası duruma göre “sınırlı aynî hak, örne-
ğin rehin tesisi anlaşması” halini alabilecektir.

3. Hukuk siyaseti öyle gerektirdiği için aslında fiziksel varlıkları olmadığı, 
böylelikle eşya olmadıkları halde elektrik enerjisi, su gibi doğal güçlere taşı-
nır eşyaya ilişkin hükümlerin uygulanması benimsenmektedir. Bunlar, kul-
lanılırken zilyetliği ve mülkiyeti elde edilen, bu anda da tüketilen şeylerdir. 
Bu itibarla, burada aslen değil, devren kazanma söz konusu olur. 

Aynî Hakların Kaybı 
1. Aynî hak, sahibinin iradesine dayanan bir işlem ya da eylem sonucunda 

son bulabilir. Bu gibi durumlarda iradî kayıptan söz edilmektedir. Bu, hak-
tan feragat etme ya da tahrip etme veya tüketme şeklinde gerçekleşebilir. 
Örneğin, bir hukuksal işlemle diğer bir kişiye devretme veya bir taşınırı 
terk (çöpe bırakma) ya da taşınmazın mülkiyetini veya diğer bir aynî hakkı 
tapu sicilinden sildirmek (terkin) gibi.

 Devirde, taşınmazın kazanan adına tescili, taşınırın ise zilyetliğinin kazana-
na geçirilmesiyle devreden için hak son bulmuş olur; fakat devralanın şah-
sında hak devam eder. Durumun bu biçimde açıklanmasına dayanılarak, bu 
gibi hallerde aynî hakkın nisbî son bulmasından da söz edilmektedir. 

2. Aynî hakkın, hak sahibinin iradesine değil de, doğa olayları ya da üçüncü 
kişinin işlemi ya da eylemine bağlı olarak son bulmasına irade dışı kayıp 
denilmektedir. Deprem, yer kabuğunda çöküntü gibi bir doğa olayı so-
nucunda eşyanın tamamen kullanılamaz hale gelmiş olması halinde doğa 
olaylarına dayanan son bulma söz konusudur. Keza üçüncü kişinin eyle-
miyle yok (tahrip) edilmiş veya tüketilmiş ya da sahibinin iradesine karşı 
(haberi olsun ya da olmasın) üçüncü kişinin yaptığı işlem sonucunda aynî 
hak başkası tarafından kazanılmış (emin sıfatıyla zilyetten kazanılış ya da 
cebri icrada artırma yoluyla satılmış) ise ve nihayet İdarenin kamulaştırma 
işlemiyle eşya üzerindeki aynî haklar son bulur.

SINIRLI AYNÎ HAKLAR

Genel Olarak
Sınırlı aynî haklar, tam aynî hak olarak nitelendirilen mülkiyet hakkının içerdiği 
doğrudan egemenlik yetkilerinden bir ikisinin özgülenmesiyle kurularak (tesi-
sen) oluşturulan aynî haklardır. O halde, bu hakların sınırlılığı, konusu olan eşya-
nın sınırlı bir kısmında geçerli olmaları anlamına gelmez. Sınırlılık, koruyucu yet-
kiler ya da yükümler yönünden de değildir. Sadece malik tarafından sınırlı aynî 
hak sahibine kazandırılan yetkiler bakımından sınırlılık söz konusudur. 

Hukuk düzeni, hukuk siyaseti öyle gerektirdiği için aslında fiziksel varlıkları 
olmadığı, böylelikle hukuken eşya sayılmadıkları halde kimi varlık ve değerlere 
eşyaya ilişkin hükümlerin uygulanması benimsenmektedir. Bu anlamda alacak 
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hakları, gayri maddi mallar üzerindeki haklar ve aslında birçok hak ve maldan 
(ve dahi borçlardan) oluşan malvarlığı da intifa hakkı ya da rehin hakkı konusu 
edilebilmektedir. Anlaşıldığı gibi, eşya kavramına yabancı olmakla birlikte, mal-
varlığı da yasa tarafından öngörülmüş istisnaî hallerde sınırlı aynî hak konusu 
sayılmakla bir bakıma hukuken eşya kabul edilmektedir. 

Sınırlı aynî haklar, sahibine kazandırdığı yetkilere göre irtifak hakkı, taşınmaz 
yükü ve rehin olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Bu haklar kurulmakla malikin yetkileri de sınırlanmaktadır. Gerçekten de ma-
lik için sınırlı aynî hakla hak sahibine tanınan yetkileri ihlâl etmeme, böylelikle de 
olumsuz davranışta bulunma yükümlülüğü doğmaktadır. Malikten beklenen dav-
ranış tarzına göre bu olumsuz yükümlülükler katlanma ya da kaçınma tarzında 
olabilmektedir. Malik, bir yandan, üçüncü kişilerin eşyasını yetkisiz kullanmak ya 
da ondan yararlanmak istemesi halinde başvurabileceği koruyucu yetkileri sınırlı 
aynî hak sahibine karşı kullanmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Öte yandan ma-
lik, sınırlı aynî hak kapsamında eşyasının kullanılmasına veya ondan yararlanıl-
masına, hattâ taşınmaz yükü ya da rehinde paraya çevirtilmesine katlanma borcu 
altındadır. Sınırlı aynî haklarla malike aslî bir yükümlülük olarak olumlu, yani 
verme ya da yapma yükümlülüğü yüklenemeyeceği eklenmelidir. Fakat malik tali 
bir yükümlülük olarak bir olumlu yükümlülük üstlenebilir. 

Taşınmazlarda sınırlı aynî hakların tesisen ve devren kazanılabilmesi, mülki-
yette olduğu gibi, aynî hakların tesisine ya da devrine aracılık etme ve bunları 
açıklama işlevi gören tapu sicilinin niteliğine de uygun olarak (1) geçerli bir hu-
kuksal sebep, (2) tescil talebi ve (3) tescil olmak üzere üç koşul gerektirmektedir. 
Benzeri olarak, taşınırlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis ve devri için de (1) geçerli 
bir hukuksal sebep, (2) zilyetliğin devri ve (3) sınırlı aynî hakkı örneğin rehin 
tesisi anlaşması (aynî akit) olmak üzere üç koşul vardır. 

İrtifak Hakları

Kavramsal Belirlemeler
1. İrtifak hakkı, malike, eşyasının hak sahibi tarafından kullanılmasına kat-

lanma veya kendisi eşyasını kullanırken irtifak hakkı sahibine tanıdığı 
yasaklama yetkisini ihlâlden kaçınma yükümlülüğü yükler. İrtifak hakkı 
ile, sahibine, kullanma ya da yararlanma yetkilerinden biri ya da her ikisi 
kazandırılmaktadır. İrtifak hakkının oturma hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, 
kaynak hakkı, geçit hakkı, mecra hakkı gibi özel düzenlemelere de konu 
edilmiş türleri bulunmaktadır.

2. İrtifaklar, hak sahibine tanınan yetkilerin kullanılış tarzına göre olumlu 
(müspet) ve olumsuz (menfî) irtifaklar olarak ikili bir ayırım içerisinde 
açıklanabilmektedir. 
a. Olumlu irtifaklarda, hak sahibine, hakkın konusunda zilyetlik sağlan-

maktadır. Böylelikle hak sahibi, örneğin üzerinde geçit hakkı kurulan ara-
ziden geçme hakkı çerçevesinde araziye girebilmektedir. Bu anlamda, bu 
tip irtifaklarda hak sahibi olumlu davranışlarla hakkını kullanmaktadır. 

b. Buna karşılık olumsuz irtifaklarda, hak sahibi eşyada zilyetlik elde et-
memekte, sadece malikin mülkiyetin içerdiği bazı yetkileri kullanmasını 
yasaklama yetkisiyle donatılmaktadır. Bu anlamda, hak sahibi olumsuz 
davranışlarla hakkını kullanmaktadır. Bunun için manzara (kapatma-
ma) irtifakı örnek gösterilebilir. Manzara irtifakında, örneğin balkonun-
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dan seyrettiği manzaranın kapanmasını istemeyen hak sahibine tanınan 
yetki, sadece hakkın kurulduğu taşınmaz üzerinde manzaranın kapan-
masına yol açabilecek müdahalelerin durdurulmasını istemekten ibaret-
tir. Bu hak, sahibine, irtifakla yüklü taşınmaza dilediğince girip çıkma 
yetkisi vermez. Hattâ onun manzaranın kapanması tehlikesi (müdahale) 
belirdiğinde bile bunu önlemek için araziye girme yetkisi yoktur. 

3. İrtifak hakları hak sahibinin belirleniş tarzına göre eşyaya bağlı ve kişiye 
bağlı irtifaklara ayrılmaktadır. Karma irtifaklar denilen hem eşyaya hem de 
kişiye bağlı olarak kurulabilen irtifaklar da bulunmaktadır. 
a. Eşyaya bağlı irtifaklar yalnız taşınmazlarda kurulabilmektedir. Biri yük-

lü taşınmaz diğeri yararlanan taşınmaz olarak adlandırılan iki taşınmaz 
arasında bir bağlantı yaratmaktadır. Örneğin bir taşınmaz lehine diğe-
rinin üzerinde geçit, su ya da mecra irtifakı kurulması mümkündür. Bu 
gibi irtifaklar üzerinde kurulduğu taşınmazın ya da yararlanan taşınma-
zın maliki değişse de bundan etkilenmeksizin varlığını sürdürürler. Bu 
irtifak haklarının kapsamı, kuruluş işlemlerinde açıklanan iradelere ba-
kılarak belirlenebilmektedir. Bunların kuruluşu için resmi şekilde akde-
dilmiş geçerli bir irtifak kurma sözleşmesi, her iki taşınmazın sayfasına 
da tescil yapılması için tescil talebi ve her iki sayfayada tescil yapılmalıdır.

b. Kişiye bağlı irtifaklar ise, eşyaya bağlı olarak kurulmayan tüm irtifakları 
ifade eder. Yalnız kişiye (sıkı) bağlı olarak kurulabilen oturma ve intifa 
hakları bir yana bırakılırsa, kişiye bağlı irtifaklar eşyaya bağlı olarak da 
kurulabilirler. Böyle olunca, yukarıda eşyaya bağlı olarak aşağıda karma 
irtifak olarak belirtilenler kişiye bağlı olarak da kurulabilirler.
aa. Oturma hakkı, konut olarak kullanılmaya elverişli bir yapıda ya da 

böyle bir yapının bir bölümünde kurulabilen, sahibine sadece kullan-
ma yetkisi veren kişiye bağlı bir irtifak hakkıdır. Oturma hakkı yalnız 
bir taşınmaz üzerinde kurulabilen irtifaktır. Kuruluşu resmi şekildeki 
geçerli sözleşme, tescil talebi ve tescil yapılmasını gerektirir.

bb. İntifa hakkı, konusu olan eşyada yararlanma yetkisi ile donatan kişiye 
bağlı bir irtifak hakkıdır. Taşınır ve taşınmaz eşyaların her ikisinde de ku-
rulabilmektedir. İntifa hakkı, mülkiyetten sonra en geniş yetkiler veren 
sınırlı aynî haktır. İçeriği sınırlandırılmamış intifa hakkının bulunduğu 
mülkiyete, çıplak mülkiyet adı verilmektedir. İntifa hakkı, sahibine, aslî 
yetki olarak intifa konusunun yararlarını toplama yetkisi vermektedir. 
Bunun mantıksal bir gereği olarak, hak sahibine eşyanın zilyetliği sağ-
lanmakta, böylelikle o, zilyetliğe bağlı yetkilerle donanmaktadır. 

 Hakkın kazanılması için, öncelikle kazandırma sebebi olarak bir in-
tifa taahhüdü içeren anlaşma gerekmektedir. Ayrıca, intifa konusuna 
göre, buna eklenmesi gereken koşullar bulunmaktadır. Taşınırlarda, 
kazandırma sebebine zilyetliğin intifa tesisi amacıyla devri ve aynî 
akit eklenmelidir. Taşınmazlarda ise, resmî şekle tâbi bir intifa taah-
hüdü içeren sözleşme yanında malikin tescil talebi ve tescil şarttır.

 İntifa hakkı, konusunun ortadan kalkması, taşınmazlarda tescilin 
terkini, yasal intifada sebebin ortadan kalkması ile sona ermektedir. 
Ayrıca, intifa hakkı süreli ise, süre sonunda; süre belirlenmemişse, 
gerçek kişilerde intifa hakkı sahibinin ölümüyle, tüzel kişilerde ki-
şiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. Hak sahibi tüzel kişi ise, intifa 
hakkı en fazla yüz yıl için kurulabilmektedir.
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 İntifa hakkı, mülkiyeti geçirmediği için, sona ermenin sonucu ola-
rak, hak sahibi, intifa hakkı konusu olan şeyi malike aynen iadeyle 
yükümlüdür. Yalnız tüketilebilen şeylerin intifa hakkına konu oluş-
turduğu istisnaî durumlarda, o şeylerin mülkiyeti de intifa hakkı 
sahibine geçer. Keza, kıymetli evrakta, alacak haklarında ve baş-
langıçta değeri belirlenip envanteri oluşturulmuş şeylerin de dahil 
olduğu intifa hakkında, koşulları varsa bu şeylerin mülkiyeti intifa 
hakkı sahibine geçer. Hal böyle olunca, intifa hakkı sona erdiğinde 
aynen değil miktar veya değer itibariyle iade gündeme gelir (MK 
819/I). Bu, örneğin kaç kilo teslim alınmışsa o kadar, değeri ne ka-
dar ise o değeri ya da aynı değerde benzerini iade yükümlülüğüdür.

cc. Üst hakkı, bir taşınmazın üstünde ya da altındaki mevcut yapıda ya 
da hak sahibince inşa edilecek yapı üzerinde mülkiyet sağlayan bir 
irtifak hakkıdır. Böyle olmakla, arazide mevcut bir yapının sahibi o 
arazinin maliki iken, üst hakkı kurulduğunda arazi maliki ile yapı 
maliki farklı kişiler olur. Bu anlamda, üst hakkı bir eşya üzerinde 
iki mülkiyete yol açan bir aynî haktır. Sözleşmeyle aksi hüküm ön-
görülmemişse, kural olarak üçüncü kişilere devredilebilen ve mi-
rasçılara geçebilen bir haktır. Bu anlamda, üst hakkı kural olarak 
bağımsız bir irtifak olarak süresiz ya da 30 yıl ve daha uzun süre-
li ise sürekli nitelikte olacağı için tapu kütüğüne taşınmaz olarak 
kaydolunabilir. Hak sahibine, arazi üzerindeki mevcut ya da inşa 
edilmiş yapıda mülkiyet kazandırsa da, hak sona erdiğinde, bu yapı 
kendiliğinden taşınmazın madde itibariyle kapsamına geri döner. 
Çünkü, bütünleyici parça asla, üst arza (alta) tâbidir. 

dd. Kaynak (su) hakkı da, üst hakkı gibi, aksine hüküm yoksa kural ola-
rak üçüncü kişilere devredilebilen ve mirasçılara geçebilen bir haktır.

c. Karma irtifaklar ise, hem eşyaya hem de kişiye bağlı olarak kurulabilen 
irtifaklardır. Yukarıda açıklanan üst hakkı, kaynak hakkı gibi haklarla, 
diğer irtifaklar adıyla düzenlenmiş olan irtifaklar bu ayrıma girerler. 
Diğer irtifaklar, bir topluluk lehine de kurulabilen, kuruluş belgesinde 
açıklık yoksa kural olarak üçüncü kişilere devredilemeyen ve mirasçı-
lara geçmeyen irtifaklardır. Örneğin geçit, mecra, atış poligonu, reklam 
levhası yerleştirme hakkı, manzara kapatmama hakkı gibi.

Diğer irtifaklar, eşya hukuku alanında sınırlı bir uygulama alanı bulunan sözleşme 
özgürlüğü ilkesinden kaynağını alır. Sözü geçen ilke sayesinde taraflar, diğer irti-
fakların içeriğini aralarında serbestçe belirleyebilirler. 

Taşınmaz Yükü
1. Taşınmaz yükü, hak sahibine, bir yandan malikten taşınmazından çıkan 

ya da taşınmazın değeriyle temsil olunan bir şey vermesini isteme, diğer 
yandan, bu istem yerine getirilmezse taşınmazı paraya çevirtme yetkileri 
verir. Hak sahibi karşısında malik ise, bu kez olumlu, yani verme borcu 
altındadır. Malik bu borcu yerine getirmezse malının paraya çevrilmesine 
katlanmakla yükümlüdür. Taşınmazın değeriyle güvence altına alınan bir 
mozaik ya da mermer imalathanesi için taş ya da mermer ocağından taş; 
şaraphane için, bağdan üzüm teslimi borcunu üstlenme böyledir. Taşınmaz 
yükü kişiye bağlı olabileceği gibi eşyaya bağlı olarak da kurulabilir. 
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2. Taşınmaz yükünde malikin yükümlülükleri, eşyaya bağlı borç niteliğinde-
dir. Dolayısıyla, taşınmaz kimin mülkiyetinde ise, o, aynı zamanda taşın-
maz yükünün borçlusu olur. Hal böyle olunca, malik lehine taşınmaz yükü 
kurulamaz. Çünkü, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi söz konusu 
olur. Bu ise, alacağı sona erdiren bir sebeptir. 

Sınırlı aynî hakların bir türünü oluşturan taşınmaz yükü ile malikin taşınmazı üze-
rinde tasarruf etme yetkisi kısıtlanmış olur. 

Rehin Hakkı

Genel Olarak
1. Rehin hakkı, hak sahibine, alacağını güvence altına almak amacıyla rehin 

olarak verilen (taşınır) ya da tescil edilen (taşınmaz) malı, alacağı öden-
mezse cebri icra yoluyla paraya çevirterek, alacağın ifasındaki çıkarının 
tatmin edilmesini isteme yetkisi verir. 

2. Rehinle güvence altına alınmış olmayan alacaktan farklı olarak, rehinli ala-
cak, cebri icrada özel ve öncelikli bir yol olan rehnin paraya çevrilmesi yo-
luna başvurma ayrıcalığı yaratır. 

3. Malike, güvence altına alınan borç ödenmezse malın paraya çevirtilmesine 
katlanma yükümlülüğü yükler. 

4. Taşınır ve taşınmaz rehni olmak üzere iki temel türü bulunmaktadır. 

Rehin Hukukuna Egemen Olan İlkeler
1. Bunlar arasında bağımlılık (fer’ilik) ilkesi öncelikli bir yere sahiptir. Bu, rehin 

hakkının, ancak bir alacağa bağımlı (fer’i) hak olarak kurulabileceğini anlatır. 
Diğer bir deyişle, bir başına rehin hakkı olamaz. Bu anlamda, güvence altına 
alınmak istenen asıl hak olarak bir alacak hakkı var ve geçerliyse rehin hakkı 
da var ve geçerli olur; asıl hak olarak bir alacak hakkı yok veya geçersiz ya da 
sona ermiş ise, rehin hakkı da doğmaz ya da hükümsüz kalır. 

2. Açıklık da, rehinde diğer aynî haklardan daha çok ihtiyaç duyulan bir ilke-
dir. Açıklık ilkesine göre, eşyanın rehnedilmiş olduğu, dış dünyaya –üçün-
cü kişilerce– açıkça anlaşılabilir bir görüntüyle yansıtılmış olmalıdır. Aksi 
durumda, güvence diye gösterilen malın malikin elinde bırakılmış olması, 
üçüncü kişilerde rehinsizlik izlenimi bırakabilir. Böyle bir görünüşle karşı-
laşan üçüncü kişiler, bu görünüşün arkasında yatan (zilyetliğin ve tescilin 
yol açtığı) hak karinesine dayanan güvenle, aslında rehnedilmiş olan eşya-
yı, yüksüzmüş gibi devralma olanağına sahiptir. Bu, rehin hakkı sahibi için 
hakkını kaybetme tehlikesi (riski) doğurur. 

3. Diğer bir önemli ilke de belirlilik ilkesidir. Rehin hukukunda belirlilik, hem 
rehin konusu malın, hem de rehinle güvence altına alınan alacağın belirli 
olması demektir. 
a. Rehinde amaç bir alacak için bir şeyin değeriyle güvence sağlanması 

olduğundan, bir alacağa değeriyle güvence oluşturma görevi verilen eş-
yanın ne olduğu bilinmelidir. Bu bakımından belirlilik, üzerinde rehin 
kurulan eşya ya da hakkın rehin kurulurken belirlenmiş, bireyselleştiril-
miş olmasını ifade eder. Bu açıdan, kural, rehnin konusunun “bir” eşya 
ya da hak olmasıdır. Fakat istisnaen birden fazla eşyada, hakta ya da bir 
malvarlığında da rehin kurulabileceği kabul edilmektedir.
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b. Rehin ile güvence altına alınan alacak bakımından belirlilik ise, reh-
nin kuruluşu sırasında alacağın belirli olması demektir. Bu, öncelikle, 
kuruluş sırasında alacağı doğuran bir hukuksal ilişkinin var, alacağın 
doğmuş ve tutarının bilinmekte olması demektir. Her durumda, bir hu-
kuksal ilişkinin varlığı aranır. Bununla birlikte, rehin kurulurken var 
olan veya doğmuş olan ya da tutarı kesin olarak belirlenmiş olan bir 
alacak bulunması her durumda zorunlu değildir. Çünkü, koşula bağlı ya 
da ileride doğması muhtemel (müstakbel) alacaklar için de rehin hakkı 
kurulması mümkündür.

4. Teminat ilkesi ya da teminatın bölünmezliği ilkesi ise, hem rehinli mal üze-
rindeki yükün kapsamının ve hem de rehnin güvence altına aldığı alacağın 
kapsamının ne kadar olacağını belirlemekte başvurulan ilkedir. Daha açık-
çası, bu ilke, rehinli alacaklı satışı istediğinde satılacak olanın ne olduğu-
nun, rehinli malın satışından elde edilen gelirden alacak için güvence oluş-
turacak olan değerin ne olacağının ve bu satıştan elde edilen gelirin borcun 
ne kadar tutarını kapatacağının (karşılığını oluşturacağının), kısaca rehinli 
malın ve alacağın kapsamının bilinmesi demektir.
a. Rehin yükü, rehinli malın alacağa güvence olarak özgülenecek değerini 

ifade etmektedir. Bununla, rehin hakkı sahibi olağan yolla borçlusundan 
alacağını elde edemediği için paraya çevirtme yetkisini kullanınca, ne(ler)
in cebri icra yoluyla satılarak paraya çevirtilebileceği açıklanmaktadır. Bu 
anlamda, rehin yükü başta rehnin konusu olan eşya ya da hak üzerin-
dedir. Fakat, rehin yükünün kapsamı, yalnız üzerinde kurulduğu eşyayla 
sınırlanmaz. Bununla birlikte, rehin, o eşyanın bütünleyici parçaları ile 
rehin sözleşmesinde hariç tutulmamış olan eklentilerini de kapsar. 

b. Rehinle güvence altına alınan alacağın kapsamına gelince, amaçsal olarak 
rehin bir alacak için bir şeyin değeriyle güvence sağlanması olduğuna göre, 
güvence altına alınan alacağın tüm tutarının karşılanması, düşünülebilecek 
en olağan durumdur. Gerçekten, bu bakımdan rehnin güvence altına aldı-
ğı alacağın kapsamına, ana para yanında, üç yıllık işlemiş ve halen işleyen 
anapara faizleri, temerrüt faizleri, takip masrafları (MK 875; 946) ve rehinli 
malı korumak için zorunlu olarak yapılan masraflar girmektedir. 

c. Kural olarak rehin yükünün kapsamına her durumda bütün bu alacak-
lar girer ise de, ayrıca taşınmazlarda karşılaşılan azami (en fazla) tutar 
ipoteği bulunduğuna işaret edilmelidir. Bunun için ileride yerinde açık-
lama yapılmaktadır. 

5. Birden fazla rehinli alacaklı varsa, rehinli malın satış gelirinden bunlara 
hangi ölçüye göre ödeme yapılacağı da ciddi sorunlar yaratacak bir husus-
tur. Bu, rehinli alacaklar, böylelikle de alacaklılar arasındaki sıra sorunu 
olarak tanınır. Bu sorun, taşınır rehninde, tarih itibariyle öncelik (kıdeme 
itibar) ilkesi, yani önce kurulmuş rehnin önceki sırada yer alacağı kuralı 
benimsenerek çözülmüş bulunmaktadır. Taşınmaz rehninde sıra sorunu-
nun çözümü ise, sabit dereceler sistemi adıyla bilinen bir uygulamaya da-
yanmaktadır. Bu sistemde, kabaca, taşınmazın değeri kısımlara bölünmek-
te ve kısımlar arasında bir sıra düzeni oluşturulmaktadır. 

6. Nihayet rehinli malı kendine mal etme (lex commissoria) yasağı da, rehin 
hukukunun anılmadan geçilemeyecek diğer bir ilkesidir. Bununla, rehnin 
paraya çevrilmesi yetkisinin, rehin hakkı sahibine, rehinli malı bizzat satma 
ya da kendi mülkiyetine geçirme yetkisi vermediği anlatılmak istenir. 
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Lex commissoria yasağı, borç henüz muaccel hale gelmeden önce, rehin konusu 
taşınırın mülkiyetinin rehinli alacaklıya geçeceği hakkında yapılan anlaşmaların 
geçersiz olacağını ifade eder. Ancak borç muaccel hale geldikten sonra tarafların 
aralarında anlaşarak rehin konusu taşınırın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğini ka-
rarlaştırmaları mümkündür. 

Rehin hukukunda belirlilik ilkesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Faruk ACAR, 
Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, Ankara: Turhan 
Kitabevi, 2008.

Taşınmaz Rehni
1. Taşınmaz rehni, bir alacağı bir taşınmazın değeriyle güvence altına almak 

amacıyla tapu siciline tescil edilerek kurulan rehin türüdür. Taşınmazın 
maliki borçlu olabileceği gibi üçüncü kişi de olabilir. Eğer rehinli taşınmaz 
borçlunun değil, üçüncü kişinin mülkiyetinde ise, üçüncü kişi sadece ta-
şınmazın değeriyle sınırlı olarak sorumludur. Bir alacak için birden faz-
la taşınmazın belirli oranlarla bölünmüş değerlerde güvence oluşturması 
mümkündür. Bunun gibi birden fazla taşınmazın güvence değeri oranlara 
bölünmeksizin birlikte (toplu) rehni de mümkündür. Yalnız bunun için 
tüm taşınmazlar ya aynı malike ait olmalı ya da tüm taşınmazların malikle-
ri aynı borçtan dolayı müteselsilen sorumlu olmalıdırlar. 

Bir kimse bir başkasının borcu için taşınmazı üzerinde rehin tesis ettiğinde o, sa-
dece taşınmazın değeriyle sorumludur. Bu nedenle taşınmazın paraya çevrilmesi 
ile elde edilen bedel alacağı karşılamaya yetmezse taşınmazı üzerinde rehin tesis 
eden kimsenin diğer malvarlığı değerlerine başvurulamaz. Diğer bir ifadeyle onun 
borçtan dolayı kişisel sorumluluğu yoktur. 

 Taşınmaz rehninin üç türü bulunmaktadır: İpotek, ipotekli borç senedi ve 
irat senedi.

2. İpotek, bir alacak için, aynî güvence oluşturmasının yanı sıra borçlunun 
kişisel sorumluluğunun da devam ettiği taşınmaz rehnidir. İpotekli borç 
senedi ve irat senedinden farklı olarak, herhangi bir belgeye bağlanarak do-
laşıma (tedavüle) çıkartılma imkânı (tedavül işlevi) yoktur. İpotek, iradî ve 
yasal ipotek olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
a. Esas olan iradî ipotektir. Bu tür taşınmaz rehni, geçerli bir kazandırma 

sebebi, tescil talebi ve tescil olmak üzere üç koşul tamam olduğunda 
kurulmuş olur. 
aa. Alacaklıyla rehne konu eşyanın maliki arasında rehin konusu eş-

yanın alacağın güvencesi olmasının kararlaştırıldığı bir rehin söz-
leşmesinin akdedilmesiyle geçerli kazandırma sebebi sağlanmış 
demektir. Rehinli eşyanın malikinin, borçlu ya da üçüncü bir kişi 
olması mümkündür. Rehin sözleşmesi, resmi şekle tâbidir. Resmî 
şekil, rehin sözleşmesinin tapu görevlisi önünde düzenlenmesini 
gerektirir. Yalnız konut kredisi ya da tarımsal kredi sağlayan kredi 
kuruluşlarıyla yapılan kredi sözleşmelerinde tapu görevlisi önünde 
düzenleme gerektiren resmî şekil koşulu aranmaz. 
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bb. Bu sözleşmenin zorunlu içeriğinde, rehin veren ve alacaklının kim-
lik bilgileri, rehinli taşınmazın künye bilgileri, rehinli alacağın tu-
tarı ve rehnin derecesi açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, rehin yükünün 
sınırı ile varsa üst dereceye ilerleme hakkı ve buna ilişkin bir şerh 
anlaşması da rehin sözleşmesinin içeriğinde yer alabilir. 

cc. Rehinli alacağın Türk parası ya da yabancı para üzerinden olması 
arasında fark yoktur. Kural olarak her durumda alacak tapu kütü-
ğünde Türk parasıyla gösterilir (MK 851). Fakat MK 851, öngördü-
ğü koşullarla yabancı para üzerinden borçlanılmış bir alacağın tapu 
sicilinde de yabancı para üzerinden gösterilmesine imkân vermek-
tedir. MK 851’e göre, alacak, (1) yerli ya da yabancı kredi kuruluşu 
tarafından (2) yabancı para üzerinden ya da yabancı para ölçüsü ile 
verilmiş (3) bir kredi niteliğinde olmalı ve (4) rehnin tescil edilece-
ği derece ve diğer tüm dereceler rehinli alacağınkiyle aynı yabancı 
para türünden değerlere dönüştürülmelidir.

dd. Yukarıda da belirtildiği gibi, anapara, anapara faizi söz konusuysa 
bunun üç yıllık işlemiş ve halen işleyen tutarları, temerrüt faizleri, 
takip masrafları (MK 875) ve rehinli malı korumak için zorunlu 
olarak yapılan masraflar (MK 876) güvence altına alınan alacağın 
kapsamını oluşturmaktadır.

ee. Taşınmazın alacağa güvence olarak özgülenecek değerine rehin yükü 
denilmektedir. Değişik bir deyişle, paraya çevirme sonucunda elde 
edilen paranın ne kadarının rehinli alacağı karşılamaya ayrılacağı re-
hin yükü sorunudur. Bu açıdan taşınmaz rehni, anapara rehni (ipo-
teği) ve azamî tutar rehni (ipoteği) olarak ikiye ayrılmaktadır. 
aaa. Satıştan elde edilen bedel ayrımsız tüm olarak rehinli alacakla-

rın karşılanmasına özgülenmekteyse, anapara ipoteğinden söz 
edilmektedir. Örneğin anapara 100, faizleri 20, koruma mas-
rafları 10, takip masrafları 10 olmak üzere toplam alacak T140 
ise, anapara ipoteğinde bu tutarın tümü rehinli malın satışın-
dan elde edilen T160’lik bedelle karşılanır.

bbb. Bunun tersine, alacağın kapsamı ne denli geniş, tutarı ne denli 
yüksek olursa olsun satış bedeli ile yalnız rehin sözleşmesiyle 
kararlaştırılan ve tescil olunmuş bir tutar ile karşılanmakta ise 
azamî tutar ipoteği söz konusu olmaktadır. O halde, bu ipotek 
bakımından rehinli mal, daha kurulurken sicilde gösterilme-
si gereken azami tutara kadar güvence oluşturmaktadır (MK 
851). Esas itibariyle gelecekte doğacak (müstakbel) alacaklar 
için başvurulan azami tutar ipoteği, malın satışından daha 
yüksek gelir elde edilse de veya alacak öngörülenden daha 
yüksek bir kapsamla ortaya çıksa da, rehinli malın satış bede-
linin güvencesini oluşturduğu alacak, önceden kararlaştırılan 
azami tutarla sınırlı kalır. Az önceki örnek üzerinde tekrar ça-
lışalım: Anapara 100, faizler 20, koruma masrafları 10, takip 
masrafları 10 olmak üzere toplam T140’lik rehin yükü oluş-
muş, yalnız bu kez, taraflarca T100’lik azamî tutar ipoteği tesis 
edilmiş olsun. Alacak T140, satış bedeli T160 ise, bu bedelden 
rehinli alacak için T100 ayrılabilir, daha fazlası değil. Bu du-
rumda alacağın kalan tutarı için rehinle güvence söz konusu 
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olmadığından, alacaklının ayrıcalığı bulunmaz; alacaklı, borç-
lunun kişisel sorumluluğunun gündeme geldiği bu noktadan 
itibaren rehinsiz alacaklılar gibi olağan (adi) cebri icra yoluyla 
borçlunun malvarlığına başvurur.

ff. Taşınmaz rehninde sabit dereceler sistemi ile sıra sorunu aşılmak-
tadır. Bu sistemde, taşınmaz, derece olarak adlandırılan varsayım-
sal kısımlara ayrılır, her kısma parasal bir değer belirlenir. Bu de-
receler alfabetik (A’dan başlayan) sırada büyük harflerle kodlanan 
yerinden oynamaz, değişmez bir sıra düzeni içerisine konulur. 
Böylelikle her derece bir üstündekinden sonraki, bir altındakinden 
önceki sırayı alır. Bu, rehnin paraya çevrilmesi halinde elde edilen 
satış bedelinden hangi alacaklının, hangi sırayla ve ne kapsamda 
tatmin edileceğini gösterir. Böylelikle örneğin birinci derecede A 
lehine T100, ikinci derecede B lehine T100 değerinde alacak için 
aynı değerde rehin bulunmakta ve taşınmazın satışından elde edi-
len bedel T150 olup, paraya çevirme masrafları düşüldükten sonra 
kalan T140 ise, birinci derecedeki rehinli alacaklı T100 alacağını 
alır, ikinci derecedeki B ise, T100’lik alacağının yalnız T40’sini alır. 
B’nin kalan T60’lik alacağı için borçlunun kişisel sorumluluğu de-
vam eder. Eklemelidir ki, bu sistemde, derecelerdeki sabitlik baştan 
belirlemede olduğu kadar, sonradan da, ön sıradaki bir rehin sona 
erdiğinde sonraki sıradaki rehnin boşalan dereceye kendiliğinden 
ilerlemesini sağlamaması bakımından da geçerlidir. Ancak malik 
ile rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı veren resmî şekle 
tâbi bir anlaşma yapmaları mümkündür. Bu anlaşmanın, şerhi de 
mümkündür; şerh edilmişse, her malike ve daha önemlisi her re-
hinli alacaklıya karşı ileri sürülebilir hale gelir.

b. Yasal ipotek ise, taraflar arasında rehin anlaşması yapılmaksızın, daya-
nağını yasada bulan rehinlerde söz konusu olur. Bu açıdan daha önce 
rehin yükünün kapsamında gösterilen rehinli malın değerini korumak 
için rehinli alacaklının yaptığı masraflar örnek gösterilebilir. Diğer bir 
örnek de yapı alacaklısı (inşaatçı) ipoteğidir. Bu, yapı alacaklısının üc-
ret alacağını güvence altına almak için, onun emek ve malzemeyle in-
şasında katkısı olan yapının bulunduğu arazi üzerinde yasa gereği rehin 
kurulmasını isteme hakkıdır. Yapı alacaklısının bu hakkı, kendiliğinden 
değil, ancak tescille kurulabilmektedir. Yapı alacaklısının bu hakkının 
korunabilmesi için, onun katkısının sona erdiği tarihten itibaren üç ay 
içerisinde bu hakkının geçici tescilini istemesi gerekmektedir. Hattâ 
yapı alacaklısı, daha işe başladığı tarihte, işe başlama tarihinin tapu kü-
tüğünün beyanlar sütununda gösterilmesini isteyebilir.

3. İpotekli borç senedi de, bir alacak için, borçlunun kişisel sorumluluğunun 
yanında aynî güvence oluşturan ve fakat ipotekten farklı olarak, kıymet-
li evraka bağlanmış rehin türüdür. Dolaşım (tedavül) işlevi vardır. Diğer 
bir deyişle, bu yolla, taşınmazın değeri kıymetli evrak niteliğindeki ipotekli 
borç senedi aracılığıyla dolaşıma (tedavüle) çıkartılabilmektedir. Bir ben-
zetme yapmak gerekirse, ipotekli borç senediyle, tıpkı irat senedinde oldu-
ğu gibi, taşınmaz taşınırlaştırılmış olur.

4. İrat senedi ise, bir alacak için, borçlunun kişisel sorumluluğunun söz konu-
su olmadığı, alacaklıya, sadece yüklü taşınmazın değeriyle sınırlı, bağımsız 
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bir istem hakkı sağlayan ve kıymetli evraka bağlanmış bir rehin türüdür. 
Böylelikle de, dolaşıma (tedavüle) çıkartılabilme işlevi vardır. İrat senedine 
sadece, tarımsal taşınmazlar, evler ve üzerinde yapı inşa edilebilecek arsa-
lar konu oluşturabilir. İrat senediyle kişisel bir borç yaratılamaz. İrat sene-
dinin yarattığı borçtan, benzetme yerindeyse, sadece rehnedilen taşınmaz 
sorumludur. Doğrusu, bu rehin, taşınmazın değeriyle sınırlı sorumluluk 
kaynağı oluşturur. Bu, aynı zamanda, irat senediyle eşyaya bağlı bir borç 
meydana gelmesi demektir. Yani, böyle bir rehinle yüklü taşınmazın maliki 
kim ise, her durumda, bu rehinle güvence altına alınan borcun borçlusu da 
o olur. 

Taşınır Rehni
1. Taşınır rehni, alacaklının alacağını güvence altına almak üzere parayla de-

ğeri ölçülebilir ve tedavülü mümkün bir taşınırın zilyetliğini elde etmesini, 
en azından rehinli malın malikinin bağımsız ve serbest tasarruflarını en-
gelleyen bir zilyetlik tesis edilmesini gerektiren rehin türüdür. İradî ve yasal 
rehin olmak üzere ayrıma tâbi tutulmaktadır. 

2. Malikin iradesi ile bir taşınırını alacaklının alacağı için güvence göstermesi 
halinde iradî rehinden söz edilmektedir. Bunun da, teslimi şart rehin ve 
sicilli rehin olmak üzere alt türleri vardır. 
a. Teslimi şart rehin, malikin, taşınırını, kendisinin ya da üçüncü bir ki-

şinin borcu için güvence olarak alacaklıya teslim etmesi ya da rehinli 
taşınır üzerinde bağımsız tasarruf yetkisi veren doğrudan egemenliğini 
terk etmesiyle kurulan taşınır rehnidir. 
aa. Rehnin kuruluşu için geçerli bir kazandırma sebebi olarak rehin te-

sisi kurma taahhüdü içeren anlaşma, zilyetliğin rehinin tesisini sağ-
layacak yolla devri ve rehin tesisi kurma amacıyla akdedilen aynî 
anlaşma gerekmektedir.

bb. Taşınır, rehnedenin bağımsız tasarruflarına elveren bir zilyetlikte 
bulundukça, yani eşya rehnedenin ya da onun adamlarının eli al-
tında bırakılmış ise, rehin kurulmuş olmaz. Kısaca, hükmen teslim 
yoluyla rehin kurulamaz. Bu yüzden, eşya ya alacaklıya teslim edil-
meli veya üçüncü bir kişiye tevdi edilmelidir. Bunun yanı sıra rehin 
verenin eşyada tek başına tasarruf edemeyeceği biçimde alacaklıyla 
ya da üçüncü kişiyle birlikte zilyet kılınması da olanaklıdır. Keza, 
kendisine teslim edilen eşyada bu suretle rehin hakkı kazanmış 
olan rehinli alacaklı, rehinli taşınırı, bakımı ve onarılması için ma-
like geri verdiğinde, rehin hakkı son bulmuş olmaz ise de, askıda-
dır. Fakat bu durumdayken, malik, iyiniyetli üçüncü bir kişiye malı 
satıp teslim etmiş ise, rehin hakkı son bulur. Çünkü üçüncü kişinin 
malı sahibinin elinde görmesi, onun bu görünüşten malın aslında 
rehinli olduğu sonucunu çıkartmasına engeldir.

cc. Taşınır rehninde rehinli alacaklılar arasında sıra, tarih itibariyle 
öncelik esasına dayanır. Birden fazla rehin varsa, sonraki sıradaki 
önceki rehin sona erdiğinde ilerler. Bu açıdan, taşınır rehninde iler-
leme sistemi vardır.

b. Tescilli taşınır rehni (taşınır ipoteği), ticarî işletme, otomobil ya da hay-
van rehni gibi görünümleri olan iradî rehin türü olup, rehnedilen malda 
rehnedenin zilyetliğine son verilmeden sadece ilgili siciline kaydedil-
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mekle rehin hakkının kurulduğu hallerde söz konusu edilmektedir. Bu 
kuruluş yolu, bir taşınmaz rehni türü olan ipotektekine benzetilerek bu 
taşınır ipoteği olarak da adlandırılabilmektedir.

3. Yasal rehin, malikin bir taşınırı başka bir sebeple alacaklının zilyetliğin-
deyken alacaklının bunu alacağının güvencesi olarak alıkoyma ve sattırma 
yetkilerini ifade etmektedir. 
a. Hapis hakkı denilen yasal taşınır rehni, ancak parasal değeri olan ve 

devredilebilir şeyler ve kıymetli evrak üzerinde kullanılır. Böylelikle, 
borçlunun kimlik belgesi ya da mektupları üzerinde hapis hakkı söz ko-
nusu olmaz.

b. Hapis hakkı için (1) alacaklının, borçlu malikin daha önce kendisine 
başka sebeple rızaen verdiği ve halen elinde bulunan bir taşınır malında 
ya da kıymetli evrakında zilyetlik (2) muaccel bir borç (3) alacakla eşya 
arasında nitelikleri gereği bir bağlantı (irtibat) bulunması aranır. Hapis 
hakkı ile hak sahibine, rehinli malı elinde tutma (alıkoyma) ve –eğer 
borç hâlâ ödenmemişse– borçluya ihbarda bulunduktan sonra malı tes-
lime bağlı rehin hükümlerine göre sattırma yetkisi verilmektedir (MK 
953). 

c. Hapsedilen malın satışından önce borçlu tarafından borç ifa edilir ya da 
başkaca güvence gösterilir ise, alacaklının hapis hakkı sona erer. 



2. Ünite - Aynî Haklar 53

Özet

Mülkiyet hakkı sahibine en geniş yetkiler veren aynî 
haktır. Malik mülkiyet hakkına konu eşya üzerinde kul-
lanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptir. 
Aynî haklar mülkiyet hakkından ibaret değildir. Aynî 
haklar içerdiği yetkilere, konusuna, hak sahibinin sayısı 
veya belirleniş tarzına göre sınıflandırılabilmektedir.
Bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkı eşyanın özünü, 
onun bütünleyici parça ve eklentilerini de kapsar. 
Aynî hakkın kazanılması hak konusu eşyanın taşınmaz 
veya taşınır olmasına göre farklı şekilde hüküm altına 
alınmıştır. Taşınmazların mülkiyeti kural olarak tescil-
le kazanılır. Tescille taşınmaz mülkiyetinin kazanılabil-
mesi için geçerli bir kazanma sebebi ve tescil talebine 
ihtiyaç vardır. Kanunda istisnaen taşınmaz mülkiye-
tinin tescilsiz kazanılması yolları da düzenlenmiştir. 
Taşınır mülkiyetinin geçerli bir şeklide kazanılması 
zilyedliğin devri ile olur. Ancak zilyedliğin devrinin 
geçerli bir kazanma sebebine dayanması ve tarafların 
iradelerinin zilyedliğin devri konusunda uyuşmuş ol-
ması gerekir.

Sınırlı aynî haklar, tam aynî hak olarak mülkiyet hakkı-
nın içerdiği bu doğrudan egemenlik yetkilerinden bir 
ikisinin özgülenmesiyle kurularak (tesisen) oluşturu-
lan aynî haklardır. Sınırlı aynî haklar, sahibine kazan-
dırdığı yetkilere göre irtifak hakkı, taşınmaz yükü ve 
rehin olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 
İrtifak hakları, hak sahibine tanınan yetkinin türüne 
göre olumlu irtifak olumsuz irtifak şeklinde; hak sahi-
binin belirleniş tarzına göre ise eşyaya bağlı ve kişiye 
bağlı irtifaklar şeklinde gruplandırılır. İrtifak hakkının 
oturma hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, 
geçit hakkı, mecra hakkı gibi özel düzenlemelere de 
konu edilmiş türleri bulunmaktadır.
Rehin hakkı, hakkın konusunun taşınır veya taşınmaz 
olması bakımından taşınır rehni ve taşınmaz rehni ol-
mak üzere ikiye ayrılır. Taşınmaz ve taşınırlar üzerinde 
farklı rehin türlerinden söz etmek mümkündür. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi alacak ve haklar üzerinde 
de kurulabilen sınırlı aynî haklardandır?

a. Taşınmaz yükü 
b. İpotek
c. İntifa hakkı
d. Oturma hakkı
e. Üst hakkı

2. Paylı mülkiyetin devamı anlaşması en çok kaç yıllı-
ğına yapılabilir?

a. 5 yıl
b. 10 yıl
c. 15 yıl
d. 20 yıl
e. 30 yıl

3. Aşağıdakilerden hangisi eşyaya bağlı olarak kuru-
labilen irtifaklardan biri değildir? 

a. Oturma hakkı 
b. Üst hakkı 
c. Kaynak hakkı
d. Geçit irtifakı 
e. Diğer irtifaklar

4. İçeriğinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme 
yetkilerinin tümünü toplayan aynî hak aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Mülkiyet hakkı
b. İntifa hakkı
c. Oturma hakkı
d. İrtifak hakkı
e. Üst hakkı

5. Aşağıdakilerden hangisi yasa gereği bütünleyici 
parça sayılan şeylerden biri değildir?

a. Doğal ürünler
b. Ağaçlar
c. Yapılar
d. Hukuksal ürünler
e. Kaynaklar

6. Üst hakkının bağımsız ve sürekli bir hak niteliği 
kazanıp tapuda ayrı sayfaya kaydedilebilmesi için en az 
kaç yıllığına kurulmuş olması gereklidir? 

a. 10 yıl 
b. 20 yıl 
c. 30 yıl
d. 50 yıl
e. 100 yıl

7. Aşağıdakilerden hangisi irat senedi ile teminat altı-
na alınabilecek şeylerden biridir? 

a. Motorlu taşıt araçları 
b. Gemiler
c. Yabancı para borçları
d. Kıymetli evrak
e. Tarımsal taşınmazlar

8. Aşağıdakilerden hangisinde taşınır rehni türleri bir 
arada sayılmıştır?
I. Hapis hakkı
II. İpotek
III. İpotekli Borç Senedi 
IV. İrat Senedi

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III 
e. I ve IV

9. Aşağıdakilerden hangisi taşınır mülkiyetinin aslen 
kazanılması yollarından biri değildir? 

a. Sahiplenme 
b. İşleme
c. Karışma
d. İşgal 
e. Birleşme

10. Kazandırıcı zamanaşımı yoluyla bir taşınırın mül-
kiyetinin kazanılabilmesi için geçmesi gereken süre 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 1 yıl
b. 5 yıl
c. 10 yıl
d. 20 yıl
e. 30 yıl 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “İrtifak Hakları/ Kavramsal 

Belirlemeler” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Hak Sahibinin Sayısına 
Göre Aynî Haklar” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “İrtifak Hakları/ Kavramsal 
Belirlemeler” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “İçerdiği Yetkilere Göre 
Aynî Haklar” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Bütünleyici Parça” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “İrtifak Hakları/ Kavramsal 
Belirlemeler” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Taşınmaz Rehni” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Taşınır Rehni” başlıklı ko-
nuyu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Taşınır Mülkiyetinin Kazanıl-
ması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Taşınır Mülkiyetinin Kazanıl-
ması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
1. Paylı mülkiyette pay, belirli bir oranla ifade edilir. 

Pay oranları taraflarca belirlenmemişse, kanunen 
eşit oranlarda pay sahipliği geçerlidir. 

2. Paylı malda yönetim işleri olağan, önemli ve olağa-
nüstü olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu işlerin tü-
münde de paydaşlar arasında anlaşmayla bir düzen 
yaratılabilir. Böyle bir anlaşma yoksa yasal düzen 
geçerlidir. Önemli yönetim işleri denilen işletme 
usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi, kira 
sözleşmesinin akdi ya da feshi, olağan yönetimin 
sınırlarını aşan paylı malın korunmasına yönelik 
bakım, onarım ve yapım işlerinde pay ve paydaş 
çoğunluğuyla karar verilmelidir (MK 691). Paylı 
mülkiyete konu bir taşınmazın bir başkasına kiraya 
verilmesi önemli yönetim işidir. Önemli yönetim 
işlerinde pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilme-
lidir. Bu nedenle Can, paylı mülkiyet konusu eşyaya 
ilişkin kira sözleşmesini tek başına yapamaz. 

Sıra Sizde 2
Bir bütünü tamamlayan ve bütünün diğer parçaların-
dan bağımsız olarak aynî haklara konu edilemeyen 
eşya parçalarına bütünleyici parça (mütemmim cüz) 
denir. Bu tanımdan hareketle bir bavulun fermuarı, ba-
vulun bütünleyici parçasıdır. 

Sıra Sizde 3
1. Bir kişinin yolsuz sicil kaydına dayanarak taşınma-

zın mülkiyetini kazanabilmesi için aşağıdaki şart-
ların gerçekleşmesi gerekir. (1) tapuda gerçek hak 
durumunu yansıtmayan bir kayıt bulunmalı (2) yol-
suz sicile güvenen kişi iyiniyetli olmalı (3) kazanımı 
yolsuz sicile dayanan kişi, taraflar dışında üçüncü 
bir kişi olmalıdır. Bu şartlar gerçekleştiğinde bir 
aynî hak kazanımı derhal gerçekleşir. 

 Sözü geçen şartların gerçekleşmesi ile mülkiyeti 
kazanacak olan kişinin üçüncü kişi olması şart ol-
duğundan bu imkandan adına yolsuz kayıt bulunan 
kimsenin yararlanması mümkün değildir. 

2. Adına yolsuz tescil bulunan kişi MK 1023’e dayana-
rak aynî hak kazanamazsa da zamanaşımı yoluyla 
kazanabilir. Kendisinin adı yolsuz olarak aynî hak 
sahibi sıfatıyla tescil edilmiş iyiniyetli üçüncü kişi 
davasız ve kesintisiz sürecek 10 yıllık olağan zama-
naşımı yoluyla aynî hak kazanabilir. 
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 4
Kazandırıcı zamanaşımıyla aynî hak kazananılması as-
len kazanmadır. Bunun için, (1) eşya sahibinin elinden 
rızası dışında çıkmış olmalı, (2) mülkiyeti kazanan iyi-
niyetli üçüncü kişi olmalı, (3) üçüncü kişinin malik (ya 
da diğer aynî hak sahibi) sıfatıyla zilyetliği, (4) beş yıl 
boyunca davasız ve aralıksız devam etmeli (5) Zilyetli-
ğin dayandığı varsayılan hak aynî hak olmalıdır. 
Zeynep, bilekliği Ayşe’nin düşürdüğünü gördüğünden 
bilekliğin başkasına ait olduğunu bilmektedir. Bir eşya-
nın başkasına ait olduğunu bilen veya bilmesi gereken 
kişinin iyiniyetli olduğundan söz edilemeyeceğinden 
Zeynep, bilekliğin mülkiyetini kazandırıcı zamanaşımı 
yoluyla kazanamaz.

Sıra Sizde 5
Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden aynî hak ka-
zanılması da bir aslen kazanmadır. Bunun için şu ko-
şulların gerçekleşmiş olması gerekir. 1) eşya sahibinin 
elinden rızasıyla çıkmış, yani tevdi edilmiş olmalıdır, 
(2) aynî hak kazanılmış olmalıdır, diğer hakların bu 
yolla kazanılması mümkün olmaz, (3) kazanan iyini-
yetli olmalı, devredende tasarruf yetkisi bulunmadığı-
nı bilmemeli ya da bilmesi gereken bir durumda bu-
lunmamalıdır, (4) kazanan, üçüncü kişi olmalıdır ve 
(5) devren kazandırıcı işlem diğer noktalardan geçerli 
olmalıdır. Emin sıfatıyla zilyetten kazanma derhal hü-
küm ve sonuç doğurur. 
Olayda söz konusu bileklik sahibinin elinden rızası ile 
çıkmadığından (düştüğünden) onu alan Zeynep emin 
sıfatıyla zilyet sayılmaz bu nedenle Serkan iyiniyetli 
olsa bile bilekliğin mülkiyetini bu yolla kazanamaz. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Borçlar hukukunu tanımlayabilecek, borçlar hukukunun konusu yeri ve kay-
naklarını açıklayabilecek,
Borçlar hukukuna egemen olan ilkeleri açıklayabilecek,
Borç ve Borç ilişkisi kavramlarını tanımlayabilecek,
Borcun yaptırımını tanımlayabilecek,
Borçlar hukukunun kaynaklarından ilkini oluşturan hukuksal işlemden, özel-
likle sözleşmeden doğan borçları açıklayabilecek,
Hukuksal işlemlerin bir türü olan sözleşmeleri tanımlayabilecek
bilgi ve beceriye sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Borç
•	 Borç	İlişkisi
•	 İrade	Özerkliği	İlkesi
•	 Nisbîlik	İlkesi
•	 Sözleşme	Özgürlüğü
•	 Sorumluluk

•	 Hukuki	İşlem
•	 Edim
•	 Yaptırım
•	 Sözleşme
•	 Alacak	Hakkı

İçindekiler
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Borçlar Hukukuna İlişkin Temel 
Kavramlar ve İlkeler

•	 GİRİŞ
•	 BORÇLAR	HUKUKUNUN	TANIMI,	
KONUSU,	YERİ	VE	KAYNAKLARI

•	 BORÇLAR	HUKUKUNA	EGEMEN	OLAN	
İLKELER

•	 BORÇ	VE	BORÇ	İLİŞKİSİ	KAVRAMLARI
•	 BORCUN	YAPTIRIMI:	SORUMLULUK
•	 BORCUN	KAYNAKLARI:	BİRİNCİ	
KAYNAK:	HUKUKSAL	İŞLEMDEN,	
ÖZELLİKLE	SÖZLEŞMEDEN	DOĞAN	
BORÇLAR	1

•	 BİR	HUKUKSAL	İŞLEM	TÜRÜ	OLARAK	
SÖZLEŞME

MEDENİ HUKUK II



GİRİŞ
Borçlar hukuku, medenî hukukun malvarlığı ile ilgili olan dallarından biridir. 
Böyle olmakla birlikte, bu alan kendisine özgü ilkelerle şekillenmiştir. Borçlar hu-
kukuna egemen olan ilkeleri dört başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar: 
İrade özerkliği, nisbîlik, sorumluluğun kusur ilkesine dayanması ve borçlunun 
yerleşim yerinde ifa ilkesidir. 

Borçlar hukuku kişiler arasındaki borç ilişkilerini konu alır. Bir kimsenin 
(borçlunun) diğerine (alacaklıya) karşı yerine getirmeyi yüklendiği belirli bi-
çimde bir davranışa borç denir. İki taraf arasında kurulan ve taraflardan birine 
(borçluya) belirli bir biçimde davranışta bulunma (verme, yapma veya yapmama) 
borcu yükleyen, diğerine (alacaklıya) ise bu borcun yerine getirilmesini isteme 
(talep) hakkı veren bağa ise borç ilişkisi denir. Borç ilişkisinin kaynağını sözleş-
meler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görme oluşturur. Borç 
ilişkisinin alacaklı, borçlu ve edim olmak üzere üç öğesi vardır. 

Borçlu yüklendiği borcu rızası ile yerine getirmezse bu davranışından ötürü 
sorumlu tutulur. Sorumluluk bakımından borçlar hukuku alanında malvarlığı 
ile sınırsız sorumluluk ilkesi kuraldır. Ancak söz konusu ilkenin de istisnaları 
mevcuttur. 

Borçlar hukukunun kaynaklarından ilkini hukuksal işlemden, özellikle söz-
leşmeden doğan borçlar oluşturur. Hukuksal işlem, belirli bir hukuksal sonuç 
doğurmaya yönelik irade açıklamasıdır. Sözleşme (akit) ise karşılıklı iki tarafı 
oluşturan kişi ya da kişilerin belirli bir hukuksal sonuca ulaşmak üzere birbiri-
ne uyan irade açıklamalarıyla oluşturdukları hukuksal işleme denir. Sözleşmeler 
gündelik hayatta en sık kullanılan hukuksal işlemlerdendir. Bu bakımdan borcun 
kaynaklarından ilkini hukuksal işlemlerden özellikle sözleşmeden doğan borçlar 
şeklinde isimlendirmek yanlış olmayacaktır.

BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, YERİ VE 
KAYNAKLARI

Tanımı ve Konusu
Kişiler arasında borç doğuran bir bağ olarak ortaya çıkan borç ilişkisini ve bu 
ilişkinin düzenlenmesi işlevi gören hukuk kurallarını inceleme konusu edinen 
hukuk alanına borçlar hukuku denilmektedir.

Borçlar Hukukuna İlişkin 
Temel Kavramlar ve İlkeler
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Günlük yaşamda hukuken önemli pek çok ilişki kurulur. Üretmek, tüketmek 
ya da yok etmek veya gündelik gereksinimleri karşılamak, kısaca yaşamak için her 
an borçlandırıcı ilişkileri kurar ya da ortadan kaldırırız. Borçlanır, borçlarımızı 
ifa ederiz. Hakaret etmek, yaralamak, öldürmek eylemlerinde bulunmakla, hemen 
her zaman kendimizi bir borçlar hukuku ilişkisi içerisinde buluruz. Bunlardan ki-
şiler arasında borç ilişkisi yaratanlar borçlar hukukunun konusuna girmektedirler. 

Şu halde, borçlar hukuku, konusu bakımından, içeriği değişik hususlarla dol-
durulabilecek tek bir model olan borç ilişkilerini ele almaktadır. Borç ilişkisinin 
hukuksal işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz işgörme olmak üze-
re dört kaynağı, bunlardan doğan alacak hakkı ve bu hakkın aralarındaki bağla 
doğduğu borçlusu ve alacaklısı bulunmaktadır.

Borçlar Hukukunun Yeri
Borçlar hukuku, özel hukukun temel alanı olan medenî hukukun malvarlığı ile 
ilgili olan dallarından biridir. Gerçekten, borçlar hukuku, ortak noktaları malvar-
lıksal hakların incelenmesi olan medenî hukukun miras hukuku ve eşya hukuku 
alanlarıyla birlikte “malvarlığı hukuku” ya da “malvarlığını ilgilendiren hukuk” 
olarak adlandırılan bir alanın parçasıdır.

Yapısı, yasama aşamasında farklı tarihlerde ele alınmış ve kabul edilmiş olmala-
rı ve farklı numaralara sahip olmaları Borçlar Kanunu ile Medenî Kanun arasında 
ayrılık ve böylelikle bağımsızlık hissi verir. Oysa, bu iki kanun arasında görünüş-
te, şeklen farklılık var ise de, öz olarak bunlar birbirinden ayrılamaz; birbirinden 
bağımsızlıklarından söz edilemez. “Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli 
hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.” diyen MK 5 
nci maddesiyle “Bu Kanun, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu-
nun Beşinci Kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır.” diyen Türk Borçlar Kanunu (TBK) 
646 (krş. eBK 544) birlikte okunduğunda, her iki kanun arasında açıkça tam bir 
bağımlılık ilişkisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı, MK’ndaki hukukun 
uygulanması (m. 1), dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı kuralı 
(m. 2) başta olmak üzere kişinin ehliyetine (m. 8-16), evlilikte birliğin temsili (m. 
188 vd.) ya da korunması (m. 195 vd.) çerçevesinde eşlerin sınırlanmasına ilişkin 
kurallar borç ilişkilerinde de uygulama alanı bulur. Bunun gibi, borçların doğumu-
na, ifasına, ifa edilmemesine bağlanan hüküm ve sonuçlara ilişkin Borçlar Kanunu 
hükümleri de medenî hukuk ilişkilerinde uygulanır.

MK m. 1 “Hukukun Uygulanması ve Kaynakları” başlığını taşır. Anılan maddeye 
göre, “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uy-
gulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi 
kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hakim, 
karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.”

MK m. 2 “Dürüst Davranma” başlığını taşır. Anılan maddeye göre, “Herkes, hakla-
rını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorun-
dadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”

Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evli-
lik birliğini temsil eder. Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağı-
daki hallerde temsil edebilir: Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili 
kılınmışsa, birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin has-
talığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa. (MK m. 188).
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6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 11 Ocak 2011’de TBMM’nde kabul edilmiş, 1 Tem-
muz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bkz. Resmî Gazete (RG), T. 04.02.2011, S. 
27836. Ayrıca yeni Yasa’da ilk düzeltme olarak TBK 15/III’ü değiştiren 13.02.2011 
tarih ve 6111 sayılı Kanun m. 211 için bkz. RG (Mükerrer): 25.02.2011 t., 27857. 
Karşılaştırma yapmak için gerektikçe (bkz. ve krş.) 22 Nisan 1926 tarihinde kabul 
edilip 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiş ve 1 Temmuz 2012 gününün başlangıcı anın-
da yürürlükten kalkmış olan 818 sayılı Borçlar Kanunu (TBK).

Hukuki ilişkinin taraflarının kişisel özellikleri dikkate alınarak özel hüküm-
lerle düzenlenen, farklı adlarla anılan çeşitli alanları da özünde borçlar hukuku-
nun borç ilişkisi modelinin uygulandığı alanlardır. Burada ilk olarak, günümüzde 
diğer borçlar hukuku alanlarından sosyal hukuk adı verilen bir alana dâhil sa-
yılarak farklılaştırılmaya çalışılan –kamu hukuku karakterli hükümlerin giderek 
daha baskın hale geldiği hüviyetiyle– iş hukuku anılmalıdır. Gerçekten, söz gelişi, 
önemli kaynaklarından birini oluşturan İş Kanunu’nda işçinin işveren karşısın-
da bağımlı ve zayıf konumunu (ve modern çalışma yaşamının gerektirdiği ken-
dine özgü gereksinimleri) dikkate alarak özel düzenlemeler yapılmış olmasaydı, 
çalışma yaşamı Borçlar Kanununda yer verilen hizmet sözleşmesi hükümleri ile 
düzenlenmeye devam edilecekti. Gerçi TBK’nda (m. 393-469) yeniden düzenle-
nen haliyle hizmet sözleşmesine oldukça geniş bir uygulama alanı kazandırılmış 
olduğu düşünülebilir ise de, yine de bugün iş hukuku halâ vasıflı borçlar hukuku 
niteliğini yitirmeksizin gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. 

Ticaret hukuku da, nitelikli borçlar hukukudur. Fakat, tıpkı iş hukuku gibi, 
ticaret hukukunun da inceleme alanı borçlar hukukundan birçok bakımdan fark-
lıdır. Belirtilmelidir ki, ticaret hukukunun ilgi alanına giren uyuşmazlıklar için 
çözümlerin aranacağı temel kaynak 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı 
yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’dur. 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) TBMM tarafından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edil-
miştir. Bkz. Resmî Gazete (RG), T. 14.02.2011, S. 27846.

Kaynakları
Kaynak sözcüğü, bir uyuşmazlık karşısında yargıcın, bu uyuşmazlık için hukuk-
sal çözümü arayacağı yerin nerede bulunduğu sorusunun yanıtını verir. Borçlar 
hukukunun yazılı ve yazılı olmayan çeşitli kaynakları vardır. Yazılı kaynaklar de-
nilince hemen Anayasa, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde 
kararnameler (KHK), tüzükler ve yönetmelikler akla gelmelidir. MK 1/I’e göre, 
bir hukuksal uyuşmazlıkta yargıcın çözümü arayacağı birincil (ilk sıradaki) kay-
nak yazılı kaynak olup, yargıç için bağlayıcıdır. Yazılı kaynaklar içerisinde borçlar 
hukukunun temel kaynağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’dur.

Yazılı kaynaklar arasında ayrıca Türk Medenî Kanunu (MK), Türk Ticaret Ka-
nunu (TTK), İş Kanunu (İşK), Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizi Hakkında Kanun 
(FaizK), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), Ödünç Para Verme 
İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (ÖPVİKHK) sayılabilir.

Borçlar hukukunun yazılı olmayan, kaynakları ise, örf ve âdet hukuku kuralla-
rı ile bilimsel görüşler ve yargı kararlarından ibarettir. Örf âdet hukuku kuralları, 
yazılı hukukta kural bulunmayan hallerde başvurulabilecek ikincil bir kaynaktır 
(MK 1/II, 1. yarı cüm.). 
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Yargıcın hukuk yaratması da diğer bir kaynaktır. Yargıç, önündeki uyuşmaz-
lığın çözümünü veren yazılı ya da yazısız herhangi bir kural bulamadıysa kendisi 
“yasa koyucu imiş gibi” davranarak somut uyuşmazlığın çözümünü veren bir ku-
ral koyar (MK 1/II, 2. yarı cüm.).

Yargıç, anılan kaynakları değerlendirir, bunlara dayanarak uygulama yapar-
ken, bağlayıcılığı bulunmayan yardımcı kaynaklar olan bilimsel görüşlerden ve 
yargı kararlarından yararlanır. Yalnız yargı kararları içerisinde İçtihadı Birleştir-
me Kararları (İBK) yargıç için bağlayıcı niteliktedir (Yargıtay K. 45/V).

Borçlar hukukunun diğer bir kaynağı da hukuksal işlemlerdir. Bu, yargıcın 
önündeki bir hukuksal uyuşmazlıkta, o uyuşmazlığın çözümünü, bizatihi hukuk-
sal işlemi oluşturan irade açıklamasından çıkartma yetki ve görevi bulunduğu an-
lamına gelmektedir. Hukuksal işlem çoğu zaman bir sözleşme olur ve yargıç da 
çözümü sözleşmenin içerdiği tüm iradeleri, yani tarafların anlaşma noktalarını 
araştırmakla görevli ve yetkilidir. 

Şu halde, yargıcın çözüm ararken başvuracağı kaynaklar bağlayıcılık sırasıyla 
şöyle ifade edilebilir: Emredici yazılı hukuk kuralları, içtihadı birleştirme karar-
ları, taraf iradesi (anlaşma ya da sözleşme), diğer yazılı hukuk kuralları, yazılı ol-
mayan hukuk kuralları.

BORÇLAR HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER

İrade Özerkliği İlkesi

İlkenin Anlamı
Buna göre, her kişi, başkasının etkisi, baskısı, egemenliği altında kalmaksızın, ba-
ğımsızca bizzat kişiliğini geliştirebilecek özellikte irade sahibidir. O, davranışla-
rını, davranışta bulunmadan önce değerlendirebilir; davranışından doğabilecek 
sonuçları önceden görebilir, bunlara bakarak davranış seçenekleri arasından ken-
disine en uygun davranış tarzını seçebilir. Bu anlamda, birey, kendi geleceğini, 
kendi yazgısını belirleyebilme yetkisi sahibidir.

İrade özerkliği bakımından bireyler arasında ayırım yapılamayacağı, herkesin 
eşit ölçü ve kapsamda irade özerkliğine sahip olduğu anlayışı benimsenmektedir. 

İlkenin Borçlar Hukukunda Anlamı
Borçlar hukukunda irade özerkliği, kişinin başka kişilerin etkisi olmaksızın ba-
ğımsız olarak kararlar alabilmesi ve dilediği borç ilişkisini kurabilmesi demektir. 

İrade özerkliği bakımından herkesin eşitliği ilkesi borçlar hukukunda da ge-
çerli ise de, istisnaları yok değildir. Açıkçası, bir borç ilişkisinin kuruluşunda, 
şekillendirilmesinde, içeriğinin belirlenmesinde, sona erdirilmesinde, o ilişkinin 
tarafları arasında kural olarak herhangi bir sebeple ayırım yapılamaz. Taraflar 
serbest iradeleriyle karar vererek bir sözleşme akdetmiş iseler, kural olarak artık 
onlardan birinin özel durumu, örneğin zayıflığı dikkate alınmaz. İstisnaen bazı 
sözleşmesel ilişkilerde taraflardan birinin, örneğin tüketici, kiracı veya işçinin za-
yıf durumda olduğu kabul edilmektedir. 

Hukuk düzeni kimi zaman bir tarafın zayıflığından daha çok diğer tarafın ilişkiye 
egemen konumda olması ve bu konumu kötüye kullanması riskini dikkate almak 
suretiyle de irade özerkliğine sınır getirebilmektedir. Bunun örneklerini TBK’nun 
genel işlem koşulları (GİK) ve kefalet hakkındaki düzenlemelerinde bulmak müm-
kündür (TBK 20-25;. 581-603).
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İlkenin Borçlar Hukukunda Görünüm Biçimleri
Bu anlamda sözü geçen ilkenin borçlar hukuku alanında iki temel görünümün-
den söz etmek mümkündür: Sözleşme özgürlüğü ve haksız fiilden sorumluluk.

1. Sözleşme özgürlüğü, bireylerin hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içerisinde 
dilediği sözleşmeyi, dilediği kişiyle, dilediği içerikte, dilediği şekilde kura-
bilmesi, değiştirebilmesi ve dilediğinde sona erdirebilmesi demektir. 

 Hukuk düzenince AY 48/I ile garantiye alınan sözleşme özgürlüğünün en 
göze çarpıcı sınırının TBK 26-27’de yer aldığı görülmektedir. Buna göre, 
herkes, konusunda imkânsızlık ve tarafları arasında muvazaa (danışıklılık) 
bulunmadıkça hukuk düzeninin emredici kurallarına, genel ahlâka, kamu 
düzenine, kişilik haklarına aykırı olmayan dilediği sözleşmeyi kurabilir.

Anayasanın 48. maddesinde, “Herkes,… sözleşme hürriyetlerine sahiptir” ifadesine 
yer verilmiştir. 

2. Haksız fiilden sorumlulukta da irade özerkliği, sorumluluk düşüncesinin köke-
ninde önemli bir yere sahiptir. Gerçekten, irade özerkliği sahibi bireyin davra-
nış tercihi kendisine bırakılmıştır. O, çeşitli seçenekler içerisinden doğru, böy-
lelikle de hukuka uygun davranış tarzını seçebilir; seçmelidir. Eğer birey doğru 
ve hukuka uygunluk gösteren bir davranış tercih etmemiş ve bu davranışından 
üçüncü kişiler zarara uğramış ise, o, zararın giderilmesinden sorumludur. 

Nisbîlik İlkesi
Borç ilişkisi sadece tarafları arasında bağlılık yaratır. Başka bir ifadeyle, borç iliş-
kisinden doğan hak ve borçlar yalnız taraflar arasında ileri sürülebilir, ihlâl edile-
bilir. Bundan dolayı, üçüncü bir kişi borçtan sorumlu tutulamaz. Bu nokta, borç 
ilişkilerinden elde edilebilir yarar ya da çıkar olarak alacak hakkının aynî haklar-
dan farkını da göstermektedir. Aynî haklar herkese karşı ileri sürülebilen mutlak 
haklar iken, alacak hakkı yalnız borçluya karşı ileri sürülebilmektedir. Örneğin, 
A, B’ye sattığı fakat teslim etmediği bilgisayarı C’ye satar ve teslim ederse, B, C’den 
bilgisayarı isteyemez. Çünkü B, satım sözleşmesiyle A’dan kazandığı alacak hakkı 
olan bilgisayarın mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteme hakkını sadece bu 
hakkı kendisine kazandıran A’ya karşı ileri sürebilir. Nisbîlik kural olmakla birlik-
te, bunun da istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalar arasında üçüncü kişi lehine 
sözleşme ve eşyaya bağlı borçlarla sıklıkla karşılaşılabilmektedir.

Aynî haklar herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklardır. Alacak hakları ise yal-
nız borçluya karşı ileri sürülebilir.

Üçüncü kişi lehine sözleşmede, taraflar, sözleşmenin sağladığı alacak hakkın-
dan alacaklının değil, sözleşme tarafı olmayan üçüncü bir kişinin yararlanması 
üzerine anlaşırlar (TBK 129). Üçüncü kişinin, alacak hakkını doğrudan doğruya 
borçludan isteme (doğrudan talep) yetkisiyle donatılmış olduğu gerçek üçüncü 
kişi yararına sözleşme, tam anlamıyla nisbîlik ilkesinin istisnasını oluşturmak-
tadır. Bu yapıdaki sözleşmelere, işçiler lehine yapılmış sigorta (TBK 130), hayat, 
kaza, malî sorumluluk sigortaları gibi özel sigortalar örnek verilebilir. 

Eşyaya bağlı borç ise, borçlunun, sözleşmenin ilişkin olduğu eşya üzerindeki 
hak sahipliğine bakılarak belirlenmesini ifade etmektedir. Bunun tipik örnekleri, 
taşınmazlar üzerinde tanınan ve tapu kütüğüne şerh edilebilen sözleşmeden do-
ğan alım, önalım gerialım hakları ile kira gibi kişisel (şahsî) haklardır. 
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Alım, gerialım ve ön alım hakları, taraflar arasında yapılan ve aynı adı taşıyan söz-
leşmelerden doğarlar. Sözleşmeden doğan alım, geri alım ve önalım hakları nitelik-
leri itibariyle yenilik doğuran haklar grubunda yer alırlar. Alım hakkı sayesinde, hak 
sahibi tek taraflı irade beyanıyla satım konusu şeyin alıcısı olabilir. Geri alım hakkı 
sahibi, kendisine tanınan bu hak sayesinde önceden başkasına satmış olduğu şeyi geri 
alabilir. Önalım hakkı sahibi ise, satım konusu şeyin bir başkasına satılması halinde 
hakkını kullanarak satım konusu şeyin alıcısı olabilme imkânından yararlanır. 

Sorumluluğun Kusura Dayanması (Kusur) İlkesi
Bir kişi, başkasının uğradığı zarardan ancak kusuru varsa sorumlu tutulabilir. 
Buna kusur ilkesinin olumlu etkisi denmektedir. İlkenin olumsuz etkisine göre, bir 
kişi, kusurlu olmadıkça diğer bir kişinin uğradığı zarardan sorumlu tutulamaz. 

Borçlar hukukunda haksız fiilden ve sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumlu-
luklarda kusur ilkesine dayanılmaktadır. 

Alacaklının sözleşmeden doğan bir borca aykırılık sonucunda zarara uğradığı 
hallerde borçlunun kusurlu olduğu kabul edilmektedir (TBK 112). Borçlu, kusur-
suz olduğunu kanıtlayamazsa zararı tazmin etmekten kurtulamamaktadır. 

Haksız fiillerde ise, alacaklı zarar görenin zararının meydana gelmesinde failin 
kusurlu olduğunu kanıtlarsa, fail zararı tazmin borcu altına girer (TBK 49). Fail, 
kusuru kanıtlanamazsa sorumlu tutulamaz. 

Eski TBK’ndan (eBK) farklı olarak sözleşme dışı sorumlulukta kusur ilkesinin 
tek genel kural niteliği yeni TBK ile ortadan kalkmıştır. Türk Borçlar Kanununun 
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, hukukumuz, karşılaştır-
malı hukukta pek az örneği bulunan,–kusur ilkesinin yanında–tehlike sorumlulu-
ğunu genel bir hükümle düzenleyen TBK 71’de ikinci bir sorumluluk ilkesi olarak 
tehlike yaratma ilkesi ile de tanışmış bulunmaktadır.

Sözleşme dışı sorumlulukta kusur ilkesinin tek genel kural niteliğinde görül-
düğü eski TBK döneminde, eBK 41 kuralının istisnaları olarak görülen kusursuz 
sorumluluk halleri vardı. Bugün bu kurallar TBK’nda da – düzeltmeler yapıla-
rak – düzenlenmiştir. Bunlar hakkaniyet sorumluluğu (TBK 65), objektif özen 
yükümlülüğüne aykırılık halleri (TBK 66 vd.)dir. Ayrıca, özel kanunlarla düzen-
lenen, örneğin tehlike sorumluluğu öngören motorlu araç işletenin sorumluluğu 
(KTK 85), çevre kirletenin sorumluluğu (ÇK 28) gibi kurallar da vardır. 

Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği za-
rarın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir. (TBK m. 65).

Hukukun idesi olan adalete ulaşabilmesi için bazen somut olayların ve insanların 
özellik ve ayrılıklarının tümünün dikkate alınması gerekebilir. Adaletin bu türüne 
Hakkaniyet denir. (Vecdi ARAL, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, 
İstanbul, 2001, s. 41. vd). 

Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir 
şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya 
işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, 
motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştere-
ken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Karayolları Trafik Kanunu (KTK) 85/f. I.
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Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulma-
dan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Çevre Ka-
nunu (ÇK) m. 28/f. I.

Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi
Aksine bir hüküm yoksa borç, doğduğu sırada borçlunun yerleşim yeri neredeyse 
orada ifa edilmelidir (TBK 89/I, (3). Bu kuralın da istisnaları bulunmaktadır. Para 
borçları ifa zamanında alacaklının yerleşim yerinde, parça borçları sözleşme kuru-
lurken borcun konusunun bulunduğu yerde ifa edilmelidir.

Mehmet, her yıl kira bedelini yılın birinci ayında dairenin sahibi Kerem’e peşin öde-
mektedir. Mehmet 2012 yılına ait kira borcunu nerede ifa etmek zorundadır?

BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI

Borcun Anlamları
Borç denildiğinde, gündelik yaşamda ilk olarak bir kimse tarafından diğerine 
ödenen bir miktar para akla gelir. Borçlar hukukunda buna dar anlamda borç de-
nilmektedir.

Fakat “borç” sözcüğü, günlük yaşamdakinden daha farklı anlamlar da içer-
mektedir. Gerçekten, bir kimsenin (borçlunun) diğerine (alacaklıya) karşı yerine 
getirmeyi yüklendiği belirli biçimde bir davranışa da borç denir. Bu ise, geniş an-
lamda borç olarak adlandırılır. Diğer bir ifadeyle, geniş anlamda borç, alacaklının 
borçludan istemeye (talep etmeye) yetkili olduğu belirli bir davranıştır.

Nihayet borç, en geniş anlamda borcu anlatmak üzere de kullanılmaktadır. Bu 
anlamda borç, “borç ilişkisi”nin karşılığı olarak kullanılır. Borç ilişkisi ise, iki taraf 
arasında kurulan ve taraflardan birine (borçluya) belirli bir biçimde davranışta 
bulunma (verme, yapma veya yapmama) borcunu yüklerken diğerine (alacaklı-
ya) ise bu borcun yerine getirilmesini isteme (talep) hakkı veren bir bağdır. Bu 
bağlamda, en geniş anlamda borç, edim olarak adlandırılan bir konusu, alacaklı 
ve borçlu olarak adlandırılan iki tarafı olan bir borç ilişkisi olarak tanımlanabilir.

Borç ilişkisine çeşitli örnekler verilebilir: B, A’dan T100 değerindeki TV’sini 
satın almıştır. B’nin, A’ya, T100 ödemekle; A’nın ise TV’yi B’ye teslim etmekle 
yükümlü olduğu bir borç ilişkisi kurulmuş olur. Bunun gibi, müzisyen B, müzik 
evi sahibi A’ya karşı, bir yıl boyunca her gün 22:00-24:00 saatleri arasında şar-
kı söyleme; aynı dönemde başka hiçbir müzik evinde ya da benzeri yerde çalış-
mama sözü vermiştir. B ile A arasında; B’nin şarkı söyleyerek iş görme ve başka 
yerlerde çalışmama edimlerini üstlendiği bir borç ilişkisi kurulmuş olur. Keza, B, 
A’nın T100.000 değerindeki antika vazosunu kırmışsa, B ile A arasında, B’nin A’ya 
T100.000 tazminat borcunun doğumuna yol açan borç ilişkisi kurulmuş olur.

Borç ve Borç İlişkisi Arasındaki Farklar 
Borç ve borç ilişkisi arasında doğum anı, kapsam, devredilebilme ve sona erme 
açılarından farklar bulunmaktadır.

İki kavram öncelikle doğum anı bakımından farklılık arz edebilir. Kural şudur: 
Aksi sözleşme ile düzenlenmemişse, borç, borç ilişkisi ile aynı anda doğar. Elden 
işlemlerde, örneğin peşin satışta durum budur. Borç, borç ilişkisinin kurulma-
sından sonra (devamı sırasında) da doğabilir. Örneğin kira sözleşmesinde, kira 
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parası ödeme borcu böyledir. Borç, borç ilişkisinden bağımsız, dış olgulara bağlı 
olarak da doğabilir. Örneğin koşul ya da vadeye bağlı sözleşmelerde, koşul ger-
çekleştiğinde ya da vade dolduğunda borç doğar; aynı durum faizli ödünçte faiz 
borcunun sonradan doğması hali için de geçerlidir. Borç, borç ilişkisinin sona 
ermesinden sonra da doğabilir. Örneğin kiracı, kiralanan ya da ödünç alınan şeyi 
sözleşme sona erdiğinde iade etme borcu altındadır.

Borç ve borç ilişkisi kavramları kapsam bakımından da farklılık gösterebilirler. 
Borç ilişkisinin kapsamı bir borçtan ya da birden fazla borçtan oluşabilir. Örneğin 
taşınır satışı sözleşmesinde satıcının malın mülkiyetini devir ve malı teslim etme 
aslî (birincil) borcudur. Bunun yanı sıra satıcının, ayıptan ve zapttan sorumluluk 
gibi yan borçları vardır. Ayrıca satıcı rehin, cezaî şart gibi güvence niteliğinde bağlı 
(fer’i) borçlar da üstlenmiş olabilir. Buna karşılık alıcının da bedeli ödeme, teslim ve 
taşıma masraflarını ödeme borçları vardır. Borç ilişkisinde, bu borçların yanı sıra 
faiz, cezaî şart, kefalet gibi bağlı (fer’i) haklar denilen haklar da yer alabilir. Ayrıca, 
bu ilişki, yenilik doğuran haklar, def ’i hakları gibi yan (tali) hakları da içerir. 

Borç ve borç ilişkisi kavramları devredilme noktasında da farklılık gösterir. 
Borç ilişkisi, devredilmişse, devredenin o borç ilişkisinin tarafı olma sıfatı sona 
erer. Borcun devri durumunda ise, sadece borç devredilir; taraf sıfatı ve buna bağ-
lı olan hak ve borçlar sona ermez.

Borç ve borç ilişkisi arasında sona erme nedenleri bakımından da farklılık-
lar vardır. Borç ilişkisini sona erdiren haller, tüm borçların ifa edilmiş olması, 
sona erdirme sözleşmesi, sürenin geçmesi (dolması), fesih ve fesh-i ihbar, dönme 
ve geri almadır. Bir borç ise şu sebeplerle sona erebilir: İfa, ibra, takas, borcun 
imkânsız hale gelmesi, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi. Örneğin, kira 
sözleşmesinde, aylık ödenen kira parası, her ay ödeme (ifa) yapılınca sona erer; 
fakat kira sözleşmesi, kalan süresi boyunca varlığını korur. Kira sözleşmesi, süresi 
dolduğunda sona erer.

Borç İlişkisinin Öğeleri
Borç ilişkisi, alacaklı ve borçlu arasında kurulan ve alacaklıya borçludan belirli bir 
davranışta bulunmasını isteme yetkisi veren bir hukuksal ilişkidir. Şu halde bir 
borç ilişkisi alacaklı, borçlu ve edimden oluşmaktadır.

Borcun Tarafları
Borç ilişkisinin kuruluşuna katılanlara, borcun tarafları denir. Her bir tarafta bir ya da 
daha fazla kişi bulunabileceği gibi, taraflardan biri ilişki kurulduktan sonra değişebilir.

Taraflardan biri alacaklıdır. Alacaklı, borç ilişkisinin etkin tarafı (aktif süjesi) 
ve aralarındaki ilişkiye dayanarak borçludan belirli biçimde davranmasını isteme 
hakkı sahibi olan taraftır. Alacaklı, borç ilişkisine girmekle bir alacak hakkı ka-
zanmış olmaktadır. 

Diğer taraf ise, borçludur. Borçlu, borç ilişkisinin edilgen tarafını (pasif süjesi-
ni) oluşturan ve borç ilişkisiyle kendisine alacaklı tarafından istenebilecek belirli 
bir davranışta bulunma (edimi yerine getirme) yükümlülüğü yüklenen taraftır. 

Borç İlişkisinin Konusu: Edim
Alacaklının borçludan talep etmeye hakkı, borçlunun ise alacaklıya karşı yerine 
getirmeye yükümlü olduğu belirli bir davranış tarzına edim denir. Kural olarak, 
edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkisi olarak adlandırılanlar bir yana bıra-
kılacak olursa, her borç ilişkisi, en az bir edim içerir. Borçlu bir ya da birden fazla 
edim üstlenmiş olabilir. Edimin içeriği somut ilişki çerçevesinde belirlenir. 
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Edimin bazı özelliklere sahip olması, bazı nitelikleri taşıması gerekir. Öncelik-
le edim hukuken korunan bir menfaat (yarar) olmalıdır. Her türlü menfaat edime 
konu olabilir. Ekonomik (parasal) menfaat ya da manevî menfaat de olabilir. Bu 
anlamda, maddî bir menfaat sağlayıcı olarak satış yoluyla bir malın mülkiyetini 
devretmeyi ya da manevî bir menfaat sağlamak üzere konferans vermeyi taahhüt 
etmek mümkündür. Öte yandan edimden söz edebilmek için muhatabın yararına 
bir yükümlülük doğması gerekir. Edimi üstlenen taraf hukuksal bir yükümlülük 
üstlenme bilinç ve iradesine sahip olmalıdır. Bununla birlikte, edim ile üstlenen 
(borçlu) hem kendi hem de muhatabı (alacaklı) yararına olan bir davranışta bu-
lunmayı (veya bulunmamayı) üstlenmiş olabilir. Fakat borçlunun yalnız kendi ya-
rarına vaadde bulunmuş olmasına edim denemez. Örneğin, bir kimsenin, bundan 
böyle sigara içmemeyi vaad etmesi, hukuksal anlamda edim olarak nitelendirile-
bilecek bir davranış değildir.

Yıldız babasına üniversite sınavına çok çalışacağına dair söz vermiştir. Böylelikle 
onu hem sevindirmek hem de ağır eğitim masraflarından kurtarmak istemiştir. 
Yıldızı’ın babasına verdiği bu söz edim olarak nitelendirilebilir mi?

Borçlunun ifayla yükümlü olduğu borcu, alacaklının da ifasını isteme hakkına 
sahip olduğu alacağı bilmesi önem taşır. Bunun için edim belirli veya belirlenebilir 
olmalıdır. Daha başlangıçta, konusu, her türlü özellik ve nitelikleriyle belirlenmiş 
ise belirli edimden söz edilir. Belirli edimlerde, edim her yönüyle bellidir. Belirle-
nebilir edimlerde ise, edim, sözleşmenin yapıldığı anda kesin olarak belirlenmiş 
değildir, fakat ifa zamanında objektif olarak belirlenebilecektir. Örneğin, bir kira 
sözleşmesinde gelecek dönem kirası TÜFE kaydına bağlanmışsa, zamanı geldi-
ğinde TÜFE uygulanmak suretiyle artırılmış kiranın belirlenmesi mümkün olur. 
Edimi belirleme yetkisi, taraflardan birine ait olabilir ya da üçüncü kişiye bırakıl-
mış olabilir. Bu yetki hakkaniyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanıl-
malıdır. Edim imkânsız olmamalıdır. Borç ilişkisinin kurulduğu anda ifa edilmesi 
mümkün olmayan bir edim, borç ilişkisinin geçerliliğini engeller. Sözleşme yapıl-
dığı sırada yanmış olan bir tablonun satışı, imkânsızlık nedeniyle geçerlilik kazan-
maz. Yine edim hukuka aykırı, genel ahlâka ve kişilik haklarına aykırı olmamalıdır. 
Kamu idaresine ait bir aracın satışı, metres hayatı sürdürmek için bağışlama veya 
ömür boyu hizmet etme anlaşması örneklerinde olduğu gibi. Nihayet edim irade 
sakatlığı (yanılma, aldatma, korkutma) ya da aşırı yararlanma (gabin) ile kararlaş-
tırılmış olmamalıdır.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Tüketicilerin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet 
grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren ölçütü ifade eder.

Edim, farklı hareket noktaları esas alınarak türlere ayrılır. Konusuna göre ver-
me-yapma-yapmama ve olumlu-olumsuz edimler ayırımı vardır. Verme edimi, 
borçlunun bir şeyi verme ya da bir irade açıklamasında bulunmayı üstlendiği 
edimlerdir. Ödünç para borcunu ödeme, satılan vazoyu teslim etme, kararlaş-
tırılan sözleşmenin kurulması yönünde iradesini açıklama gibi. Yapma edimi, 
borçlunun emek harcayarak gerçekleştirmesi gereken fiilleri ifade eder. O, bor-
cunu ifa etmiş sayılması için, sadece durumun gerektirdiği belirli bir takım fiil-
leri yapmalıdır. Fabrikada verilen işi görme, davayı takip etme, konferans verme, 
olay hakkında bilirkişi raporunu sunma sayılabilecek birkaç örnektir. Yapmama 
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ediminde, olumlu nitelikteki verme ve yapma edimlerinden farklı olarak, borçlu 
olumsuz nitelikte, sessiz veya hareketsiz kalma (kaçınma ya da katlanma) biçi-
minde edimde bulunmayı borçlanmış olmaktadır. Yapmama edimi, gece yarısın-
dan sonra saksafon çalmama, manzarayı kapatmama, rekabet etmeme örnekleriy-
le canlandırılabilir. 

Olumlu edimle, verme ve yapma edimleri kastedilir. Olumlu edim kişisel 
(şahsî) edim ve maddî edim olarak ikiye ayrılır. Maddî edim, borçlunun mal-
varlığına dâhil olan ve üzerinde tasarrufta bulunabileceği şeylerle ifa edebileceği 
edimlerdir. Satılanın teslimi olumlu maddî edimdir. Kişisel edim, borçlunun ki-
şisel yetenekleri, beden ve akıl gücü ile ifa edebileceği edimdir. Hizmetin görül-
mesi, konferansın verilmesi, hastalığın teşhisi ve tedavi için öneride bulunulması, 
mimarî projenin çizilmesi olumlu kişisel edimlerdir. Kişisel edimde, borçludan 
ifa edebileceğinden ve ahlâken kendisinden beklenebilecek olandan fazlası iste-
nemez. Maddî edimde ise, borçlunun hiç maddî (aktif) varlığı olmasa dahi, o bir 
kez borçlanmış olduğu için bu borcu eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır. 
Kural olarak maddî edimlerin üçüncü kişiler tarafından ifası mümkündür. Miras 
yoluyla intikal edebilir. Kişisel edimlerin, özellikle borçlunun şahsına sıkı sıkıya 
bağlı olan edimlerin üçüncü kişilerce ifası ya da mirasçılara intikali söz konusu 
olmaz. Olumsuz edim, genel olarak herkesin, özel olarak da borçlunun olumlu 
davranışlarla yapma imkânına sahip bulunduğu bir fiil ya da işlemi kaçınma ya 
da katlanma tarzındaki davranışlarla yapmamayı üstlenmesidir. Rekabet etme-
me (kaçınma), kiralayanın kiralananın kiracı tarafından kullanımına katlanması 
(katlanma) gibi.

Yapılan sözleşme ile terzinin ücreti karşılığında bir elbise dikmeyi üstlenmesi halin-
de, onun edimi ne şekilde nitelendirilir?

Süresi açısından ani, sürekli ve dönemlik edimlerden söz edilir. Ani (süreksiz) 
edimler, bir defada ifa edilmekle sona eren edimdir. Örneğin, satılanın teslimi. 
Sürekli edimler, aralıksız fiillerle ifa edilen edimdir. Kiralayanın kiralananı kira 
süresince kiracının kullanımına elverişli halde tutma borcu, keza, işçinin hizmet 
sözleşmesi sona erdikten sonra işvereniyle rekabet etmeme (rekabet yasağı) borcu 
kesintisiz ifa edilebilecek borçlardandır. Dönemlik edimler, zaman içerisine yayı-
lan düzenli ya da düzensiz aralıklı fiillerle ifa edilen edimdir. Bu, kiracının her ay 
kira parasını ödeme borcu gibi düzenli ya da teknik servis sağlama sözleşmesinde 
satılan bilişim sistemi bozulduğunda bakım ve onarımı üstlenme gibi düzensiz 
aralıklarla gerçekleşebilir. 

Edim türleri ile ilişkili olan parça borcu ve cins borcu ayırımında ise, parça 
borcu, edim maddî bir şeye ilişkin olduğu ve o şey tek başına sahip olduğu özel-
liklere ve işaretlere göre belirlendiği takdirde söz konusu olur. Örneğin A’nın B’ye 
satışını yaptığı köpeği parça borcu konusudur. Cins borcu, edimin konusu olan 
şey bir cinsin veya türünün genel işaret ve özelliklerine göre tayin edildiği tak-
dirde cins borcundan söz edilir. A’nın B’ye satışını yaptığı herhangi bir köpek ör-
neğinde olduğu gibi. Cins borçları sıklıkla mislî eşyayı konu edinir. Mislî eşya, 
birbiri yerine konulabilen, sayı, ölçü veya tartı ile belirlenebilen eşyadır. Örneğin 
para, fındık, nohut. Bunun karşıtı, gayrımislî eşyadır. Gayrımisli eşya, sayı, ölçü 
veya tartı söz konusu olmadan kendi başına belli bir ekonomik varlığı ve tedavül 
değeri bulunan, diğer bir eşyanın yerine konulamayan, bir eşi bulunmayan (eşsiz) 
eşyadır. Tanınmış bir ressamın tablosu, antika bir vazo gibi. Genellikle mislî eşya 
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cins borcuna, gayrımislî eşya ise parça borcuna konu oluşturur. Fakat bu mutlak 
bir kural değildir. Bu itibarla, tanınmış bir ressamın herhangi üç tablosunu teslim 
anlaşması ile konusu gayrımislî eşya olan cins borcu üstlenilmiş olur. Bir eşyanın 
mislî ya da gayrımislî olması iş yaşamındaki genel anlayışa dayanan objektif öl-
çütlere göre belirlenir. Oysa parça borcu cins borcu ayırımı tarafların iradesine 
bağlı olarak yapılır.

Tarafların aralarında anlaşarak borç konusu eşyanın niteliğini değiştirmeleri müm-
kün müdür?

Borç İlişkisinden Doğan Haklar
Borç ilişkisinden doğan haklar denilince, en kaba anlatımıyla, alacaklının bir borç 
ilişkisinde borçludan talep etmeye yetkili olduğu davranış biçimi akla gelmelidir. 
Fakat borç ilişkisinden doğan haklar bununla sınırlı değildir. Çünkü, borç ilişkisi 
borçluya da haklar sağlar. Söz gelişi savunma olanağı veren defî ve itiraz böyledir. 

Bunlar, birincil hak olarak alacak hakkı, alacak hakkını genişleten ve teminat 
altına alan ikincil haklar ve alacak hakkını etkileyen yan haklar olmak üzere üçe 
ayrılır.

Birincil (Aslî) Hak: Alacak Hakkı
Borç ilişkisi, asıl olarak alacaklıya alacak hakkı verir. Alacak hakkı, borç ilişkisin-
de alacaklının elde etmek istediği temel menfaat, ulaşmak istediği ilk amaçtır. Bu 
nedenle, alacak hakkı borç ilişkisinden doğan “birincil (aslî) hak” olarak adlandı-
rılmaktadır. Diğer bir açıdan alacak hakkı, talep hakkı içermeyen haklardan farklı 
olarak, içerdiği talep hakkıyla birincil (aslî) haktır. Talep hakkı içeren diğer hak-
lardan, borç ilişkilerine özgü nisbî ve kişisel karakteriyle ayrılan buradaki talep 
(istem) hakkı, alacaklının borçludan edimini yerine getirmesini isteme yetkisine 
denir. Borcu kendi isteğiyle (gönüllü olarak) yerine getirmeyen borçluya karşı ala-
caklının yargı yoluyla hakkını takip etmesine “dava hakkı” denilmektedir. Dava 
hakkı, alacak hakkının içerdiği koruyucu yetkilerdendir. Nihayet, mahkeme ka-
rarı borçlu tarafından gönüllü olarak yerine getirilmezse, alacaklı, borçluyu cebri 
icra yoluyla takip olanağına da sahiptir.

Alacak hakkı, alacaklıya, borçlunun yükümlendiği belirli bir davranış tarzı ya 
da hukuksal değer üzerinden maddî ve manevî çeşitli yararları elde etme olanağı 
sunan bir yararlanma hakkıdır. Keza, alacak hakkı, sahibine değeri parayla ölçü-
lebilir yararlar sağlayan malvarlıksal haklardandır. Ayrıca, alacak hakkı, hakkın 
somut bir ilişkiyle belirlenmiş, güncel yükümlüsüne karşı ileri sürülebildiği ve sa-
dece bu yükümlü tarafından ihlâl edilebilir olduğu için nisbî haklardandır. Niha-
yet, alacak hakkı, hak sahibine, hakkın konusu bir eşya olsa da, aynî hakkın eşya 
üzerinde sağladığı doğrudan egemenlik yetkisinden farklı olarak borçlu aracılı-
ğıyla dolaylı egemenlik yetkisi veren; yani, yalnız borçludan belirli bir davranışta 
bulunmasını isteme yetkisi veren hak olarak kişisel (şahsî) haklardandır.

Bağlı (Fer’i) Haklar
Bir borç ilişkisi, yalnız alacak hakkını içermez; aynı zamanda, alacak hakkının 
genişlemesine yol açan ya da alacak hakkını güvence (teminat) altına alan farklı 
haklar da vardır. Bunlar, alacak hakkı ile birlikte doğan, fakat uyuyan, yani alacak-
lı alacak hakkını olağan yolla elde edemediği ve böylelikle de tatmin edilmediği 
takdirde kullanılan haklardır. Doğumları, geçerlilikleri, varlıklarını sürdürmele-
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ri alacak hakkına bağımlı olan bu gibi haklara bağlı (fer’i) haklar denilmektedir. 
Bağlı haklar, alacak hakkı ile birlikte var olur ve son bulur. Bir kere doğduktan 
sonra, alacak hakkından bağımsız olarak talep edilebilirler. Bunlar alacağı geniş-
leten ve güvence altına alan haklar olarak ikili bir ayrıma tâbi tutulmaktadır. 

Bunlardan ilki, birincil hak olan alacak hakkına eklenerek, onunla bütünleşe-
rek kullanılabilen, böylelikle alacağı genişleten haklardır. Alacaklı, hem asıl alaca-
ğını hem de bu haklarını isteyebilmektedir. Faiz, gecikme tazminatı, ifaya eklenen 
veya ifa ile birlikte talep edilebilen ceza koşulu bunlara örnek gösterilebilir. Faiz, 
paranın belirli bir süre içerisinde sağladığı getiri, bir miktar paradan yoksun kal-
ma karşılığı sağlanan yarardır. Gecikme tazminatı, borçlu borcunu kararlaştırılan 
(doğru) zamanda ifa etmediğinde alacaklı lehine doğan ve alacaklının uğradığı 
zararı kusurlu borçlunun karşılaması esasına dayanan haktır. Ceza koşulu, edimin 
zamanında, gereği gibi ya da hiç ifa edilmemesi halinde ödenmesi kararlaştırılan 
bir miktar paradır.

İkincisi ise, alacağı güvence altına alan haklardır. Bunlar, olağan yol olan ifayla 
alacak hakkı elde edilemediğinde kullanılmak suretiyle alacaklının tatmin edilme-
sini sağlar. Alacağı güvence (teminat) altına alan haklarda kendi aralarında aynî ve 
kişisel güvenceler (teminatlar) olmak üzere ikiye ayrılır. Aynî güvenceler, bir eşya 
ya da hak üzerinde kurulan rehin haklarını ifade eder. Bu anlamda, taşınır ve ta-
şınmaz rehni aynî güvencelere örnek oluştururlar. Aynî güvenceler, alacağını elde 
edemeyen alacaklının, doğrudan rehinli malı cebri icra yoluyla sattırarak değeri 
üzerinden tatmin edilmesini sağlamaktadır. Kişisel güvenceler ise, güvence vere-
nin alacağın hiç ya da gereği gibi ifa edilmediği halde malvarlığıyla kişisel olarak 
sorumlu olmayı üstlenmesini ifade etmektedir. Alacaklı borçludan alacağını elde 
edemezse kişisel güvence verenden ister. Fakat, kişisel güvence veren kendisine yö-
neltilen talebe yanıt vermezse, alacaklı güvence verenin malvarlığıyla sorumluluğu 
yoluna başvurarak, onun haczedilebilir mallarının cebri icra yoluyla satış bedeli 
üzerinden tatmin edilmesini sağlamaktadır. Kefalet, garanti, sigorta, birlikte borç 
üstlenme ve geniş anlamda ceza koşulu kişisel güvencelere örnek olarak anılabilir.

Yan (Tali) Haklar
Yan haklar, yararlanma hakkı olarak alacak hakkının hukuksal yazgısını belirle-
yen haklardır. Yan hak, sahibine, muhatabıyla arasında bir ilişkinin kuruluşunu, 
değişimini ya da sona erdirilmesini sağlama yetkisi vermektedir. Bu tür bir hak, 
kullanılmasıyla meydana gelen etki sayesinde, muhatabına herhangi bir tepki ver-
me, kabul ya da ret etme yetkisi veya yükümlülüğü vermez. Yan haklar, yenilik 
doğuran haklar, def ’i hakları ve yönetim haklarıdır.

Yenilik doğuran haklar, sahibine muhataba varması gerekli tek taraflı irade açık-
laması ile bir hukuksal durumu ya da hukuksal ilişkiyi kurma, değiştirme ya da 
sona erdirme yetkisi veren haklardır. Yenilik doğuran haklar, muhataptan bir yü-
kümlülüğün ifasını isteme, böylelikle bir fiili ya da bir sonucu gerçekleştirmesini 
isteme yetkisi içermez. Hak kullanılınca, istenen sonucunu yaratır; muhatabının 
hukuksal alanında muhatabın katılımı, kabulü ya da reddi gerekmeksizin sonuç 
doğurucu bir hak kullanılmış olur. Yenilik doğuran haklar, kural olarak, tek ta-
raflı varması gereken irade açıklamasıyla kullanılırlar. İstisnaen yenilik doğuran 
hakkın varması gerekmeyen bir irade açıklamasıyla kullanılması kabul edilebilir. 
Örneğin, yeni TBK 255, taksitli satışta alıcıya tanınan geri alma hakkı bakımın-
dan gönderme anını esas almıştır (TBK 255/I, cüm. 4). İstisna, taraf iradeleri ile 
de yaratılabilir. Ana kuralın diğer bir istisnası olarak dava yoluyla kullanılabilen 
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yenilik doğuran haklar da vardır. Örneğin, taşınmaz üzerinde sözleşmesel önalım 
hakkı davası (TBK 242; krş. MK 735/III göndermesiyle: MK 734), ceza koşulunun 
indirilmesi davası (TBK 182/IV) böyledir. Ayrıca bu haklar bir kere kullanılınca 
sona eren, karşı tarafın muvafakati olmaksızın geri alınamayan, şarta bağlanamaz, 
genellikle kısa olarak belirlenen hak düşümü süresi adı verilen bir süreye bağlıdır-
lar. Yenilik doğuran hakları değişik hareket noktalarına göre sınıflandırmaya tâbi 
tutmak mümkündür. Burada yaygın ve önemli bir sınıflandırma olan muhtevala-
rına göre yenilik doğuran haklar üzerinde durulmaktadır. Kurucu yenilik doğuran 
haklar, hakkın kullanılması üzerine yeni bir ilişkinin kurulması ya da bir hakkın 
doğumu sonucunu veren yenilik doğuran haklardır. Örneğin, sözleşmenin kurulu-
şunda muhatabın kabul açıklaması, alım, önalım ve gerialım hakları ya da icazet bu 
niteliktedir. Değiştirici yenilik doğuran haklar, kullanılmaları, bir hukuksal ilişkinin 
ya da bir hakkın içeriğinin değişimi sonucunu doğuran haklardır. Söz gelişi, seçim-
lik borçta seçim hakkının kullanılması ile borcun konusu seçime göre belirlenmiş 
olmaktadır. Yine satılanın ayıbından sorumlulukta alıcının bedelin indirilmesini 
veya malın ayıpsızıyla değiştirilmesini ya da onarımını istediğini açıklaması ile 
borç ilişkisi değişime uğrar (TBK 227; krş. eBK 202-203). Bozucu (sona erdirici) ye-
nilik doğuran haklar ise, kullanılmaları bir hukuksal ilişkiyi ya da bir hakkı ortadan 
kaldırıcı etki doğuran haklardır. Kullanılması ile dönme, fesih, geri alma, iptal gibi 
borç ilişkisini, keza takas gibi borcu sona erdiren hakları ifade etmektedir. 

Def ’i hakkı, istem hakkına karşı kullanılan, böylelikle de “karşı hak” niteliğin-
deki savunma olanaklarına denmektedir. Def ’i hakkının kullanılması, başkasına 
ait bir hakkı ortadan kaldırmaz. Bu karşı hakkın sahibi, esas itibariyle borçlu, def ’i 
ileri sürerek borcu yerine getirmekten kaçınma hakkına sahip olur. Böylelikle, 
o hakkın, def ’i hakkı sahibine karşı kullanılmasına engel olur. Def ’i hakkı için 
zamanaşımı def ’i, adi kefalette peşin dava def ’i, ödemezlik def ’i, hapis hakkı, sa-
tıcının ayıptan sorumluluğunda ayıp def ’i, takas def ’i örnek verilebilir. Zamana-
şımı def ’i gibi kimi def ’iler, borçluya sürekli olarak ifadan kaçınma olanağı verir. 
Neredeyse borçtan kurtulma gibi; ama borç devam eder. Kimi def ’iler ise, geçici 
ya da geciktirici niteliktedir. Yukarıda sayılan, peşin dava def ’i, ödemezlik def ’i, 
hapis hakkı gibi def ’iler geçici niteliktedir. Bunların, yalnız borcun ifasını gecik-
tirme işlevi vardır. Ayrıca, işlevsel yönden bakıldığında borcun ifasını tamamen 
ya da kısmen önleme işlevleri bulunabilir. Örneğin zamanaşımı defi tam, satılanın 
ayıbı halinde bedelin indirilmesi, duruma göre takas defi kısmî def ’i olarak sınıf-
landırılmaktadır. Ödemezlik ya da zamanaşımı def ’ilerinde olduğu gibi bağımsız 
nitelikli olanlar karşısında ancak başka bir hakka bağlı olarak kullanılabilen hapis 
hakkı gibi bağımlı def ’îler de söz konusudur.

Bu noktada, def ’i gibi bir tür savunma olanağı olan itirazdan da söz edilmeli-
dir. İtiraz, karşı tarafın hakkının hiç ya da artık mevcut olmadığının ileri sürüldü-
ğü bir olaydır. Bu, bir hakkın doğumunu veya devamını engelleyen, hakkı ortadan 
kaldıran, tehlikeye düşüren bir olaydır. Örneğin, sözleşme geçersizdir (hakkın 
doğumunu engelleyen itiraz); alacak ifa yoluyla son bulmuştur (hakkı ortadan 
kaldıran itiraz). İtiraz ile maddî olgular (vak’alar) ileri sürülür. Def ’ide ise, bir hak 
ileri sürülmektedir. İtiraz sebebi yargıç tarafından re’sen gözönüne alınır. Def ’i 
ise, bir hak olduğu için sahibi tarafından ileri sürülmedikçe yargıç tarafından dik-
kate alınamaz. Belirtilmelidir ki, itiraz ile borçlunun davaya esas teşkil eden olayı 
tamamen reddetmesi anlamındaki inkâr da birbirinden farklıdır. İtiraz eden, bir 
işlem vardı, ama artık yok veya borç doğurmadı ya da borç da doğmuştu ama ifa 
edildi derken, inkârda “böyle bir işlem hiç olmamıştır” denmektedir.
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Defi ve itiraz arasında ne gibi farklar vardır?

Yönetim hakkı ise, bu hakkı kullanan kişinin, yaptığı bir sözleşmenin veya tek 
taraflı bir hukuksal işlemin hüküm ve sonuçlarının adına ve/veya hesabına hare-
ket ettiği üçüncü kişinin hukuk alanında doğmasını sağlayan yetkisidir. Bunlar, 
olağan temsil hakları ve organ hakları olarak sınıflandırılmaktadır. Olağan temsil 
haklarıyla iradî temsil ve yasal temsilde karşılaşılır. Bunlardan iradî temsilde tem-
sil yetkisi, kendi iradesini açıklayan dolaysız temsilcinin yaptığı işlemlerin bütün 
hüküm ve sonuçlarının temsil olunanın hukuk alanında doğumunu sağlamakta-
dır. Dolaylı temsilde de, temsilcinin hukuk alanından geçerek de olsa bu hüküm 
ve sonuçlar nihayetinde temsil olunanın hukuk alanına varır. Organ hakları ise, 
tüzel kişilerin yönetim ve temsili bakımından organlarının hukuksal niteliğini 
ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Tüzel kişinin organı, tüzel kişi için 
irade açıklamasında bulunan kişi ya da kişilerdir. Fakat organın irade açıklaması, 
tüzel kişiyi temsilen değil, tüzel kişi içindir. Daha açık deyişle, organın açıklaması 
tüzel kişinin açıklaması sayılmaktadır. Bu anlamda, örneğin bir derneğin yönetim 
kurulu üyelerinin aldığı bir kararla bir malı alması ya da satmasının hüküm ve 
sonuçları tüzel kişiliğin hukuk alanında doğmuş kabul edilmektedir.

Borç İlişkisinden Doğan Yükümlülükler

Genel Olarak
Borç ve yükümlülük (mükellefiyet / ödev) aynı anlamda değildir. Yükümlülük, 
bir emir ve yasağa uygun davranışta bulunma zorunluluğudur. Bu anlamda, borç 
yükümlülüğü dışında hukuksal ya da ahlâk kurallarından doğan ahlâkî yüküm-
lülükler de vardır. Öte yandan hukuksal yükümlülüklerin tümü de borç anlamına 
gelmez. Gerçekten de, hukuken önem arz eden pek çok genel davranış yüküm-
lülükleri yanında özel ve somut hukuksal ilişkiler bağlamında karşılaşılabilecek 
davranış yükümlülükleri de vardır. Genel olarak herkes mülkiyet hakkına saygılı 
davranış sergilemekle ya da trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Fakat sadece 
dernek üyelerinin tüzüğe bağlılık yükümlülüğü; sadece nişanlıların birbirine say-
gı ve ilgi gösterme yükümlülüğü; sadece eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü 
vardır. Bunlar da hukuksal yükümlülüktür, fakat borç değildir. Borç, bir alacak 
hakkı ile borç ilişkisi adı verilen bir yükümlülük ilişkisinden doğması ve güncel, 
somut bir yükümlülük olması, uyulmazsa sorumlulukla karşılaşılması bakımla-
rından diğer bütün yükümlülüklerden ayrılır. 

Borç yükümlülüğü ile külfet adı verilen diğer bir hukuksal yükümlük arasında 
da fark vardır. Külfet, adeta kişinin kendine karşı borcudur; o kişinin bir hakkı ka-
zanması, kaybetmesi veya korumasının şartı haline getirilen bir fiil olup, söz ko-
nusu kişi böyle bir fiilde bulunduğu zaman, anılan hakkı kazanır, aksi halde hakkı 
elde edemez ya da kaybeder. Zarar görenin zararının artmasını önleme yükümü, 
böyle bir külfettir. Keza, eski kiraları almamış olan kiralayanın, son ayın kirasını 
alırken verdiği makbuza eskilerini almamış olduğu kaydını yazması bir külfettir. 
Bu kayıt düşülmezse, kiracının eski kiraları ödediği karinesi doğar. 
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Edim (Borç) Yükümlülükleri
Burada ilk (asıl) edim yükümlülükleri ve sonraki (tali) edim yükümlülüğü ayırı-
mıyla başlamak yerinde olacaktır. İlk (asıl) edim yükümlülükleri, borç ilişkisi do-
ğarken beliren tüm edim yükümlülüklerini ifade etmektedir. Bu anlamda borç 
ilişkisinin karakterini kendisinden aldığı birincil (aslî) edim yükümlülükleri ile 
yan (tali) edim yükümlülükleri farksızdır. Sonraki (tali) edim yükümlülüğü ise, 
ilk edim yükümlülükleri ifa edilmediğinde alacaklının borçludan bunun yerine 
isteye(bile)ceği tazminat edimidir.

Ayrıca birincil (aslî) edim yükümlülüğü ve yan (tali) edim yükümlülükleri 
ayırımı da yapılmaktadır. Birincil edim yükümlülüğü bir borç ilişkisinin objek-
tif esaslı öğesi olarak o borç ilişkisine karakterini veren, borç ilişkisi kurulurken 
içeriğine giren edim yükümlülüğüdür. O, borç ilişkisinin adının konmasında, ni-
teliğinin bulunmasında, sınıflandırılmasında, varlık ve geçerlilik koşulları dâhil 
tüm hükümlerinin açıklanmasında temel ölçü olarak alınan edimdir. Borcun kay-
nağına göre örneklenecek olursa: Sözleşmelerde taraflarca kararlaştırılan edim, 
sözgelişi satışta satılanın mülkiyetini devir borcu ile bunun karşılığı olan bedel 
borcu, kirada kiralananın kullanılmasının terki borcu ve karşılığında kira parası 
ödeme borcu; haksız fiilde, tazminat borcu; sebepsiz zenginleşmede, iade borcu; 
vekâletsiz iş görmede, masrafların ya da haksız kazancın ödenmesi borcu birincil 
edim yükümlülükleridir.

Yan (tali) edim yükümlülükleri, sözleşmenin objektif esaslı noktası niteliğinde 
olmayan, taraflarca birincil edim yükümlülüğünün ifasını kolaylaştırmak ama-
cıyla kararlaştırılan ya da bu amaçla kanundan doğan veya dürüstlük kuralından 
kaynaklanan, birincil edim yükümünden bağımsız olarak talep, dava ya da icra 
yoluyla takip edilebilen edim yükümlülükleridir. Taraflar sözleşmede diledikleri 
yan edim yükümlülüğünü öngörebilirler. Örneğin taraflar, satım sözleşmesinde 
satıcının satılan makinelerin montajı ya da ambalajlanması yükümlülüğü altın-
da bulunduğunu kararlaştırabilirler. Yine bu çerçevede taraflar eser sözleşmesiy-
le müteahhide, inşaat ruhsatı ve inşaat tamamlandığında da iskân ruhsatı alma 
yükümlülüğü öngörebilirler. Kanunda da çeşitli yan yükümlülükler öngörülmüş 
olabilir. Örneğin aksine âdet ya da sözleşme yoksa satıcı tartma, ölçme ve sayma 
gibi teslim etme için gerekli masraflara katlanmakla kanunen yükümlüdür (TBK 
211/I, 1. yarıcüm.); alıcı da, aksine hüküm yoksa teslim almanın gerektirdiği, söz 
gelişi taşıma ya da senet masraflarına katlanma yükümlülüğü altındadır (TBK 
211/I, 2. yarıcüm.). Bu anılanlar, sözleşmede ya da kanunda bir açıklık bulunmasa 
da, dürüstlük kuralına dayandırılabilecektir. O halde, yan edim yükümlülükleri-
nin asıl kaynağı dürüstlük kuralıdır.

Davranış Yükümleri (Yan Yükümler)
Yan yükümler ise, muhafaza ve koruma, bildirme ve bilgi verme, tedarik (sağla-
ma), işbirliği yapma gibi birincil edim yükümlülüğünün ifasına hizmet eden ya 
da onu koruyucu davranış yükümlülükleridir. Kararlaştırılan birincil edim yü-
kümlülüğünün dışında, ilişkinin tarafı olan kimselerden dürüstlük kuralı uyarın-
ca beklenebilecek davranışlardır. Söz gelişi, lokantacının yemek yanında düzgün 
ve sağlıklı bir servis sunma borcu; alacağı borçlu dışındaki üçüncü kişi tarafından 
ifa edilen alacaklının alacakla ilgili bilgileri, belgeleri verme borcu yan yükümdür. 
Yan yükümler, hizmetinde oldukları yükümlülüklerden bağımsızdırlar; birincil 
edim yükümlülüğünün ifa edilmesiyle tam olarak ifa edilmiş sayılabilecekleri 
gibi, sayılmayabilirler de. Bu anlamda, örneğin Ali’nin evinde bozulan muslu-
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ğun tamiri için çağırdığı tesisatçı Bekir’in birincil yükümlülüğü musluğu tamir 
etmektir. Bekir’in, bu tamirat yapılırken evdeki söz gelişi lavaboyu kırmaktan ya 
da alacaklıya ve evde birlikte yaşayan kimselere şahsen zarar vermekten kaçınma 
yükümlülüğü de vardır. Bekir musluğu tamir etmiş, fakat lavaboyu kırmış olsa, 
asıl borç ifa edilmiş, fakat yan yüküme aykırı düşülmüş olacaktır. Yan yükümün 
ifa edilmesi dava ve takip edilemez; fakat bu yüküme aykırı davranış halinde borç-
luya karşı tazminat isteminde bulunmak mümkündür.

BORCUN YAPTIRIMI: SORUMLULUK

Kavramsal Belirlemeler
Sorumluluk kavramı iki farklı anlamda kullanılabilmektedir. Bir anlamıyla so-
rumluluk, sorumlu tutulmanın nedeninin, kaynağının ne olduğunu anlatır. Bu 
anlamda sorumluluğa -den sorumluluk denilmektedir. Bu açıdan sorumluluğun 
dört nedeni bulunduğu bilinmektedir: Sözleşmeden (dolayı) sorumluluk, hak-
sız fiilden (dolayı) sorumluluk ve sebepsiz zenginleşmeden (dolayı) sorumluluk, 
vekâletsiz işgörmeden (dolayı) sorumluluk.

İkinci anlamda, borçlunun ne ile sorumlu tutulacağı sorusuna cevap veren -ile 
sorumluluktan söz edilmektedir. Bu çerçevede şahıs ile sorumluluk ve mal(varlığı) 
ile sorumluluk arasında ayırım yapılmaktadır. Şahıs ile sorumluluk, alacaklının ala-
cağını elde edebilmek için borçlunun şahsına el atabilmesi demektir. İlkel toplum-
larda uygulanmıştır. Görünüm biçimleri öldürme, köleleştirme ve hapistir. Günü-
müzde borç için hapis cezası ve şahıs ile sorumluluk geçerli değildir. Mal(varlığı) 
ile sorumluluk, alacaklının alacağını cebri icra (zorla ifa ettirme) yoluyla borç-
lunun malvarlığından alabilmesi, borçlunun da buna katlanmak zorunda olması 
demektir. Türk hukukunda malvarlığı ile sorumluluk esası kabul edilmektedir. 

Malvarlığı ile Sorumluluk
Borçlu alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğüne gönüllü (ihtiyarî) olarak uy-
maz, borcunu ifa etmezse, alacaklının Devlet organları aracılığıyla borçlunun 
malvarlığına el koyma yetkisine malvarlığı ile sorumluluk denilir. Alacaklı, bor-
cunu yerine getirmeyen borçlunun malvarlığına Devletin zorlama gücü olan ceb-
ri icra organları aracılığıyla el koymaktadır. Bizzat değil, Devletin zorlama aygıtı 
olan cebri icra yoluyla!..

Malvarlığı ile sorumlulukta aynî sorumluluk ilkesi önemli bir yere sahiptir. 
Buna göre borçlu yerine getirmediği borcu için kişi varlığıyla sorumlu değildir. O, 
hapsedilemez; o, sadece mal(varlığı) ile sorumlu olacaktır. Kişisel sorumluluk ilke-
si gereği, borçlu bireysel olarak sorumludur. Alacaklı, alacağı için borçludan başka 
kimselere, söz gelişi ailesinin üyelerine değil, sadece borçlunun kendisine başvu-
rabilir. Değer itibariyle sorumluluk ilkesi gereğince, borç ödenmezse borçlunun 
mallarının mülkiyeti alacaklıya geçmez; alacaklı borçlunun borcu karşılamaya 
yeterli malları haczettirebilir ve cebri satış sonucunda elde edilen ile tatmin edilir. 
Sınırsız sorumluluk ilkesi, borçlunun borcu için –haczedilemeyenler dışında ka-
lan– tüm malvarlığıyla sınırsız olarak sorumlu olmasını ifade etmektedir. Ancak 
istisnaen, borçlunun sorumluluğu sözleşmeyle sınırlanabileceği gibi, yasa tarafın-
dan konu itibariyle belli mallarla veya belli miktarla sınırlandırılmış da olabilir. 

Sorumluluk, sorumlunun belirli bir malı ya da belirli kategori malları ile sı-
nırlı ise, konu itibariyle sınırlı sorumluluktan söz edilmektedir. Başkasının borcu 
için malını rehin veren malik, borçlu borcu ifa etmediğinde sadece rehinli malı-
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nın satışına katlanmak zorundadır. Belli miktarla sınırlı sorumlulukta ise, sorumlu, 
miktarı gösterilmiş belirli bir borç için tüm malvarlığıyla sorumludur. Örneğin, 
kefalette kefilin sorumluluğunun kapsamı yazılı kefalet sözleşmesinde gösterilen 
azami miktar kadardır. Örneğin kefil K, B’nin T100’lik borcu için A’ya karşı T50’lik 
kefalette bulunmuş ise, B borcunu ödemezse, A, K’den en fazla T50 isteyebilecektir. 
K ödemezse, cebri icra yoluyla K’nin malvarlığına dâhil olan herhangi bir malın 
haciz ve satışından elde edilen bedelden bu T50’nin ödenmesi sağlanacaktır.

Kefil, her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azamî miktara kadar sorumlu-
dur. (TBK m. 589).

Sorumluluk Açısından Borçlar
Sorumluluk açısından borçlar, tam borçlar (obligatio civilis) ve eksik borçlar (obli-
gatio naturalis) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Tam Borçlar
Tam borçlar, yaptırımlı, sorumluluk doğurabilen, dava ve icra yolu ile takip edile-
bilen borçlardır. Buraya değin açıklananlar böyledir.

Eksik Borçlar
Borç, daima sorumluluk demek değildir. Her borca her zaman sorumluluk bağ-
lanmaz. İşte yaygın anlamıyla eksik borçlar, yaptırımsız, sorumluluk doğurma-
yan, dava ve cebri icra yoluyla takip edilemeyen borçlardır. 

Eksik borçlar, doğuştan eksik borçlar (evlenme tellallığından doğan ücret bor-
cu, kumar ve bahisten doğan borçlar, ahlakî ödevlerden doğan borçlar, hukuka 
ve ahlâka aykırı amaçla verilenlerin iadesi borcu gibi) geçici eksik borçlar (eşler 
arasındaki borçlar, ana baba ile birlikte yaşayan ergin çocuğun alacağı gibi) ve 
sonradan eksik borçlar (zamanaşımına uğramış borçlar, konkordatodan elde edi-
lemeyen alacaklar, kendiliğinden ifa edilmiş eksik borçlar gibi) olarak sınıflandı-
rılabilmektedir.

Bir alacak, ancak borcun muaccel olduğu andan başlayıp yasayla belirlenmiş bir 
süre boyunca talep edilebilir, dava veya icraya konu edilebilir. Bu sürenin geçmesin-
den sonra borç zamanaşımına uğramış kabul edilir. 

Konkordato, borçlunun alacaklılarının en az 2/3’ü ile yaptığı ve Ticaret Mahkemesi 
tarafından onaylanan bir anlaşmayla alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeç-
mesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tama-
mını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulmasını 
ifade eder. Bu imkândan yalnızca dürüst borçlular yararlanabilir.

Eksik borçlar, dava ve icra yoluyla takip edilemez ise de, borçlu borçlu, alacaklı 
da alacaklı olarak kalır. Borçlu tarafından gönüllü olarak yapılan ifa ne bağışlama 
ne de haksız zenginleşme niteliğindedir. Ne de olsa borçlu, eksik olsa da borcunu 
ifa etmiş sayılır. Fakat borçlu gönüllü değilse, alacaklı borçluyu ifaya zorlayamaz. 
Şu halde, bu tür borçlar da diğer borçlar gibi hükümleri ve sonuçları olan borçlar-
dır; fakat ifaları için alacaklıya dava ve takip hakkı vermezler. Bu anlamda, borç 
var, fakat sorumluluk yoktur.
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BORCUN KAYNAKLARI: BİRİNCİ KAYNAK: HUKUKSAL 
İŞLEMDEN, ÖZELLİKLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR 1

Hukuksal İşlem Kavramı
Hukuksal işlem, belirli bir hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklaması 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda, hukuksal işlemin kurucu öğeleri de deni-
len irade açıklaması ve hukuksal sonuç olmak üzere iki temel öğe bulunmaktadır. 
Hukuksal işlemin işlevlerini görebilmesi için, hüküm ve sonuç doğurması gerek-
mektedir. Bu açıdan bir hukuksal işlem geçerlilik öğeleri ve etkinlik öğeleri bakı-
mından tam ise, hüküm ve sonuç doğurabilir.

Hukuksal İşlemin Kurucu Öğeleri
1. İrade açıklaması: İrade, kişinin iç dünyasında kalan bir hukuksal sonuca 

ulaşma amaç ve isteğidir. Kişinin belirli bir hukuksal sonuca ulaşma isteği-
ni fiile dönüştürerek dış dünyaya yansıtmasına irade açıklaması denir. İra-
de açıklamasında öncelikle davranışta bilinçlilik (iradîlik) gerekir. Uykulu 
veya bilinç kaybı içerisindeyken ya da narkoz veya ipnoz altında davranış 
bilinci (iradesi) olmayacağı için, bu durumda yapılan açıklama bağlayıcı 
değildir. Ayrıca kişide hukuksal işlem yapma bilinci de bulunmalıdır. Kişi 
hukuksal işleme giriştiğini bilmeli ve istemelidir. O yüzden, yanlış anladığı 
teklife “evet” diyen bir kişinin davranış bilinci vardır; fakat, işlem bilinci 
yoktur. Son olarak irade, açıklanmalıdır. İradenin içeriğinde yer alan ve 
hukuk düzenince bu iradeye bağlanacak olan hukuksal sonucu sağlaması 
için dışa (açığa) vurulmasına açıklama denir. Açıklama da bilinçli olmalı-
dır. Açıklama iradesi, kesin olarak bağlanma iradesini (kararını), doğması 
istenen hukuksal ilişkinin kurulması, değiştirilmesi ya da ortadan kaldırıl-
ması arzusunu muhataba bildirme bilincidir. Bir kol saatine gereksinimi 
olan kişi, saati satın almayı istiyor (fiil – işlem iradesi var!); fakat bu işlemi 
henüz yapamayacağını düşünüyorsa, açıklama iradesi yoktur! 

 İrade açıklaması çeşitli açılardan sınıflandırılabilir: Kullanılan anlatım araç-
larına göre açık (sarih) ya da örtülü (zımnî) irade açıklaması ayırımı yapıl-
maktadır. Kişinin, hukuksal sonuç hakkındaki iradesini hiçbir şüpheye yol 
açmayacak tarzda açıklamasına açık (sarih) irade açıklaması denilmektedir. 
Satıcı malın fiyatının T50 olduğunu söyleyince alıcının T50’yi çıkartıp satı-
cıya uzatması böyledir. Bununla birlikte, hukuksal sonuç hakkındaki irade, 
ancak bu iradeyi açıklamak için yapılan davranıştan, bu davranışın yapıl-
dığı hâl ve şartlar göz önünde tutularak anlaşılabiliyorsa, örtülü (zımnî) bir 
irade açıklaması mevcuttur. Hukuken, hiç kimse kendisine yapılan teklife 
cevap vermek zorunda değildir. Susma aslında hareketsizlik olup, örtülü bir 
irade açıklaması sayılmaz. İstisnaen kanun susmaya irade açıklaması anla-
mı yükleyebilmektedir. Örneğin, bir bağışlama teklifi alan kişinin susması 
kabul sayılır. Kimi durumlarda vekilin susması, işi kabul etmiş sayılmasına 
yol açar. Şekline göre, sözlü, yazılı ve resmî irade açıklamasından söz edi-
lebilir. Yine hüküm ve sonuç doğurabilmesi için bir muhataba (karşı tara-
fa) yöneltilmesi ve varması gerekip gerekmemesi açısından ayırım yapılır. 
Borçlar hukukunda, istisnalar bir yana bırakılırsa, varması gereken irade 
açıklamaları söz konusu olur. Örneğin, sözleşmelerdeki irade açıklamaları 
ve yenilik doğuran haklar ile def ’i haklarının kullanımı varması gereken 
irade açıklamalarıdır. Varma, açıklamanın öğrenilmesi değil, karşı tarafın 
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hukuksal egemenlik alanına girmesidir. Hukuksal egemenlik alanına gir-
me, açıklamayı kişiye ya da yardımcısına duyurma ya da posta kutusuna 
bırakma demektir. 

2. Hukuksal sonuç, bireyin iradesinin, dış dünyada hukuken anlamlı bir deği-
şim yapma amacına, hukuksal bir sonuca yönelmesi; bir hukuksal sonuca 
ulaşmayı amaç edinmesidir. Kuşkusuz, hukuksal işlem ile tarafların istedik-
leri amaçlar, hukuk düzeni tarafından onaylanan amaçlar olmak zorunda-
dır. Bu çerçevede, irade açıklaması, kişinin, bir hak doğuran, bir hukuksal 
ilişkiyi kuran, değiştiren veya ortadan kaldıran açıklamasıdır. 

 O halde hukuksal işlem, yapanın, ekonomik ve toplumsal yaşamını düzen-
lemek amacıyla, iradî davranışları ile bizzat kendisinin seçtiği hukuksal so-
nuçları gerçekleştirmesidir.

Geçerlilik Öğeleri
Hukuksal işlemin varlığı, o hukuksal işlemden beklenen amacın elde edilmesini 
sağlamaz. Bunun için, hukuksal işlemin hüküm ve sonuç doğurmasına engel olan 
sebep ya da olgular da bulunmamalıdır. Bunlar iki gruptur: Geçerlilik öğeleri ve 
tamamlayıcı (etkinlik) öğeleri.

Bütün hukuksal işlemlerde aranacak olan geçerlilik öğeleri, hukuksal işlemin 
hukuksal işlem ehliyetine sahip olan kişi tarafından yapılması, konusunun huku-
ka, genel ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmaması, başlangıçta 
imkânsız olmaması, muvazaalı (danışıklı) olmaması ve irade sakatlığının bulun-
mamasıdır. Her türlü hukuksal işlemde aranmayacak geçerlilik öğeleri de bulun-
maktadır. Bunlar tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde aşırı yararlanma (ga-
bin) olmaması ve geçerlilik şekline bağlı işlemlerde o şekle uyulmasıdır.

Etkinlik Öğeleri
Kimi işlemlerde kurucu ve geçerlilik öğeleri dışında ek öğeler yer alabilir. Bun-
lara tamamlayıcı ya da etkinlik öğeleri adı verilir. Kurulmuş ve geçerli olan bir 
hukuksal işlemin hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için bulunmamaları ge-
reken öğelere etkinlik öğeleri denir. Bulunmaları, o hukuksal işlemin eksik kabul 
edilmesine (eksikliğe) yol açan öğelerdir. Şu halde denilebilir ki, hukuksal işlem, 
eksiksiz de olmalıdır.

Yetkisiz temsilde işlemin hukuksal yazgısını değiştiren temsil olunanın ona-
ması (icazeti), velayet ve vesayette yasal temsilcinin onaması, eşin rızası (TBK 
584), gereken durumlarda resmî bir memurun ya da üçüncü bir kişinin bir işlem 
ya da fiilinin eklenmesi, kararlaştırılan erteleyici vadenin dolması ya da erteleyici 
koşulun gerçekleşmesi hukuksal işlemin tamamlayıcı öğeleridir.

Hukuksal İşlemin Öğelerinin Eksikliğinde Yaptırım
Hukuksal işlemler hukuk düzeninin koruması altındadır. Ancak, hukuksal işlem-
lerin bu korumadan yararlanabilmesi için sağlıklı bir biçimde kurulması gerekir. 
Hukuksal işlemlerin sağlıklı olmasına etki eden nedenler, geçersizlik nedenleridir. 
Hukuksal işlemlerin kurulması ve geçerliği için, hukuk düzeni tarafından belir-
lenmiş olan unsurlardan bir ya da birkaçı bulunmuyorsa, eksik ya da bozuk ise, 
bu durumda hukuksal işlem geçersiz olur. Bir işlemin hangi durumda geçersiz 
olacağını hukuk düzeni belirler. Hukuksal işlemin geçersiz sayılması bir özel hu-
kuk yaptırımıdır.
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Yokluk
Hukuksal işlemin kurucu öğelerinde eksiklik varsa hukuksal işlem yokluk yaptı-
rımına tâbi tutulmaktadır. Bu anlamda yokluk geçerlilik sorunu değildir. Çünkü, 
yoklukta, yasanın aradığı yapıtaşları olan kurucu öğeler bulunmadığı için, işlem, 
hukuken hiç doğmamış sayılır. Borçlar hukukunda bir sözleşmenin meydana ge-
lebilmesi için iki tarafın karşılıklı irade açıklaması gerekmektedir. İşte, hiç ya da 
birine karşılık diğer tarafın irade açıklamasının bulunmadığı bir durumda, söz-
leşme yok hükmündedir. Örneğin maddî cebir altında yapılan hukuksal işlem yok 
hükmündedir. Yoklukta, herhangi bir işlem meydana gelmemiş sayıldığı için, or-
tada hiçbir hüküm ve sonuç da yoktur. Bu yüzden herhangi bir irade açıklaması ya 
da mahkeme kararıyla yokluk hükmü elde etmeye çalışmak da gerekmez.

Kesin Hükümsüzlük (Butlan)
1. Sözleşme serbestisinin sınırlarının aşılması halinde, sözleşme kesin hü-

kümsüzlük yaptırımı ile geçersiz kalır. Bu açıdan, yukarıda belirtildiği gibi, 
hukuksal işlemin içeriğinin emredici hukuk kurallarına, ahlâka, kamu dü-
zenine ve kişilik haklarına aykırı ya da konusunun imkânsız olması; ge-
çerlilik şekline uyulmamış olması kesin hükümsüzlük sebepleridir. Ayrı-
ca, muvazaalı (danışıklı) olan ve tam ehliyetsiz, yani ayırt etme gücünden 
sürekli olarak yoksun kişinin yaptığı işlemler de bu sebepler arasında yer 
almaktadır.

Ayırt etme gücü, akla uygun biçimde davranma, makul surette hareket edebilme 
yeteneğidir. Ayırt etme gücü nisbi bir kavramdır her somut olay bakımından kişi-
nin içinde bulunduğu durumun ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Medeni Hukuk I Ünite 3 s. 35 vd.

2. Kesin hükümsüzlük, hukuksal işlemin kanunun öngördüğü geçerlilik öğe-
lerinin kanunun öngördüğü nitelikte olmaması haline bağlanan sonuçtur. 
Bu durumda, deyiş yerindeyse, hukuksal işlem, hiç dünyaya gelmemiş de-
ğildir. Hukuksal işlem doğmuştur, fakat ölü doğmuştur, hukuksal sonuç 
doğurması mümkün değildir. Daha açığı, bir hukuksal işlemin baştan itiba-
ren hukuksal sonuçlarını doğuramaması, sonradan da geçerli hale getirile-
memesidir (TBK 27). Sebebi sonradan ortadan kalksa bile, kesin hükümsüz 
(batıl) olan bir hukuksal işlemin sonradan düzeltilerek geçerli hale gelmesi 
mümkün değildir. Sözleşmenin kesin hükümsüz olduğunu sadece taraflar 
değil üçüncü kişiler de ileri sürebilir. Yargıç, önüne gelen olayda butlan 
sebebini görevi gereği re’sen dikkate almak zorundadır. Çünkü butlan, bir 
def ’i değil bir itirazdır.

3. Kesin hükümsüzlük konusunda tam ve kısmî kesin hükümsüzlük ayırımı 
yapılagelmektedir. Bu ayırımda tam kesin hükümsüzlük buraya kadar açık-
lanan kesin hükümsüzlük halini ifade eder. Kısmî kesin hükümsüzlük ise, 
bir hukuksal işlemi tamamıyla değil kısmen hükümsüz kılma halini ifade 
etmektedir. Bir hukuksal işlemde, o işlemin tamamını etkilemeyen bir ya da 
birkaç noktanın geçersiz sayılmasıdır. Örneğin, bir genel işlem koşulundaki 
alışılmamış kayıt yazılmamış sayılır (TBK 21). Fakat işlem geriye kalan nok-
talardan geçerli sayılır. Yalnız geçersiz bölüm olmadan sözleşmenin yapıl(a)
mayacağı kanıtlanabiliyor ya da bu, hal ve şartlardan çıkartılabiliyorsa kesin 
hükümsüzlüğe hükmolunur (TBK 27/II). Bu kuralın bir istisnası, alışılma-
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mış kayıtların yazılmamış sayılmasının etkilerini düzenleyen yeni TBK 22/
cüm.2’de öngörülmektedir. “...düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olma-
saydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.” 

4. Muvazaalı (danışıklı) olma durumu dışındaki kesin hükümsüzlük hallerin-
de, sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle zarar gören taraf, bundan dola-
yı tazminat isteyebilir. Burada tazmin edilebilir zararlar, olumsuz (menfî) 
zararlardır. Olumsuz zarar, fiilî zararları ve kaçırılan fırsatları kapsar. Fiilî 
zarar, geçerli bir sözleşme kurulduğuna güvenerek yapılan masraflardan 
oluşur. Zarar gören, geçersiz kalan sözleşmeyi akdettiğine güvenmeseydi, 
o dönemde daha elverişli bir sözleşme yapma fırsatı varken bu fırsatı kaçır-
mış olması dolayısıyla uğradığı zararların tazminini de isteyebilir. Bu gibi 
zararlara, sözleşmenin geçerliliğine duyulan güvene dayanmasını vurgula-
mak için güven zararları da denilmektedir.

İptal (Edilebilirlik)
Hukuksal işlemin kurucu öğeleri var, fakat kimi geçerlilik öğelerindeki eksiklik 
dolayısıyla işlemde sakatlık bulunmakta ise iptal edilebilirlik söz konusu olmak-
tadır. İrade sakatlığı halleri de denilen yanılma (hata), aldatma (hile) ve korkut-
ma (tehdit) durumları ile aşırı yararlanma (gabin) iptale yol açan sebeplerdir. Bu 
sebeplerin, butlana yol açan sebepler kadar kamu yararını ağır biçimde ihlâl et-
mediği düşünüldüğü ve iptal edilebilirlik sebepleri daha çok tarafları ilgilendiren 
nitelikte olduğu için onlara kesin hükümsüzlük sonucu bağlanmamıştır.

Yanılma (hata), aldatma (hile) ve zorlama (tehdit) hallerinin tümünde irade ile be-
yan arasındaki uygunsuzluk yanılan, aldatılan ve zorlanan tarafça bilmeden ve is-
tenmeden yaratılmıştır. 

Bu hallerde de işlem daha baştan geçersizdir. Fakat, ilgili, bir yıl içerisinde işle-
min geçersizliğini açıklamazsa, işlemin geçersizliği ileri sürülemez hale gelir. İlgi-
li, hukuksal işlemi sakatlayan olguyu bildirerek, hukuksal işlemle bağlı olmayaca-
ğı açıklamasını yaptığı anda, işlem baştan itibaren geçersiz hale gelir. Bu yüzden, 
bu işlemler hakkında, kuruluşlarıyla, bu sürenin dolması sonucu hakkın düşmesi 
anına değin geçen sürede işlemi ortadan kaldırıcı açıklama yapılması olası olduğu 
için “askıda geçersiz”likden de söz edilir. 

Butlandan farklı olarak, iptal sebepleri hak sahibi tarafından ileri sürülme-
dikçe yargıç tarafından göz önüne alınamaz. Keza, butlanın düzelmesi mümkün 
değil iken, iptal sebebi bulunan işlem açıkça onaylanarak ya da süresi içerisinde 
iptal edilmemekle örtülü onay verilerek düzeltilebilir. Bu yüzdendir ki, butlana 
kesin hükümsüzlük denilirken, bunlara düzelebilir hükümsüzlük halleri de de-
nilmektedir.

Eksiklik
Hukuksal işlemin etkinlik öğelerinde eksiklik de o işlemin hüküm ve sonuç do-
ğurmasını engeller. Biliyoruz ki, onay (icazet), bir memurun ya da üçüncü bir 
kişinin fiili, erteleyici koşul ya da vade hukuksal işlemlerde etkinlik öğeleri olarak 
adlandırılmaktadır. Her işlemde olmazsa da, böyle bir öğeye de yer verilen bir 
işlemde eksiklikten söz edilir. 

Eksiklik, tek taraflı bağlamazlık ya da askıda hükümsüzlük hali olarak da ifade 
edilebilmektedir. Eksiklik sebebi ortadan kalkar, söz gelişi onama iradesi açık-
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lanırsa, işlem baştan itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Buna karşılık eksikliğin 
giderilemeyeceği anlaşılır, söz gelişi ret iradesi açıklanırsa, işlem, batıl işlemler 
gibi, baştan itibaren hüküm ve sonuç doğurmamış kabul edilir. 

Örneğin, sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin rızasını almadan bizzat yaptığı 
işlem eksik işlemdir. İşte bu gibi bir işlemde yasal temsilciden onay verip ver-
meyeceğini bildirmesi istenir. Bu onay verilirse işlem baştan itibaren hüküm ve 
sonuç doğuracaktır. Aksi halde, açık ya da örtülü olarak onay verilmediğinin an-
laşıldığı durumlarda işlem baştan itibaren hükümsüzdür.

Hukuksal İşlemin Türleri
Hukuksal işlem, kural olarak, hukuksal sonuçlarını onu yapan kişi ya da kişiler 
hayatta olduğu zaman doğurur. Çünkü kişiler açıkladıkları irade beyanları ile iste-
dikleri hukuksal sonuçlara hemen ulaşmak isterler. İşte işlemi yapanların sağlığın-
da hüküm ve sonuç doğuran işlemlere sağlararası hukuksal işlemler denmektedir. 
TBK’nda düzenlenen hemen hemen tüm sözleşmeler bu niteliktedir. Ölüme bağlı 
işlemler ise, işlemi yapanın ölümü üzerine hüküm ve sonuç doğuran işlemlerdir. 
Vasiyetname ve miras sözleşmesi, buna örnektir.

Vasiyetname, mirasbırakanın mirası üzerinde tek taraflı iradesiyle tasarrufta bu-
lunmasını sağlayan şekle bağlı ölüme bağlı tasarruf türlerinden biridir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Medeni Hukuk I Ünite 9 s. 127.

Miras Sözleşmesi, mirasbırakan ile mirasçı atanan veya kendisine belirli bir mal bı-
rakılan kimse ile yapılan sözleşmeyi ifade eder. Bu sözleşme ile mirasçı atanan miras-
bırakanın terekesinin tamamı veya kesirle ifade edilen bir kısmı üzerinde hak sahibi 
olur. Kendisine belirli bir mal vasiyet edilen kimse ise miras sözleşmesinde belirtilen 
şeyi talep hakkına sahip olur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Medeni Hukuk I Ünite 9 s. 127.

Hukuksal işlemin hüküm ve sonuçları gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyece-
ği kuşkulu olan bir olaya bağlanmış ise, koşula bağlı işlemden söz edilir. Bunu, 
vadeye bağlı işlemden ayırt etmek gerekmektedir. Hukuksal işlemin hüküm ve 
sonuçları gelecekte gerçekleşmesi kesin olan bir olaya bağlanmış ise, vadeye bağlı 
işlemden söz edilir. Hem koşul hem de vade erteleyici ya da bozucu nitelikte ola-
bilir. İşlemin hüküm ve sonuç doğurması, gelecekte gerçekleşmesi kesin bir olaya 
bağlanmış ise vadeden söz edilir. Örneğin, bisikleti sana 1 Temmuz 2012 günü 
bağışlayacağım denmiş ise erteleyici vade vardır. Buna karşılık, işlemin hüküm ve 
sonuç doğurması, gelecekteki kuşkulu bir olaya bağlanmış ise erteleyici koşul söz 
konusu olur. Örneğin, bisikleti sana sınıfı geçersen bağışlayacağım denmiş ise, 
erteleyici koşul vardır. Koşul gerçekleşene değin, işlemin hüküm ve sonuçları as-
kıdadır. Koşul gerçekleşmezse, işlem baştan itibaren hüküm ve sonuç doğurmaz, 
gerçekleşirse baştan itibaren koşulsuz bir işlemmiş gibi hüküm ve sonuç doğurur. 
Bu anlamda erteleyici koşul, eğer kararlaştırılmışsa, bir hukuksal işlemin tamam-
layıcı öğesi olup, eksikliği halinde o işlem eksik işlemdir. Buna karşılık işlemin 
doğurmaya başladığı hüküm ve sonuçların ortadan kalkması gelecekteki kuşkulu 
olaya bağlanmışsa bozucu koşul, gerçekleşeceği kesin olaya bağlanmışsa bozucu 
vadeden söz edilmektedir. Örneğin, bisiklet bağışlanmış fakat sınıfta kalma halin-
de geri alınacağının söylenmiş olması ya da taksitli satışlarda yedi gün içerisinde 
geri alma hakkının kullanılmış olması hallerinde bozucu koşul vardır. Bozucu 
koşul gerçekleştiğinde bağışlanana teslim edilmiş olan mal geri alınır, fakat yarar 
ve hasara bağlı sonuçlar bağışlanan üzerinde bırakılır.
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Malvarlığına etkileri açısından kazandırıcı ve kazandırıcı olmayan işlemler ay-
rımı yapılmaktadır. Kazandırma, bir kimseye malvarlığına ilişkin olarak bir men-
faat sağlanmasıdır. Eğer kazandırma bir hukuksal işlemle vuku buluyorsa, kazan-
dırıcı işlemden söz edilir. Kazandırıcı işlem, kazandırmada bulunan açısından bir 
borçlanma işlemi veya bir tasarruf işlemi niteliği taşır. Malvarlığının aktif öğele-
rine dokunmaksızın, yalnız borçları (pasif öğeleri) artıran işlemler borçlandırıcı 
işlemlerdir. Örneğin, satış sözleşmesi borçlandırıcı bir işlemdir. Satıcı S’nin, bir 
TV’nin mülkiyetini devretmeyi, bunun karşılığında alıcı A’nın da TV’nin bedelini 
ödemeyi borçlanması söz konusu olur. Malvarlığının aktif öğelerinde başkası le-
hine azalma, değişme ya da sınırlama sonucu doğuran kazandırıcı hukukî işlem-
ler ise, tasarruf işlemleri olarak adlandırılırlar. Örneğin, satıcının alıcıyla malın 
mülkiyetini devretmek amacıyla yaptığı aynî anlaşma (aynî akit) ya da alacaklının 
alacağını üçüncü bir kişiye devretmesi (alacağın devri) birer tasarruf işlemidir. 

Hukukumuzda kazandırıcı işlemler açısından sebebe bağlılık ilkesi geçerlidir. 
Buna göre, kazandırıcı işlemler, kural olarak geçerli bir sebebe dayanması gereken 
sebebe bağlı işlemlerdir. Yaygın olarak bilinen sebepler, ifa sebebi, alacak sebebi, 
hibe (bağış) sebebi, teminat (güvence) sebebi, yenileme sebebi ve inanç sebebidir. 
Bu bağlamda, taşınmaz mülkiyetinin devri ve –tartışmalı olmakla birlikte– taşınır 
mülkiyetinin devri sebebe bağlı işlemler (illî muameleler)dir. İşlem hiç ya da ge-
çerli bir sebep yoksa geçersizdir ve hakkı karşı tarafa geçirmez; dolayısıyla hakkın 
geri alınması o hakkı koruyan davayla, örneğin mülkiyet için istihkak davası ile 
mümkündür. Bazı kazandırıcı işlemler sebebini içermese ya da hiç veya geçerli 
bir sebebi olmasa da hüküm ve sonuç doğurur. Bunlara sebepten bağımsız ya da 
soyut hukuksal işlemler denir. Alacağın devri (temliki) sözleşmesi ve ibra (borçtan 
kurtarma, aklama) sözleşmesi gibi. İşlem hiç ya da geçerli sebebi olmasa da, ge-
çerlidir ve hakkı karşı tarafa geçirir; fakat hakkın sebepsiz zenginleşme davası ile 
geri verilmesi sağlanabilir.

Ayrıca, bir karşılık elde etmek suretiyle girişilen (satım, kira, istisna gibi) ivazlı 
(karşılıklı) işlemler ile herhangi bir karşılık elde etmeksizin girişilen (bağışlama, 
ödünç, kefalet gibi) ivazsız (karşılıksız) işlemler ayırımı yapıldığı da belirtilmelidir.

Nihayet hukuksal işlemleri taraf sayısı açısından da sınıflandırmak mümkün-
dür. Bu açıdan tek taraflı ve çok taraflı hukuksal işlemlerden söz edilir. Bir hukuk-
sal sonucu amaçlayan, fakat belirli bir muhataba yönelmeyen bir irade açıklaması 
ile kurulan hukuksal işlemler, tek taraflı hukuksal işlemlerdir. Burada olduğu gibi 
irade açıklamasında bulunan bir kişi olabileceği gibi, birden fazla kişi de olabilir. 
Bu işlemlerde, bir irade açıklaması ile hukuksal işlem kurulur ve hukuksal so-
nuçlarını doğurur. Tek taraflı hukuksal işlemlere vasiyetname, vakıf kurma, ilân 
yoluyla ödül sözü verme (ilân suretiyle vaadler), fesih, dönme ve iptal örnek ola-
rak verilebilir. Çok taraflı hukuksal işlemlerde ise, kuruluş için birden fazla ira-
de açıklamasına gereksinim vardır. Bunlar da kendi içerisinde ikiden fazla taraflı 
hukuksal işlemler ve iki taraflı hukuksal işlemler olmak üzere sınıflandırılabilir. 
Kararlar ve birlik kurma işlemleri gibi ikiden fazla taraflı hukuksal işlemler, ortak 
bir amaca yönelen gereken çoğunluktaki irade açıklamalarından oluşur. Borçlar 
hukukunda en yaygın karşılaşılan ise, iki taraflı hukuksal işlemler olan sözleşme-
lerdir. Sözleşme, aşağıda ayrı başlık altında daha ayrıntılı olarak incelenmektedir.
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BİR HUKUKSAL İŞLEM TÜRÜ OLARAK SÖZLEŞME

Kavramsal Belirlemeler
Sözleşme (akit) karşılıklı iki tarafı oluşturan kişi ya da kişilerin belirli bir hukuk-
sal sonuca ulaşmak üzere birbirine uyan irade açıklamalarıyla oluşturdukları 
hukuksal işleme denir. Sözleşmenin kurulabilmesi için, belli bir hukuksal sonu-
cun meydana gelmesi konusunda, iki ya da daha çok kişinin irade açıklamasın-
da bulunması, bu irade açıklamalarının karşılıklı olması ve irade açıklamalarının 
birbiriyle uyuşması gerekir. Borçlar hukukunda sözleşmeler, alacaklı için kişisel 
hak yaratırken, borçlu için, borç doğurur. Borçlu, örneğin bir malının mülkiye-
tini satıp devretmek istiyorsa, önce bir borç ilişkisi olan satım sözleşmesi kurar. 
Bu sözleşme, borçluya sadece malın mülkiyetini devretme yükümlülüğü doğurur. 
Alıcıya mülkiyetin geçmesi, bu amaca yönelik olan tasarruf işleminin yapılmasına 
bağlıdır. Keza borçlar hukukunda sözleşmeler rızaîdir. Dolayısıyla, borçluya bir 
şeyin verilmesi yükümlülüğü getiren bir sözleşmenin kuruluşu için o şeyin veril-
mesi gerekmez, sadece tarafların irade açıklamalarının uyuşması yeterlidir.

Sözleşme Türleri

Genel Olarak
Hukuksal işlemin bir türü olarak sözleşmenin sınıflandırılması da hukuksal iş-
lemlerdeki gibidir. O yüzden sözleşmenin türleri için de, esas itibariyle yukarı-
daki hukuksal işlemlerin türleri konusuna bakınız. Burada sözleşmeler arasında 
önemli hüküm farkları doğuran borçlu taraf sayısı açısından sınıflandırma açık-
lanmaktadır.

Borçlu Taraf Sayısı Açısından Sözleşmelerin Türleri
1. Borç yüklenen taraf sayısına göre sözleşmeler, tek tarafa borç yükleyenler 

ve iki tarafa borç yükleyenler olmak üzere ikiye ayrılır. Taraflarından sade-
ce biri için borç doğuran sözleşmelere tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler 
denilmektedir. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmeye bağışlama ya da kefalet 
sözleşmeleri örnek olarak verilebilir.

2. Her iki tarafı için de karşılıklı borç yükleyen sözleşmelere iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmeler adı verilir. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılır: 
Tam iki tarafa borç yükleyen ve eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler.

3. Sözleşmenin niteliği gereği tarafların her birinin edimi diğer tarafın edimi-
nin tam karşılığını oluşturmakta ise tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme-
lerden söz edilir. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, her iki tarafın 
da borçları doğuş, varlıklarını sürdürme ve ifa bakımından birbirinin karşı-
lığıdır. Edimler birbiriyle öyle bir ilişki içerisindedirler ki, kural olarak aynı 
anda doğar ve aynı anda ifa edilirler; biri diğerine denk bir karşılık (ivaz) 
oluşturur; her birinin sebebi diğeri olup, edimlerden biri geçerli değilse 
diğeri de geçersiz kalır. Bunlar, satım, kira, hizmet, istisna gibi edimlerin 
karşılıklı olarak değiş tokuşunu (mübadelesini) amaçlayan sözleşmelerdir.

4. Taraflardan birinin edimini ifa etmesinin sonucu olarak diğer taraf için 
de edim (borç) yükümlülüğünün doğduğu sözleşmeler ise eksik iki tarafa 
borç yükleyen sözleşmeler olarak adlandırılır. Eksik iki tarafa borç yükleyen 
sözleşmelerde, edimlerin birbiriyle mübadelesi ve birbirinin denk karşılığı 
olma niteliği bulunmaz. Bu anlamda, kimi örneklerinde taraflardan biri, 
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önce kendi malvarlığından bir değeri diğer tarafa vermeyi, diğer taraf ise, 
kendisine verileni daha sonra iade etmeyi taahhüt eder. Bu, kendi malvar-
lığından bir şeyi vermeyi değil, aslında karşı tarafa ait olanı, ona iade et-
meyi taahhüttür. Örneğin, kullanım ödüncünde (ariyette) kullanmak üzere 
alınan atı, ödünç alan alır, kullanır ve işi bittikten sonra iade eder. Burada 
ödünç alınan atın iadesi, karşı edim değil, alınanın iadesidir; çünkü, at, za-
ten diğer tarafa aittir. Dolayısıyla, tarafların borçları karşılıklı olarak ve aynı 
anda değil, sıra ile doğmaktadır. Kimilerinde ise, sözleşmenin kurulması 
anında, taraflardan birinin borcu mevcut ve kesin iken, diğer tarafın edi-
mi bu anda mevcut değildir. Ancak, bir olasılık söz konusudur; sonradan 
gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Örneğin ücretsiz vekâlet sözleş-
mesinde, vekil başlangıçta işi görülenden bir istem hakkı sahibi değildir. 
Fakat vekil, işi görürken ortaya çıkan masraflar ya da iş dolayısıyla uğradığı 
zararları bakımından, masraflarının ödenmesi ya da tazminat isteme hakkı 
kazanır (TBK 510). Bu isteme hakkı, vekilin gördüğü işin karşılığı olarak 
belirlenmiş (ücret) değildir.

Sözleşmenin Öğeleri
Sözleşmenin kurucu öğeleri, iki tarafın irade açıklamasının varlığı, irade açıkla-
malarının karşılıklı olması ve irade açıklamalarının birbiriyle uyuşmasıdır.

Öneri (İcap)
Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından 
zaman itibariyle ilk önce yapılana öneri (icap) adı verilmektedir. Açıklamayı ya-
pana da öneren (icapçı) denilmektedir. Öneri tek taraflı ve varması (ulaşması) 
gerekli bir irade açıklamasıdır. Öneri, öğeleri mevcutsa öneren için bağlayıcıdır.

Öneri, önerenin açıklaması ile bağlı olma niyetini yansıtmalıdır. Önerenin 
açıklamasından önerisi ile bağlanma niyeti açıkça ve kolaylıkla anlaşılmaz ise, bu 
öneri değil, öneri çağrısı (icaba davet) olarak nitelendirilmektedir (TBK 8). Öne-
ren önerisiyle bağlı olmama hakkını açıkça saklı tutmuşsa veya işin niteliği ya da 
durumun gereklerinden önerinin bağlayıcı olmadığı anlaşılabiliyorsa öneri çağrısı 
bulunduğu düşünülmelidir (TBK 8/I). Yeni TBK 8, vitrinde fiyatını göstererek mal 
sergileme, tarife, fiyat katalogu veya benzerinin gönderilmesini “aksi açıkça ve ko-
laylıkla anlaşılmadıkça” kural olarak öneri niteliğinde görmektedir (krş. eBK 7). 

Öneri hedeflenen sözleşmenin objektif esaslı tüm öğelerini içermek zorunda-
dır. Öneri muhatabın, kabul ya da ret iradesini tereddüde düşmeden açıklamasını 
sağlamaya elverişli içerik ve anlaşılırlıkta olmalıdır. Örneğin bir mal satılacaksa 
hangi malın satılacağı, özellikleri, hangi fiyata satılacağı, miktarı vb. mutlaka öne-
ride yer almalıdır.

Öneri mutlaka bir muhataba yöneltilmiş olmalıdır. Karşı taraf belirli bir kişi de 
olabilir, belirsiz sayıda kişi de... Bu son durumda kamuya (umuma/alenî) yönelik 
öneriden söz edilir. Meşrubat otomatları, kamuya açık yerlerdeki telefonlar kamu-
ya karşı önerilerdir.

Öneri açık ya da örtülü olabilir. Meselâ önceden yapılan anlaşmaya göre ya-
yınevinin yeni çıkan kitapları müşterisine yollaması halinde örtülü öneri niteliği 
bulunmaktadır. Buna karşılık, yeni TBK 7 uyarınca, bir kişinin önceden herhangi 
bir anlaşması bulunmayan diğer bir kişiden gelen ve ısmarlamadığı bir şeyi posta 
kutusunda ya da kapısında bulması halinde, bunun öneri olarak nitelenmesi söz 
konusu olmaz. 
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Öneriyle bağlılık süresi, önemli bir husustur. Bu konuda önerinin süreli olup 
olmamasına göre ayırım yapmak gerekmektedir. Belli bir süre bağlı kalmak niye-
tiyle açıklanan öneriye süreli öneri denir. Süreli öneride bulunan kimse, bu süre-
nin sonuna kadar önerisi ile bağlı kalır (TBK 3/I). Kabul haberi bu süre bitmeden 
önce önerene ulaşmazsa öneren artık önerisi ile bağlı kalmaktan kurtulur (TBK 
3/II). Önerenin kabul için bir süre belirlememiş olduğu öneriye ise süresiz öneri 
denir. Süresiz önerinin tarafların ya da temsilcilerinin yüz yüze görüşmeleri sıra-
sında veya telefon ya da internet gibi bir iletişim ortamına girişi sağlayan bilgi-
sayar aracılığıyla karşı karşıya yapılan öneriler hazırlar arasında yapılmış olarak 
tanımlanmaktadır. Hazırlar arasındaki süresiz öneri muhatap tarafından derhal 
kabul edilmemişse reddedilmiş sayılır (TBK 4). Buna karşılık, hazır olmayanlar 
arasındaki süresiz öneriyle bağlılık süresi, vaktinde gönderilmiş bir kabul haberi-
nin önerene ulaşacağı ana kadardır. Öneren için bağlı kalma süresi, önerinin mu-
hataba varması, muhatabın kararını oluşturması ve onun kararını bildiren irade 
açıklamasının önerene varması için geçecek uygun bir süredir. Bu sürenin hesabı-
nı yaparken “Öneren, önerisini zamanında ulaşmış sayabilir.” (TBK 5/II) Beklen-
mesi gereken bu uygun süre içerisinde kabul haberi önerene ulaşmış ise sözleşme 
kurulur. Süresinde ulaşabilecek zamanda gönderilen ama vaktinde ulaşmayan ka-
bul haberini alınca öneren, bununla bağlı olmak istemediğini derhal kabulcüye 
bildirmediği takdirde sözleşme yine kurulmuş olur (TBK 5).

Önerinin geri alınması mümkün ise de, öneren kural olarak açıkladığı önerisi 
ile bağlıdır. Kabul açıklamasının önerene varması ile sözleşme kurulmuş olur. Üç 
durumda öneren önerisini geri alabilir. a) Öneriyi geri alma açıklaması, muhata-
ba (kabulcüye) öneriden önce ulaşırsa, b) öneri ile aynı anda karşı tarafa ulaşırsa, 
c) kabulcüye öneriden sonra ulaşmakla beraber öneriden önce öğrenilirse öneren 
önerisini geri almış sayılır (TBK 10/I).

İnternet aracılığıyla antika bir aynanın 3 gün içerisinde en yüksek bedeli ödeyene 
satılacağı ilan edilmiştir. Söz konusu irade açıklaması icap (öneri) olarak nitelendi-
rilebilir mi?

Kabul
Kabul, önerenin yapmış olduğu öneriye kabulcünün verdiği olumlu cevaptır. Yani 
kabulcünün kendisine yapılmış olan öneriyle tamamen uygun ve onu onaylar ni-
telikte tek taraflı ve varması gerekli irade açıklamasıdır. Eğer kabulcünün açıkla-
dığı irade öneriyi değiştirir veya tamamlar nitelikte olursa, kabul değil yeni bir 
öneri durumu söz konusu olur. Kabulün sözleşmenin kurulmasını sağlayabilmesi 
için mutlaka önerinin bağlayıcı olduğu süre içinde önerene ulaştırılması gerekir. 
Bu süreyi aşan bir zamanda önerene ulaşan kabul açıklaması kabul değil, yeni 
bir öneri sayılır. Fakat kabul haberi süresinde varacak zamanda yollanmış, ama 
önerene süre bittikten sonra ulaşmış ise, öneren bununla bağlı olmak istemediği-
ni derhal kabulcüye bildirmediği takdirde sözleşme kurulmuş olur. Kabul, yazılı, 
sözlü veya temsilci aracılığıyla açıklanabilir. Kural olarak şekle tâbi değildir. Fakat 
geçerlilik şekli aranan işlemlerde aranan şeklin içeriğini oluşturmalıdır.

Eğer kullanılan ifade ve sözcüklerden, kabul iradesi duraksamaya yer verme-
yecek şekilde açıkça anlaşılıyorsa, buna açık (sarih) kabul denir. Yeni hukuku-
muzda iki durumda açık kabul arandığını belirtmekte yarar vardır. Ismarlanma-
mış şeylerin gönderilmiş olması halinde, yeni TBK 7 uyarınca, alıcı, bu durum 
karşısında herhangi bir harekette bulunmak, örneğin geri göndermek, saklamak 
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ya da ret açıklaması yapmak zorunda değildir. Bu gibi şeylerin gönderilmesi ha-
linde, gönderen, muhataptan açık bir kabul açıklaması yapmasını beklemelidir. 
Aksi halde, susma ya da hareketsizlik ret sayılır (TBK 7). Keza, yeni TBK 21/I’i de, 
sözleşme kurulduktan sonra sözleşmeye ithal edilmeye çalışılan genel işlem ko-
şulları bakımından muhatapça örtülü kabule imkân tanımayan bir hüküm olarak 
anlamak gerekir. 

Kabulcünün öneriyi kabul ettiği açıkça anlaşılmamakla beraber takındığı ta-
vır ve davranışlardan onun bunu kabul ettiği sonucu çıkarılabiliyorsa buna da 
örtülü (zımnî) kabul denir. Kişi yaratmadığı sorulara cevap vermekle yükümlü 
değildir. Fakat, TBK 6, bazı hallerde susmayı örtülü bir kabul açıklaması saymak-
tadır. Önerenden hal ve şartlar gereği karşı tarafın açık bir kabulünü beklemesi 
istenemeyecekse, karşı tarafın susması örtülü bir kabul açıklaması sayılacaktır. 
Bir bağışlama teklifi alan kişinin susması, kimi durumlarda vekilin susması kabul 
sayılır. Susmanın yanında sahiplenme veya ifa da örtülü kabul sayılabilir. Gönde-
rilen kumaştan bir takım dikmesi istenen terzinin, kumaşı uygun bir süre içinde 
geri göndermeyip takımı dikmesi gibi...

Kabulü geri alma açıklaması kabul açıklamasından önce veya aynı anda ulaş-
mışsa, hattâ sonra ulaşsa bile öneren tarafından öğrenilmezden önce kabulcü 
açıklamasıyla bağlı olmaz (TBK 10). Bu durumda kabul açıklaması hiç yapılma-
mış olur ve sözleşme meydana gelmez.

Taraf İradelerinin Uyuşması
Sözleşmenin kurulması için taraf iradelerinin uyuşması gerekir, uyuşma yoksa 
sözleşme de yok hükmündedir. Hangi noktalarda uyuşma olmalıdır? Aslında her 
noktada uyuşma olması gereğinden söz edilebilir. Sözleşmeler kuruluş tarzı iti-
bariyle, anlık temas noktalarında kurulan (elden) işlemlerle, bir müzakere süre-
cinde içeriği belirlenen sözleşmeler olarak farklılıklar gösterebilir. Hangi tarzda 
kurulursa kurulsun her sözleşmenin esaslı öğeleri arasında objektif esaslı öğeler 
ve sübjektif esaslı öğeler olmak üzere ikili bir ayırım yapmak gerekmektedir. 

Objektif esaslı öğeler, bir sözleşmeye niteliğini (adını) veren, o sözleşme için 
asgarî zorunlu içeriği oluşturan öğelerdir. Yasada düzenlenmiş (tipik) sözleşme-
lerde, yasada gösterilen öğeler objektif esaslı öğelerdir. Örneğin, satım sözleşme-
sinin objektif esaslı öğeleri, mülkiyeti devir borcu (mal) ve bedeldir (semen). İşte, 
her sözleşmede tarafların karşılıklı olarak alış verişini yaptığı irade açıklamaları 
bu objektif esaslı noktalar üzerinde uyuşmuşsa, diğer bir deyişle, önerinin içeriği 
aynen kabulün de içeriği haline gelmiş ise sözleşme kurulmuş olur (TBK 2/I).

Sübjektif noktalar, esas itibariyle sözleşmenin yan noktalarıdır. Bunlar, o söz-
leşmeyi kurmak için tarafların irade açıklamalarında yer alması zorunlu olmayan 
öğelerdir. Örneğin satım sözleşmesinde satılanın alıcının adresine kadar taşın-
ması, taşımanın ücreti, taşıma rizikolarına karşı sigortalanması gibi. Sübjektif 
noktalar üzerinde tarafların üzerinde hiç durmamaları sözleşmenin kuruluşu-
nu etkilemez (TBK 2). Bu durumda bunlar yan nokta niteliğinde kalırlar ve fark 
edildiklerinde tarafların üzerinde anlaşması ya da yargıcın müdahalesi ile sorun 
çözüme kavuşturulur (TBK 2/II). Yargıç, çözümü elde ederken, sırasıyla emredici 
hükümleri, tarafların iradesini, sonra yasadaki yedek hükümleri, örf âdeti esas 
alacaktır. Sübjektif noktalar, taraflarca görüşme konusu yapılmış, anlaşma sağ-
lanamamış, fakat bu noktalarda yasadaki yedek kuralların uygulanacağı karar-
laştırılmış ise, sözleşmenin kurulduğu kabul edilmektedir. Bir ya da her iki taraf 
sübjektif noktaları esaslı öğeler haline getirmiş olabilir. Şöyle ki, taraflar sübjektif 
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noktaları görüşmüş, fakat anlaşma sağlanamamış ve en azından taraflardan biri 
için bu noktalar esaslı ise, sübjektif esaslı nokta meydana gelmiş olur. Sübjektif 
esaslı noktalar üzerinde anlaşma yoksa, sözleşme de kurulmamış olur (TBK 2/I). 

Taraf iradelerinin uyuşup uyuşmadığını belirleyebilmek için tarafların söz ve 
hareketleri yerine, ortak amaçlarına bakarak sonuca varılmalıdır (TBK 19). Bu, 
tarafların iradelerinin yorumunu gerektirir. Taraf iradelerinin yorumunda ortaya 
atılan çeşitli görüşler vardır. Günümüz Türk hukukunda güven kuramı benimsen-
mektedir. Buna göre, yargıç, yorumladığı irade açıklamalarına, gerçekliğin dürüst 
bir muhatapça bilinebilir ve böylelikle de karşı açıklama yapmaya karar verirken 
somut olayın göz önüne alınabilir tüm özelliklerini dikkate almak suretiyle bir 
anlam vermelidir.

Sözleşmenin Kuruluş ve Hüküm ve Sonuçlarını Doğurma Anı
1. Süreli öneri, önereni süre sonuna dek bağlar. Zamanında gelmiş kabul açık-

laması ile sözleşme kurulur ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. 
Süre kabul haberi gelmeden sona erdiğinde, önerenden önerisiyle bağlı ol-
ması beklenemez (TBK 3). 

2. Hazırlar arasında süresiz önerilerde, muhatap bu öneriyi, gecikmeksizin ka-
bul ettiğini karşı tarafa bildirdiği anda sözleşme kurulur ve o andan itibaren 
hüküm ve sonuçlarını doğurmağa başlar (TBK 4). 

3. Hazır olmayanlar arasında süreli öneride kabul haberi, süre dolmadan öne-
rene varmalıdır. Kabul haberinin önerene ulaşmasıyla sözleşme kurulur. Bu 
anda kurulan sözleşme, kabul haberinin gönderildiği andan itibaren hüküm 
ve sonuçlarını meydana getirmeye başlamış olur (TBK 11/I). Fakat TBK 11/II 
uyarınca, açık bir kabul açıklamasına ihtiyaç bulunmayan hallerde, örneğin 
örtülü kabulde (TBK 6), sözleşme önerinin karşı tarafa ulaşması ile meydana 
gelir ve hükümlerini de o ândan itibaren doğurmaya başlar.

4. Hazır olmayanlar arasında süresiz öneride kabul haberinin, önerenin bağlı 
kalma süresi içerisinde önerene ulaşmasıyla sözleşme kurulur. Süresi içinde 
ulaşacak şekilde gönderilen ancak vaktinde ulaşmayan kabul haberini alan 
öneren, bununla bağlı olmak istemediğini derhal kabulcüye bildirmezse 
sözleşme yine kurulmuş olur (TBK 5/III). Bu sözleşme, kabul haberinin 
gönderildiği andan itibaren hüküm ve sonuçlarını meydana getirmeye baş-
lamış olur (TBK 11/I). 

 Hüküm ve sonuçların doğma anı önem taşır. Borcun ifa ve talep edilebil-
mesinin mümkün hale geldiği andır. Ayrıca, bu anda zamanaşımı ve para 
borçlarında faiz işlemeye başlar. Keza, tasarruf sözleşmelerinde zamanda 
öncelik, bu tarihe göre belirlenir.
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Özet
Günlük yaşam ilişkilerinden kişiler arasında borç iliş-
kisi kuranlar borçlar hukukunun konusunu oluşturur. 
Kişiler arasındaki borç ilişkisinin kaynağını sözleşme-
ler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz 
iş görme oluşturur. Borçlar hukuku, özel hukukun 
temel alanı olan medenî hukukun malvarlığı ile ilgili 
olan dallarından biridir. Borçlar Kanunu her ne kadar 
Medenî Kanundan ayrı bir kitapta düzenlemiş olsa 
da Medenî Kanunun tamamlayıcısı ve bir parçasıdır. 
Borçlar hukukunun yazılı ve yazılı olmayan çeşitli kay-
nakları vardır. Yazılı kaynakları Anayasa, milletlerarası 
andlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde kararname-
ler (KHK), tüzükler ve yönetmelikler, yazılı olmayan 
kaynaklar ise, örf ve âdet hukuku kuralları ile bilimsel 
görüşler ve yargı kararlarıdır. 
Borçlar hukukuna egemen olan ilkeleri dört başlık altında 
toplamak mümkündür. Bunlar: İrade özerkliği, nisbîlik, 
sorumluluğun kusur ilkesine dayanması, borçlunun yer-
leşim yerinde ifa ilkesidir. İrade özerkliği ilkesi, kişinin 
başka kişilerin etkisi olmaksızın bağımsız olarak kararlar 
alabilmesi ve dilediği borç ilişkisini kurabilmesi şeklinde 
tanımlanabilir. İrade özerkliği ilkesi borçlar hukuku ala-
nında sözleşme özgürlüğü ilkesinin ve haksız fiillerden 
sorumluluğun temel dayanağını oluşturmaktadır. 
Nisbilik ilkesi, borç ilişkisinin sadece tarafları arasında 
bağlılık yaratacağını ifade eder. Borçlar hukuku alanın-
da nisbilik ilkesi kural olmakla birlikte, üçüncü kişiye 
etkili sözleşme ve eşyaya bağlı borçlar söz konusu ilke-
nin istisnalarını oluşturmaktadır.
Sorumluluğun kusura dayanması ilkesi gereğince bir kişi, 
başkasının uğradığı zarardan ancak kusuru varsa sorumlu 
tutulabilir. Sözleşme dışı sorumluluk alanında kusur ilkesi 
genel prensibi oluşturmakla birlikte kusursuz sorumluluk 
halleri söz konusu ilkenin istisnalarını oluşturmaktadır.
Borçlunun yerleşim yerinde ifa ilkesi borcun, doğduğu 
sırada borçlunun yerleşim yerinde ifa edilmesini konu 
alır. Söz konusu ilkenin de para borçları ve parça borç-
ları bakımından istisnaları mevcuttur. 
Borç, bir kimsenin (borçlunun) diğerine (alacaklıya) 
karşı yerine getirmeyi yüklendiği belirli biçimde bir dav-
ranışa denir. Borç ilişkisi ise, iki taraf arasında kurulan 
ve taraflardan birine (borçluya) belirli bir biçimde dav-
ranışta bulunma (verme, yapma veya yapmama) borcu-
nu yüklerken diğerine (alacaklıya) ise bu borcun yerine 
getirilmesini isteme (talep) hakkı veren bir bağdır. Borç 
ve borç ilişkisi kavramları, doğum, kapsam, devredilme 
ve sona erme bakımından birbirinden ayrılır. 
Borç ilişkisinin alacaklı, borçlu ve edim olmak üzere üç 
öğesi vardır. Edim borcun konusuna denir. Edim çeşitli 
açılardan gruplandırılabilir. Konusu bakımından yap-
ma, verme ve yapmama ile olumlu ve olumsuz edimden, 

süre bakımından ise ani, sürekli ve dönemli edimden söz 
edilir. Borç ilişkisinden taraflar lehine birçok hak ve borç 
doğar. Borç ilişkisinden doğan asıl hak alacak hakkıdır. 
Alacak hakkı dışında bir borç ilişkisi feri ve tali hakları 
da içerir. Borç ilişkisinden doğan yükümlülükler edim 
yükümleri ve davranış yükümleri şeklinde ikiye ayrılır. 
Borçlu yüklendiği borcu rızası ile yerine getirmezse bu 
davranışından ötürü sorumlu tutulur. Sorumluluk bakı-
mından borçlar hukuku alanında malvarlığı ile sınırsız 
sorumluluk ilkesi kuraldır. Ancak söz konusu ilkenin 
de istisnaları mevcuttur. Bu durumda da yine malvarlığı 
ile sorumluluk esas olmakla birlikte ancak sorumluluk 
konu ve miktar bakımından sınırlandırılmaktadır.
Hukuksal işlem, belirli bir hukuksal sonuç doğurmaya 
yönelik irade açıklamasıdır. Hukuksal işlemin kurucu 
öğeleri irade açıklaması ve hukuksal sonuçtur. Ancak 
bir hukuki işlemin varlığı başlı başına hukuksal so-
nucun doğmasına yeterli değildir. Hukuksal işlemin 
kendisinden beklenen hukuksal sonucu doğurabilmesi 
geçerlilik öğelerinin bulunmasına bağlıdır. Kimi işlem-
lerde kurucu ve geçerlilik öğeleri dışında ek öğeler yer 
alabilir. Bunlara tamamlayıcı ya da etkinlik öğeleri adı 
verilir. Kurulmuş ve geçerli olan bir hukuksal işlemin 
hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için bulunmama-
ları gereken öğelere etkinlik öğeleri denir. Hukuksal 
işlemi meydana getiren öğelerdeki eksiklik, söz konusu 
eksikliğin türüne göre örneğin hukuksal işlemin hiç 
kurulmamış (yok) sayılması, kesin hükümsüzlükle ma-
lul olması veya hukuksal işlemin iptal sebebi bulunan 
tarafça iptal edilebilmesine yol açar. Hukuksal işlemleri 
çeşitli kriterlerden hareketle farklı şekillerde gruplan-
dırmak mümkündür.
Sözleşme (akit) karşılıklı iki tarafı oluşturan kişi ya da 
kişilerin belirli bir hukuksal sonuca ulaşmak üzere bir-
birine uyan irade açıklamalarıyla oluşturdukları hukuk-
sal işleme denir. Hukuksal işlemler gibi sözleşmeleri de 
farklı kriterlerden hareketle ayrıma tabi tutmak müm-
kündür. Sözleşmenin kurucu öğeleri, iki tarafın irade 
açıklamasının varlığı, irade açıklamalarının karşılıklı 
olması ve irade açıklamalarının birbiriyle uyuşmasıdır. 
Sözleşmenin kurulmasına yol açan iade beyanlarından 
zaman itibariyle önce yapılanına icap (öneri) denir. 
Önerenin yapmış olduğu öneriye kabulcünün verdiği 
olumlu cevaba kabul denir. Sözleşme ancak, öneri ve 
kabul beyanı birbirine uygun olduğu zaman kurulmuş 
sayılır. Tarafların beyanları arasındaki uygunluk söz-
leşmenin objektif ve sübjektif yönden esaslı noktalarını 
içermelidir. Taraf iradelerinin uyuşup uyuşmadığını be-
lirleyebilmek, tarafların iradelerinin yorumunu gerek-
tirir. Tarafların iradelerinin yorumlanması konusunda 
bizim hukukumuzda güven kuramından yararlanılır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Borçlunun yan yükümlere aykırı davranışının hu-
kuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sözleşmeden dönme
b. Sözleşme konusu şeyin iadesi
c. Zararın tazmini
d. Borcun sona ermesi
e. Sözleşmenin iptali

2. Hukuki işlemin kurucu öğelerindeki eksikliğe bağ-
lanan hukuki yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yokluk
b. Eksiklik
c. Kesin hükümsüzlük
d. İptal edilebilirlik
e. Kısmi hükümsüzlük

3. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf işlemidir?
a. Taşınmaz satışı
b. Kira sözleşmesi
c. Tüketim ödüncü
d. Alacağın devri
e. Bağışlama

4. Yenilik doğuran haklara ilişkin aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

a. Tek taraflı irade beyanı ile kullanılırlar.
b. Şarta bağlanamazlar.
c. Bir kere kullanılınca sona ererler.
d. İstisnaen bir kısmı dava açılarak kullanılır. 
e. Zamanaşımı süresine tabidirler.

5. Hukukumuzda sözleşmelerin yorumu konusunda 
esas alınan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Güven kuramı 
b. Eşitlik kuramı
c. Serbesti kuramı 
d. İrade kuramı
e. Beyan kuramı

6. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal işlemlerin ta-
mamlayıcı öğelerinden biri değildir?

a. Vesayette yasal temsilcinin onayı
b. Erteleyici vadenin dolması
c. Erteleyici koşulun gerçekleşmesi
d. Bozucu koşulun gerçekleşmesi
e. Yetkisiz temsilde temsil olunanın onayı

7. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemler-
den biridir?

a. Kefalet
b. Vasiyet
c. Tüketim ödüncü (Karz)
d. Kullanım ödüncü (Ariyet)
e. Vekâlet

8. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemin iptaline 
yol açan sebeplerden biri değildir?

a. Yanılma (Hata)
b. Aşırı Yararlanma (Gabin)
c. Aldatma (Hile)
d. Korkutma (Tehdit)
e. Muvazaa (Danışlıklık)

9. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren 
sebeplerden biri değildir?

a. İbra
b. Fesih
c. Feshi ihbar
d. Dönme
e. Geri Alma

10. Aşağıdakilerden hangisi her türlü hukuksal işlem-
de aranmayacak geçerlilik öğelerinden biridir?

a. Kamu Düzenine Aykırılık 
b. Aşırı Yararlanma (Gabin)
c. Ahlâka Aykırılık
d. İmkansızlık
e. Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Davranış Yükümleri (Yan 

Yükümler)” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Hukuksal İşlemin Kurucu 
Öğeleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Hukuksal İşlemin Türleri” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Yan (Tali) Haklar” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Taraf İradelerinin Uyuşma-
sı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Etkinlik Öğeleri” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Hukuksal İşlemin Türleri” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “İptal (Edilebilirlik)” başlık-
lı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Borç ve Borç İlişkisi Ara-
sındaki Farklar” başlıklı konuyu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Geçerlilik Öğeleri” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Taraflar borcun ifa edileceği yeri aralarında anlaşarak 
serbestçe belirleyebilirler. Taraflar arasında ifa yerinin 
neresi olduğu konusunda bir anlaşma yoksa ifa yeri 
Türk Borçlar Kanunundaki yedek hukuk kurallarına 
bakılarak belirlenir. Mehmet’in borcu para borcudur. 
Para borçlarının ifa yeri TBK gereğince alacaklının ifa 
zamanındaki yerleşim yeridir.

Sıra Sizde 2
Edim şu özellikleri taşımalıdır. Hukuken korunan bir 
menfaat olmalı, muhatabın yararına bir yükümlülük 
doğurmalı, belirli veya belirlenebilir olmalı, İmkânsız 
olmamalı, hukuka, genel ahlâka ve kişilik haklarına ay-
kırı olmamalıdır. Sözü geçen örnekte Yıldız’ın vermiş 
olduğu söz muhatabın yararına olmadığından huku-
ken bir edimden söz etmek mümkün değildir.

Sıra Sizde 3
Elbise dikmeyi üstlenen terzinin edimi, yapma edimi, 
olumlu edim, kişisel edim ve ani edimdir. 

Sıra Sizde 4
Parça borcu cins borcu ayırımı tarafların iradesine bağlı 
olarak yapıldığı halde, borca konu eşyanın misli veya gay-
rı misli şeklinde ayrımı eşyanın niteliği esas alınarak ya-
pılır. Bu nedenle tarafların aralarında anlaşarak borç ko-
nusu eşyanın niteliğini değiştirmeleri mümkün değildir.

Sıra Sizde 5
İtiraz ile maddî olgular (vak’alar) ileri sürülür. Def ’ide 
ise, bir hak ileri sürülmektedir. İtiraz sebebi yargıç ta-
rafından re’sen (kendiliğinden) göz önüne alınır. Def ’i 
ise, bir hak olduğu için sahibi tarafından ileri sürülme-
dikçe yargıç tarafından dikkate alınamaz.

Sıra Sizde 6
Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan 
iki irade açıklamasından zaman itibariyle ilk önce yapı-
lana öneri (icap) adı verilmektedir. Bir irade açıklaması-
nın öneri olarak nitelendirilebilmesi için bir takım özel-
likleri taşıyor olması gerekir. Her şeyden önce, öneride 
bulunanın önerisi ile bağlı olma niyeti olmalı, öneri söz-
leşmenin objektif esaslı tüm öğelerini içermeli ve mu-
hataba yöneltilmiş olmalıdır. Söz konusu olayda öneri 
satım sözleşmesinin esaslı öğelerini içermektedir. Örnek 
umuma yapılmış süreli bir öneriye ilişkindir.
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4
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sözleşme özgürlüğü ilkesini tanımlayabilecek, 
Sözleşmelerin şeklini açıklayabilecek, 
Sözleşmelerin yorum ile irade ve irade beyanı arasındaki uygunsuzluk hallerini 
tanımlayabilecek, 
Aşırı yararlanma (gabini) açıklayabilecek, 
Temsil kavramını tanımlayabilecek,
Borcun kaynaklarından ikincisini oluşuran haksız fiileri açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 İrade	Özerkliği	
•	 Sözleşme	Özgürlüğü
•	 Önsözleşme
•	 Genel	İşlem	Şartları	
•	 Sözleşmelerde	Şekil	
•	 Kesin	Hükümsüzlük

•	 Yorum	
•	 Hukuka	Aykırılık
•	 Kast
•	 İhmal
•	 Zarar

İçindekiler
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•	 SÖZLEŞMELERDE	ŞEKİL
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BORCUN	İKİNCİ	KAYNAĞI:	HAKSIZ	
FİİLLER

MEDENİ HUKUK II



GİRİŞ
Borçlar hukuku bakımından sözleşmeler alanında sözleşme özgürlüğü ilkesi ge-
çerlidir. Sözleşme özgürlüğü ilkesi taraflara çok yönlü bir serbesti sağlar. Ancak 
bu serbesti sınırsız değildir. Sözleşme özgürlüğü kanuni sınırlar içerisinde geçer-
lidir. Sözleşme özgürlüğünün görünüm şekillerinden biri şekil serbestisidir. Bu 
bakımdan taraflar aralarındaki sözleşmeyi diledikleri şekilde yapabilirler. Sözleş-
melerin şekli bakımından genel kural şekil serbestisi olmakla birlikte geçerliliği 
kanun tarafından belirli bir şekle tabi tutulmuş sözleşmeler olabileceği gibi taraf-
lar da aralarındaki sözleşmenin belirli bir şekilde yapılmasını kararlaştırabilirler. 
Gerek kanun tarafından gerek iradi olarak geçerliliği belirli bir şekle tabi tutulan 
sözleşmeler bu şekle uyulmadan yapılırsa kesin hükümsüz olur. 

Sözleşmede yer verilen kayıt ya da koşulların ne anlama geldiğinin belirlenme-
sine sözleşmenin yorumu denilmektedir. Sözleşmeler güven ilkesinden hareketle 
yorumlanır. 

Sözleşmelerin istenilen hukuki sonucu doğurması için irade ile açıklaması ara-
sında uygunsuzluk olmamalıdır. İrade ile açıklaması arasındaki uygunsuzluk bir-
birinden farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Bunlardan bir kısmı irade bozukluğu 
halleri olarak adlandırılan yanılma, aldatma, korkutma ile latife beyanı, zihin ka-
yıt ve muvazaadır. İrade bozukluğu hallerinde iradesi sakatlanan taraf, kanunun-
da gösterilen hak düşürücü süre içerisinde sözleşmeyi iptal edebilir. Zihni kayıt 
ve latife beyanı kural olarak herhangi bir sonuç doğurmaz. Muvazaa halinde ise, 
muvazaalı işlem kesin hükümsüzdür. İrade bozukluğu halleri gibi sözleşmenin 
iptaline yol açan bir başka durumda tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere 
özgü olan aşırı yararlanma halidir. Aşırı yararlanma, tam iki tarafa borç yükleyen 
bir sözleşmenin kurulması sırasında bir tarafın darda kalmasından, düşüncesiz-
liğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanarak edimler arasında yaratılan açık 
oransızlık halidir.

Bir hukuksal işlemin bir kişinin adına ve/veya hesabına hareket eden diğer 
bir kişi tarafından yapılmasına temsil denir. Temsil, kaynağı bakımından kanuni 
temsil-iradi temsil, temsilcinin yapmış olduğu hukuki işlemin sonuçlarının doğ-
rudan temsil olunanın şahsında sonuç doğurup doğurmaması bakımından doğ-
rudan temsil-dolaylı temsil şeklinde ayrılır. Temsil konusunda yapılan başka bir 
ayrımda yetkili temsil-yetkisiz temsil ayırımıdır. 

Borcun Kaynakları:
Sözleşmeden Doğan Borçlar

(Devam) - Haksız Fiiller



Medeni Hukuk II94

Borcun kaynaklarından ikincisini haksız fiiller oluşturur. Haksız fiil, bir kişi-
nin hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla diğer bir kişinin zarara uğramasına yol 
açmasıdır. Haksız fiillerden sorumluluk konusunda Borçlar Kanunumuzda iki ge-
nel ilke hüküm altına alınmıştır. Bunlardan ilki kusur ilkesidir. Kusur sorumlulu-
ğu gereğince bir kimsenin haksız fiillerinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için şu 
koşulların gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar: Davranış, hukuka aykırılık, zarar, 
davranışla zarar arasında nedensellik bağı ve kusurdur. Haksız fiillerden sorum-
luluk konusunda kabul edilen ikinci ilke tehlike ilkesidir.

SÖZLEŞME SERBESTİSİ (ÖZGÜRLÜĞÜ) İLKESİ

Genel Olarak
Sözleşmeler alanında irade özerkliği ilkesi esastır. İrade özerkliği, kişinin dış et-
kilerden uzak, böylelikle başkalarının etkisi olmaksızın iradesini oluşturabilme, 
açıklayabilme, biçimlendirebilme, geri alma ya da ortadan kaldırabilme yetilerine 
sahip olduğu yönündeki varsayımdır. Bu, bireyci, özgürlükçü, serbest piyasa anla-
yışının temel dogmalarından biridir. Bu açıdan, bireyin, sözleşme yapıp yapmama 
konusunda serbestçe karar verebilecek durumda bulunduğu kabul edilmektedir.

İrade özerkliği sözleşmeler alanına sözleşme özgürlüğü olarak yansır. Sözleş-
me özgürlüğü, iradesi özerk olarak kabul edilen kişilerin emredici kurallara, ahla-
ka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmadıkça her konuda sözleşme yapıp 
yapmamakta karar verme serbestisidir. 

Sözleşme özgürlüğünün kişinin dilediği kişiyle sözleşme yapma (taraf seçme 
serbestisi), dilediği içerikte sözleşme yapma (tip serbestisi), dilediği şekilde söz-
leşme yapma (şekil serbestisi), dilediği zaman sözleşmenin içeriğini değiştirme 
(değiştirme serbestisi) ve dilediği zaman sözleşmeye son verme (son verme ser-
bestisi) görünümlerinde ortaya çıkabileceği kabul edilmektedir. 

Şekil zorunluluğu öngören kurallar bulunduğunu, aşağıda hukuksal işlemler-
de şekil konusu incelenirken öğreneceğiz. Dilediğinde değiştirme serbestisinin 
sözleşmeler hukukunda yaşama geçirilmesi pratikte sorunludur. Örneğin aşırı ifa 
güçlüğü olarak ifade edilen ve uyarlama olanağının değerlendirildiği durumlarla 
karşılaşılabilmektedir. Bu konu da aşağıda yerinde açıklanmaktadır. Burada söz-
leşme yapma zorunluluğu ve genel işlem koşulları üzerinde durulmaktadır.

Sözleşme Yapma Zorunluluğu, Özellikle Önsözleşme
1. Sözleşme yapıp yapmama ve sözleşmenin tarafını seçme özgürlüğüne, yani 

dilediği kişiyle sözleşme yapma serbestisine yasa veya taraf iradeleri ile sı-
nırlamalar getirilebilir. Yasal sözleşme yapma zorunluluğu hallerine, paylı 
mülkiyette önalım hakkı, fiyat koyarak bir malı vitrinde sergileme, tekel ni-
teliğinde faaliyet görenler ve temel gereksinimleri karşılayıcı mal ve hizmet 
sunumu yapanlar örnek olarak verilebilir. İradî sınırlamalara, alım hakkı, 
gerialım hakkı, önalım hakkı, önsözleşme örnek olarak verilebilir. 

Alım, gerialım ve önalım hakları, yenilik doğuran haklar grubunda yer alırlar. Bu ne-
denle, hak sahibi tek taraflı irade beyanı ile arzu edilen hukuksal sonucu elde edebilir. 

2. Burada anılan önsözleşme, taraflarca hedeflenen asıl sözleşmenin öncüsü 
olarak akdedilen ve taraflara hedeflenen sözleşmenin kuruluşu için irade 
açıklamasında bulunma yükümlülüğü yükleyen tam iki tarafa borç doğu-
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ran bir sözleşmedir (TBK 29). Önsözleşme için yasada özel bir geçerlilik 
şekli öngörülmüş değilse de, kural olarak hedeflenen sözleşmenin şekline 
uyulmuş olması gerekir (TBK 29/II). Önsözleşmenin ifası, taraflarca karşı-
lıklı ve birbirine uyan irade açıklamasında bulunularak hedef sözleşmenin 
kurulmasıyla gerçekleşir; dolayısıyla ifa, her iki tarafın da katılımını gerek-
tirir. Taraflardan birinin hedef sözleşmenin kuruluşu için irade açıklama-
sında bulunma yükümlülüğüne uymaması, diğerine ifa (eda) davası açma 
hakkı verir. Açılacak ifa davasında, yargıç, davalının irade açıklamasında 
bulunmaya mahkum edilmesini aşarak, onun irade açıklaması yerine ge-
çen bir karar verir. 

Kural olarak eda davası sonunda verilen hüküm bir eda hükmüdür. Söz konusu 
hükmün ayrıca icra edilmesi gerekir. Oysa önsözleşme taraflarından birinin irade 
açıklamasından kaçınması halinde diğer tarafın açtığı dava üzerine mahkemenin 
verdiği hüküm yenilik doğuran bir hüküm niteliğindedir. Yenilik doğuran hüküm-
ler ise bünyelerinde icraî etki barındırırlar. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu 
karar icra edilmiş olmasa da hukuki sonucun doğmasını sağlamaya yeter. 

Önsözleşmenin en yaygın örneği taşınmaz satış vaadidir. Taşınmaz satış vaadi, 
genel olarak açıklanan önsözleşmenin özel bir halidir. Taşınmaz satış sözleşme-
sinin geçerliliği resmî şekle tabidir. Resmî şekli verecek olan makam tapu mü-
dürleridir. Böyle olmakla birlikte, önsözleşme niteliğindeki taşınmaz satış vaadi 
sözleşmeleri, tapu müdürlüğünde yapılabileceği gibi, noterde düzenleme şekliyle 
de yapılabilir. Şu halde, taşınmaz satış vaadi, noterde düzenlenmişse, hedeflediği 
taşınmaz satış sözleşmesinin geçerlilik şeklinden farklı şekillendirilmiş olacaktır. 
Bu durum, bize, noterde taşınmaz satışı sözcükleri kullanılarak düzenleme yoluy-
la yapılan bir sözleşmenin butlanla kesin hükümsüz değil, tahvil edilerek taşın-
maz satış vaadi olarak geçerli kabul edilmesi imkânı sunmaktadır. Taşınmaz satış 
vaadi tapu siciline şerh olunmakla eşyaya bağlı borç haline getirilebilmektedir. 
Böylelikle, sadece sözleşme kurulurken vaadde bulunana değil, o taşınmaz üze-
rinde şerh olunduğu tarihten sonra vaad alacağıyla çelişen yetkiler içeren tüm hak 
sahiplerine karşı ileri sürülebilirlik özelliği kazanmaktadır. Nihayet, taşınmaz sa-
tış vaadi de taraflarına taşınmaz satış sözleşmesi kuruluşu için irade açıklamasın-
da bulunma borcu yüklemektedir. Yalnız bu borç ifa edilmezse açılacak davadan 
çıkacak karar basit bir ifa (eda) hükmü olmadığı gibi, davalının irade açıklaması 
yerine geçen karar düzeyinde de kalmamaktadır. Tam ifadesiyle, bu dava sonu-
cunda mahkeme tarafından mülkiyetin vaad alacaklısına geçtiğine dair yenilik 
doğurucu bir karar verilecektir. 

Tip Serbestisi ve Genel İşlem Koşulları

Genel Olarak 
1. Tarafların tip serbestisi de denilen dilediği içerikte (konuda) sözleşme 

yapma serbestisi vardır. İçerikten, hukuksal işlemin konusu, amacı, amaca 
ulaşmak için benimsenen araçlar ile işlemin hüküm ve sonuçlarının bağ-
landığı koşullar anlaşılmaktadır. Bu anlamda, taraflar, ister yasada içeriği 
düzenlenmiş tipik sözleşmeler (satım, kira, hizmet, istisna gibi), ister –ya-
sadan tamamen bağımsız olarak– yasada içeriği düzenlenmemiş atipik söz-
leşmeler (kapıcılık sözleşmesi, pansiyon sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi, 
sulh sözleşmesi, hakem sözleşmesi, vbg.) yapabilirler. 



Medeni Hukuk II96

2. Tip serbestisi uyarınca kural olan içeriği belirleme özgürlüğü ise de, bu alan 
tamamen kişilerin keyfi uygulamalarına terk edilmemektedir. Bunun yeri-
ne, irade özerkliğine bırakılan bu alana sınırlar konulabilmektedir. Bunun 
gerekçesi, hukuk düzeninin, genel ahlâkın, kamu düzeninin, kişilik hakkı-
nın ya da zayıfların korunması olabilmektedir. Sözleşme serbestisinin içe-
rik (konu) bakımından genel sınırları TBK 27/I tarafından gösterilmekte-
dir: İçerik, emredici hukuk kurallarına (uyuşturucu madde satışı), ahlâka 
(o malı ille benden alacaksın yolundaki baskı), kamu düzenine (çifte evli-
lik), kişilik haklarına (süresiz ve karın tokluğuna iş akdi) aykırı ve konusu 
imkânsız olmamalıdır (yanmış arabayı satma).

Gündelik hayatta karşılaştığınız tip serbestisinden yararlanılarak oluşturulmuş ati-
pik sözleşmelere örnekler veriniz. 

Tip Serbestisinin Sınırları
Emredici hukuk kuralları, kişilerin irade özerkliğini emir ve yasaklarla sınırlandı-
ran, bu anlamda irade özerkliğinin geçerli olmadığı, düzenleme alanında taraflarca 
farklı bir uygulama yapılması kabul edilemez hukuk kurallarıdır. Örneğin, taraflar, 
zamanaşımı sürelerini değiştirmeye yönelik anlaşma yapamazlar (TBK 148). 

Toplumda yaygın olarak benimsenen (genel) ahlâka aykırı konularda hukuk-
sal işlem yapma özgürlüğü de yoktur. Nitekim satış sözleşmesine çalıntı olduğu 
açıklanan bir malın konu edilmesi ya da bir miktar para bağışlama sözleşmesine 
rakibin ihaleye girmekten vazgeçmesinin eklenmesi gibi hallerde böyle bir özgür-
lükten söz edilemez.

Ahlâka aykırılığın belirlenmesinde sübjektif kriter değil objektif kriterden hareket 
edilir. Bu nedenle sözleşmenin içeriğinin ahlâka aykırı olup olmadığı değerlendi-
rilirken, kişinin bireysel ahlâk anlayışı yerine, bir dönemde, bir toplumda yaşayan 
bireylerce genel kabul gören ahlâk anlayışı esas alınır.

Keza, hukuksal işlemin konusunun kamu düzenine aykırı olması da sözleşme 
özgürlüğünü sınırlandırır. Toplumun (kamunun) genel düzen ve asayişini ifade 
eden kamu düzenine aykırı hükümler içeren bir sözleşme geçerli olmaz. Aile dü-
zenini ihlâl edeceği açık olan bir konu hakkında, sözgelişi tartışmalı taşıyıcı analık 
hakkındaki sözleşme bu anlamda kamu düzenine aykırılık oluşturur. 

Yine, bir sözleşmede kişilik haklarına aykırı hükümlerin bulunması, sözleşme 
serbestisinin sınırlarının aşılmış olduğunu gösterir. Hiç kimse kendi rızası ile dahi 
olsa kişilik haklarından feragat edemez (vazgeçemez), bu anlamda vücut bütün-
lüğüne ya da yaşama hakkına saldırı niteliği taşıyacak bir sözleşme yapamaz. Ör-
neğin, kişi öldürülmesine (ötenaziye) rıza veremez, bu yönde sözleşme yapamaz. 
Kişinin hak ya da fiil ehliyetini kısmen dahi olsa sınırlayan hukuksal işlemler de ge-
çerlilik kazanamaz. Örneğin, hizmet sözleşmesiyle hiç evlenmeme ya da ömür boyu 
hizmet borcu, bağışlama sözleşmesiyle para karşılığında din (mezhep, siyasal parti 
veya inanç ya da cinsiyet) değiştirme yükümü, yaşamı boyunca kazanacağı alacak 
haklarını peşinen ve toptan devir borcu içeren sözleşmelere geçerlilik tanınmaz.

Hukuka ve ahlâka aykırılık kavramları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hüseyin 
Hatemi, Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Bunun Hukuki Sonuçları, İstanbul: 
İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, 1969. 

1
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Ayrıca, hukuksal işlemin konusu imkânsız da olmamalıdır. Buna, ifa 
imkânsızlığından ayırt edici olsun diye başlangıçtaki imkânsızlık da denmekte-
dir. Başlangıçtaki imkânsızlık, bir sözleşmede edimin konusunun objektif olarak 
imkânsız olması demektir. Objektif imkânsızlık, edimin ifasının herkes için müm-
kün olmamasını ifade eder. Taraflar için, maddî (satılan yanmış) ya da hukukî 
imkânsızlık (satılanın alışverişi kanunen yasaklanmış) olması arasında fark yok-
tur. İmkânsızlık, en geç sözleşme meydana geldiği anda var olmalıdır. 

Borcun konusunun sonradan imkansızlaşması borcun sona ermesine yol açar. Son-
raki imkansızlık borçlunun kusurlu davranışından kaynaklanmışsa borç sona er-
mez. Bu durumda kusuru ile borcun imkansızlaşmasına yol açan borçlu karşı tara-
fın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Genel İşlem Koşulları
1. İçeriği belirleme serbestisinin gereği gibi yaşama geçirilmesinin önünde 

en ciddî engel genel işlem koşullarıdır. Eski TBK’nda düzenlenmiş olma-
yan genel işlem koşullarına TBK’nda önemli bir yenilik olarak yer veril-
miş bulunmaktadır. Yasal tanıma göre “Genel işlem koşulları, bir sözleşme 
yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak 
amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme 
hükümleridir.” (TBK 20/I, cüm. 1) 

2. Bunlar bankacılık, sigortacılık, taşımacılık alanlarında ya da elektrik veya 
su temin eden tekel konumundaki özel ya da kamu tüzel kişileriyle akde-
dilen abonelik sözleşmelerinde sıklıkla rastlanan, ilgili mal veya hizmeti 
sunan tarafından önceden, soyut ve tek başına hazırlanan, müşteriyi onay-
lama zorunluluğu ile karşı karşıya bırakan kayıtlardır. Genel işlem koşul-
larını içeren sözleşmeler, katılmalı (iltihakî), matbu (basılı, hazır) ya da tip 
sözleşmeler olarak da adlandırılmaktadır. Çoğunlukla genel işlem koşul-
ları, düzenleyene sözleşmeye egemen konum sağlamakta ve karşısındaki 
tarafın zayıflığından yararlanma olarak da görünüm verebilmektedir. 

3. Türk hukukunda da önemli bir uygulama alanı oluşmuş bulunan genel iş-
lem koşulları, düzenlenmediği eski TBK döneminde çözümleri yargı karar-
larıyla bulunan üç sorunu karşımıza çıkartmaktaydı: Alışılmamış kayıtlar, 
açık ya da anlaşılır olmayan kayıtlar ve sonradan tek yanlı değiştirme ka-
yıtları. Yeni TBK, bu konudaki sorunların çözümü için, bilinen üç yöntemi 
de içeren dört kural öngörmüş bulunmaktadır: (1) Karşı tarafın menfaa-
tine aykırı –kendisine bilgi verilerek içeriğini öğrenme imkânı sağlandığı 
ve bunun sonrasında kabul ettiği kanıtlanmadıkça– genel işlem koşulları 
(alışılmamış ve sözleşmeye yabancı kayıtlar) yazılmamış sayılır (TBK 21); 
(2) Açık olmayan kayıtlar düzenleyenin aleyhine yorumlanır (TBK 23), (3) 
Sonradan tek yanlı değiştirme yasağı (TBK 24) ile müşteri aleyhine sonra-
dan yapılan değişiklikler kabul edilemez ve (4) İçerik denetimi için konulan 
kurala göre de genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, 
karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler 
konulamaz. (TBK 25)

Genel işlem koşulları, sözleşmelerin kuruluşunda bu şartlardan yararlanan tarafa 
ne gibi kolaylıklar sağlar? 2
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Genel işlem koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için şu kitaplara bakabilirsiniz: Yeşim 
M. Atamer, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel 
İşlem Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul: Beta Yayınları, 2001. Ayşe Havutçu, Açık 
İçerik Denetim Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, İzmir: 
Güncel Hukuk Yayınları, 2003.

Gündelik hayatta genel işlem koşulları ile sıklıkla hangi işlemlerde karşılılaşılır?

SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL

Kavramsal Belirlemeler
1. Şekil, iradenin belirli tarzda veya belirli bir araçla açıklanmasıdır. Şeklin, 

tarafları düşünmeye sevk etme, irade beyanının açık olmasını sağlama ve 
kanıt oluşturma işlevleri bulunmaktadır. 

2. Türk hukukunda kural, şekil serbestisi ilkesidir (TBK 12). Diğer bir deyişle, 
serbestçe şekli belirleme kural, belirli bir şekle bağlılık istisnadır. Hukuk 
düzeni, önemli hukuksal sonuçlar doğuran bazı hukuksal işlemleri şekle 
tâbi tutmuştur. 

3. Şekil, amaçlarına göre geçerlilik şekli - ispat şekli; kaynaklarına göre kanunî 
şekil - iradî şekil olarak sınıflandırılır. 
a. Bir işlem öngörülmüş olan şekle uyulmadıkça hüküm doğurmayacak-

sa, bu bir geçerlilik şeklidir. Geçerlilik şeklini bizzat kanun öngörmüş 
olabilir ya da taraflarca kararlaştırılmış olabilir. Şüphe halinde kanunen 
öngörülen şeklin geçerlilik şekli olduğu kabul edilmektedir (TBK 12/
II). Bir işlemin varlığı ancak belirli bir şekle bürünmesiyle kanıtlanabi-
lecekse, bu bir ispat şeklidir. İspat şekli borçlar hukukunu değil medeni 
usul (yargılama) hukukunu ilgilendiren bir konudur. 

b. 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu (HMK) uyarınca T2.500’yi aşan hukuksal işlemler ancak yazılı bir 
belgeyle (senetle) ispat edilebilmektedir (HMK 200). Ayrıca bir işlem 
şekle bağlı olmadığı halde senede bağlanmış ise, uyuşmazlık durumun-
da, o senede karşı senetle ispat zorunluluğu vardır (HMK 201). 

c. İradî şekil, kanunun şekle tâbi tutmadığı bir sözleşmeyi tarafların ken-
di istek ve iradeleriyle bir şekle tâbi tutmalarıdır. Açıklık bulunmadığı 
takdirde, kanunî şeklin hükümleri iradî şekle de uygulanır (TBK 17/II). 
Kanunî (yasal) şekil ise, bizzat kanunun öngördüğü şekildir. Kurulan bir 
işlemin sonuç doğurabilmesi için tarafların iradelerini açıklama şekli-
ni bizzat kanunun belirlemesidir. Yasal geçerlilik şeklinin sözlü, yazılı 
ve tören (merasim) olmak üzere üç türü vardır. Bunlardan sözlü şekil, 
geçerliliği sözlü ifadelerin kullanılmasına bağlı işlemlerdir. Örneğin va-
siyetname. Tören şekli, yasanın öngördüğü tören unsurlarına uyulmak 
suretiyle gerçekleştirilen şekildir. Evlenmede olduğu gibi tanıklar ve ko-
nukların huzurunda sözleşme. Bu iki şekil de borçlar hukukunda değil, 
medenî hukukun diğer alanlarında görülür. 

4. Borçlar hukukunda yazılı şeklin büyük önemi vardır. Gerçekten, bu alan-
daki şekil serbestisine rağmen kimi hukuksal işlemlerin geçerliliği yazılı 
şekilde yapılmasına bağlanmıştır. Yazılı şekil, borçlunun, el yazısı, daktilo, 
bilgisayar ile hazırlanan bir metnin altını imzalamasıdır. Yeni TBK 14 uya-

3
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rınca “Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altı-
na 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.” 
a. Şu halde yazılı şeklin iki temel öğesi vardır: Metin ve imza. Metin, ta-

rafların el yazısı, daktilo ya da bilgisayar ile düzenlenen ve borçlanma 
iradesini yansıtan öğedir. 

b. İmza, borçlanma iradesinin göstergesi olan ve bizzat borçlunun elle ad 
ve soyadını yazmasıyla oluşturduğu işarettir. Kendi el yazısı ile imzala-
manın istisnaları vardır. 
aa. Bunların başında güvenli elektronik imza gelir (TBK 15/I, cüm. 2). 

“Güvenli elektronik imza da el yazısıyla atılmış imzanın bütün hu-
kuki sonuçlarını doğurur.” (TBK 15/I, cüm. 2) 

Her türlü elektronik imza güvenli elektronik imza kabul edilmez. Bir elektronik im-
zanın güvenli elektronik imza kabul edilmesinin koşulları Elektronik İmza Kanunu 
(EİK) m. 4’te sıralanmıştır. Güvenli elektronik imza;
a. Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
b. Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluştur-

ma aracı ile oluşturulan,
c. Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini 

sağlayan,
d. İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılma-

dığının tespitini sağlayan, elektronik imzadır.”

bb. Keza çok sayıda kıymetli evrakın (kâğıt para, tahvil, hazine borç-
lanma senetleri vs.) tedavüle çıkartıldığı durumlarda imza bir alet 
vasıtasıyla atılabilir (TBK 15/II). 

cc. Görme engelliler hakkında eski TBK 14/III’de yer alan istisna hük-
mü 01.07.2005 tarih ve -5378 sayılı Kanun’un 50 nci maddesi ile 
yürürlükten kaldırılmıştı. Yeni TBK 15’de de üçüncü fıkrada benze-
ri bir istisna hükmü yer almıştı; fakat bu hüküm de yürürlüğe gir-
meden değiştirilmiş ve “Görme engellilerin talepleri halinde imza-
larında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el 
yazısı ile atmaları yeterlidir.” halini almıştır. Şu duruma göre görme 
engelliler el yazısı imzalarıyla kendilerini bağlayan her tür sözleş-
mesel ilişkiye girebilmektedir.

Türk Borçlar Kanununun 15. maddesinde 13.02.2011 tarihinde değişiklik yapılma-
dan önce anılan hükmün üçüncü fıkrası şu şekilde düzenlenmişti. “Usulüne göre 
onaylanmadıkça veya imza ettikleri sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edilme-
dikçe görme engellilerin imzaları onları bağlamaz”. 

dd. İmza atamayanlar, okuma yazma bilmeyenler ile imza atmak için 
fiziksel engeli bulunanlardır. Bunları bağlayıcı bir sözleşme usulen 
onaylanmış kendi parmak izi, kendi eli ile yapılmış bir işaret ya da 
mühür kullanılarak düzenlenmiş olmalıdır (TBK 16; NoterK 75). 
Yeni TBK 16 ncı maddesine, karşılığını oluşturduğu eBK 15’de yer 
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alan “yahut resmî şahadetname kullanmaya” ibaresi ise alınmamış-
tır. Ne var ki yeni yürürlüğe giren HMK 206/1 ile bu gibi durumlar-
da noterde onaylatmadan daha öte olan düzenleme şekline uyulma-
sı gereği arandığı görülmektedir. Gerçekten, yeni HMK 206/1’e göre 
“İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullan-
mak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet 
niteliğini taşıyabilmesi, noterler tarafından düzenleme biçiminde 
oluşturulmasına bağlıdır.”

Türk Borçlar Kanununda imza atamayanların imza yerine kullanacakları işaretle-
rin noter tarafından onaylanması yeterli görülmüşüken, Hukuk Muhakemeleri Ka-
nununda sözü geçen işaretlerin noterlerce onaylanması yeterli görülmemiş bunla-
rın noterlerce düzenleme şeklinde oluşturulmasından söz edilmiştir. 

c. Yazılı şekil, adi, nitelikli ve resmî yazılı şekil olmak üzere üçe ayrılmak-
tadır. 
aa. Yukarıda açıklanan yazılı şekle ilişkin iki temel öğenin yer alması-

nın yeterli olduğu alacağın devri, taşınmazda önalım hakkı tanıyan 
sözleşme, bağışlama taahhüdü gibi durumlarda adi (yalın) yazılı şe-
kil vardır. 

bb. Öngörülen şekli tamamlamak için iki temel öğenin dışında başka-
ca öğelere gerek varsa, bu kez nitelikli yazılı şekil söz konusu olur. 
Örneğin kefilin sorumluluğunun azamî sınırını göstermesi zorunlu 
olan kefalet sözleşmesi (TBK 583/I) ya da kefalet vaadi (TBK 583/
II), tüketici sözleşmeleri (TKHK 6/V) nitelikli yazılı şekle tâbi iş-
lemlerdir. 

cc. Nihayet, şekillendirici olarak resmî bir memurun yer alması zorun-
lu görülen işlemler ise resmî şekle bağlı işlemlerdir. Resmi şekil, 
hukuksal işleme yetkili bir resmî memur tarafından gereken şek-
lin verilmesidir. Resmiyet yasada öngörülmüş bir memurca verilir. 
Bu memurlar “sulh yargıcı”, “noter” ve “tapu memuru” dur. Resmi 
şekli veren memur o işlem için yetkilendirilmiş (yetkili) olmalıdır. 
Yetkili memur işleme öngörülen tarzda şekil vermelidir. İşlem res-
miyet vermeye yetkili memur tarafından hazırlanmakta ise re’sen 
düzenleme ya da işlemin taraflarca hazırlanmış metnine resmiyet 
vermeye yetkili memurun onayı eklenmekte ise onaylama şeklin-
den söz edilmektedir. Bir taşınmazın satışı, bağışı ve mal değişimi 
(trampası) sözleşmeleri, tapu memurunca; taşınmaz satış vaadi ya 
da motorlu araç satışı ise, noterce re’sen düzenlenir. Ticarî ortaklık-
ların kuruluş sözleşmeleri ise, noterce onaylama suretiyle resmiyet 
kazandırılan işlemlerdendir.

Trampa, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir. Takas ise borcu sona 
erdiren bir sebeptir. Bu bakımdan takas ve trampa eş anlamlı değildir. 

dd. Evlenme de resmiyet kazandırmaya yetkili memurun huzurunda 
akdedilir; fakat bir yandan tarafların bizzat sözlü olarak iradelerini 
açıklamaları zorunluluğu diğer yandan tanıkların ve konukların ka-
tılımı evlenmeye tören (merasim) şekli denmesine yol açmaktadır. 
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Şekle Uyulmamasının Hükmü: Kesin Hükümsüzlük (Butlan)
1. Şekle tâbi tutulan hukuksal işlemler mutlaka aranılan şekle uyularak yapıl-

malıdırlar. Aksi halde bu işlem hiçbir hüküm ifade etmez (TBK 12/II, cüm. 
2, 17/I). Şekle aykırılık halinde yokluk hükmüne tâbi tutulan ve tören şekli 
gerektiren evlenme işlemi bir yana bırakılacak olursa hukukumuzda hukuk-
sal işlemlerin şekle aykırılığının yaptırımı kesin hükümsüzlüktür (butlan). 
İşlem kurulmuş, fakat baştan itibaren geçersizdir. Buna bir benzetmeyle, ölü 
doğmuş işlem de denilmektedir. Böyle bir işlemin sonradan geçerlilik kazan-
ması da mümkün değildir. Bu yüzdendir ki, herhangi bir zaman sınırlaması 
olmaksızın ileri sürülmesi mümkündür. Yargılama sırasında butlanın taraf-
larca ileri sürülmesi gerekmez; yargıç re’sen göz önüne almak zorundadır. 

2. Her hak gibi şekle aykırılığı ileri sürme hakkı da kötüye kullanılamaz. Hak-
kın kötüye kullanılması tarzındaki şekle aykırılığı ileri sürme hallerinde, 
bu hak korunmaz. Yerleşik yargı kararlarında iki halde şekle aykırılığı ileri 
sürme hakkın kötüye kullanılması kabul edilmektedir: Birincisi, taraflar-
dan birinin kendi davranışlarıyla sebep olduğu şekle aykırılığı sonradan 
açtığı davada dayanak göstererek butlanı ileri sürmesidir. İkincisi ise, hu-
kuksal işlemin içerdiği tüm yükümlülüklerin ifa edilmiş olduğu bir durum-
da sonradan şekle aykırılığın ileri sürülmesidir. 

3. Mümkünse şekle aykırı işlem tahvil yoluyla geçerli sayılabilir. Tahvil (çevir-
me), geçerlilik şekline uymayan bir işlemin, mevcut şekliyle benzeri amaçlı 
diğer bir işlemin tüm geçerlilik öğelerini taşıması ve taraflarca kabul edi-
lebilir olması durumunda o haliyle geçerli sayılmasıdır. Tarafların arala-
rındaki işlemi o haliyle benimsedikleri ve geçerli kılmak istedikleri kabul 
edilebilmelidir. Taşınmaz satışı için tapu müdür ya da memuru huzurunda 
resmileştirilen bir sözleşme yapılmalıdır. Taşınmaz satışı tapu dışında ya-
pılmış ise, geçersizdir. Tarafların taşınmaz satışı adı verdikleri sözleşmeyi 
noterlikte düzenleme şekline uyarak yapmış olduklarında da bu sözleşme 
geçersizdir. Fakat taşınmaz satışı olarak geçersiz olan sözleşmeyi, tahvil yo-
luyla, noterde düzenleme yoluyla yapılabilen taşınmaz satış vaadi olarak 
geçerli saymak mümkündür.

Sözleşmelerin şekli ve şekle aykırılığa bağlanan hukuksal sonuçlar hakkında ayrın-
tılı bilgi için bakınız: Hüseyin Altaş, Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzel-
tilmesi, Ankara: Yetkin Yayınları, 1998. 

SÖZLEŞMENİN YORUMU – İRADE VE İRADE AÇIKLAMASI 
ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK 

Sözleşmenin Yorumu 
Sözleşmede yer verilen kayıt ya da koşulların ne anlama geldiğinin belirlenmesi-
ne sözleşmenin yorumu denilmektedir. Sözleşme, tarafların irade açıklamalarının 
birbiriyle uyuşmasının ürünüdür. Öyle olunca sözleşmenin yorumu irade açıkla-
malarının yorumunu andırır. Fakat bir irade açıklamasının yorumunda dikkate 
alınacak unsurlara ek olarak sözleşmenin yorumunda tarafların gerçek ve ortak 
amaçları esas alınır (TBK 19/I). Yukarıda da belirtildiği gibi, genel işlem koşulu 
bulunan durumlarda, anlaşılmayan kayıtların bu koşulları hazırlayanın ya da söz-
leşmenin içeriği haline getirmek isteyenin aleyhine yorumlanması dikkatlerden 
kaçırılmaması gereken bir yorum kuralıdır. 
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Sözleşmenin yorumunu tamamlanmasından ayırmak gerekmektedir. Taraf-
larca bir sözleşme akdedilirken düşünülmemiş, böylelikle de görüşülmemiş ve 
düzenlenmemiş bir hususta sözleşme boşluğu ortaya çıkar. Bu gibi boşlukların 
doldurulmasına sözleşmenin tamamlanması denilmektedir. Oysa sözleşmenin 
yorumunda tarafların irade açıklamaları ya da bu açıklamalarda kullandıkları 
söz ya da nitelendirmeler kuşkuya yol açmakta olduğu için bunların anlamlan-
dırılması gereği doğmaktadır (TBK 19/I). Sözleşmede anlamı kuşkulu herhangi 
bir kaydın bulunmadığı sözleşme boşluklarında ise, tamamlayıcı yasa kuralları-
na başvurularak sözleşme doldurulmaktadır. Örneğin satım sözleşmesinde ma-
lın alıcının bildirdiği adrese gönderilmesi kararlaştırılmışsa, gönderme masraf-
larının kime ait olduğu da kararlaştırılmış olabilir. Böyle bir karar yoksa, TBK 
211/I’deki masrafların alıcıya ait olduğu yönündeki tamamlayıcı kural dikkate 
alınır.

İrade ve İrade Açıklaması Arasındaki Uygunsuzluk 

Genel Olarak
Hukuksal işlem, hukuk düzeninin saptadığı koşullar ve çizdiği sınırlar çerçevesin-
de, kişi ya da kişilerin istedikleri amaçlara uygun hukuksal sonuçlar doğuracağı-
nı kabul ettikleri irade açıklamasıdır. Kişi açıkladığı irade ile hukuksal alanında 
istediği hukuksal sonucun doğmasını hedefler. Bu bağlamda, bir hukuksal işlem 
yapmak isteyen kişinin bu yönde bir iradesinin olması ve bu iradenin dış dünyaya 
yansıtılması, açığa vurulması gereklidir. İrade ile açıklaması birbirine uygun ol-
malı, aralarında bir çelişki olmamalıdır. Diğer bir deyişle, açıklanan irade ne ise, 
istenen de o olmalıdır. Fakat her zaman irade ve açıklaması arasında uygunluk 
söz konusu olmaz. Kimi zaman bir, kimi zaman da her iki taraf kasıtlı ya da kasıt 
olmaksızın irade ile bu iradenin açıklaması arasında uygunsuzluğa yol açabilirler. 
Latife beyanı (şaka), zihnî kayıt, muvazaa (danışık) ve irade bozukluğu halleri 
de denilen hata (yanılma), hile (aldatma) veya tehdit (korkutma) durumlarında 
irade ve açıklaması arasında uygunsuzlukla karşılaşılır. 

Latife Beyanı (Şaka) ve Zihnî Kayıt
Bunlar, irade ile açıklama arasında kasden yaratılan iki uygunsuzluk örneğidir. 
Hukuksal bir sonuç doğmasını istemeksizin, sırf şaka yollu sözlerle muhatabın 
ciddiye almayacağı inancıyla yapılan irade açıklamasına latife beyanı denir. Örne-
ğin, öğretim üyesinin sınavda başarılı olana BMW armağan edeceğini söylemesi 
böyledir. Latife beyanı, objektif olarak ciddî bir hukuksal işlem iradesi sayılmaya-
cağı için bağlayıcı değildir. Fakat, somut hal ve şartlara göre, karşı tarafın ciddiye 
alabileceği belirlenirse bağlayıcı sonuç doğurabilir.

Zihnî kayıt ise, bir kimsenin gerçek iradesiyle uyuşmadığını bildiği halde iste-
meyerek irade bir açıklaması yapmasıdır. Burada, kişi, bilinçli olarak gerçek ira-
desini gizlerken bu irade ile bağdaşmayan başka bir irade açıklamaktadır. Açık 
artırmada, kişinin, rakibini kızdırmak (ya da fiyatı artırmak) için, aslında almayı 
istemediği tablo için yüksek fiyat önermesi böyledir. Bağlayıcı olup olmayacağı, 
çoğu zaman, güven kuramına göre yapılacak bir yorumla belirlenebilir. Örnekte, 
ihale, aslında almayı istemediği o tablo için yüksek fiyat öneren bu kişi üzerinde 
kalacaktır.

Latife beyanı ve zihni kayıt hukuki sonuç doğurur mu?
4
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Muvazaa (Danışıklılık)

Kavramsal Belirlemeler
İrade ile açıklama arasındaki kasden uygunsuzluk yaratılan diğer hal ise muvaza-
adır. Her iki tarafın da anlaşarak irade ve açıklamaları arasında bilinçli olarak uy-
gunsuzluk yarattıkları hallerde muvazaa (danışıklılık)dan söz edilmektedir. Daha 
teknik olarak muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla ve fakat 
kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getir-
meyen bir görünüş(te işlem) yaratmak hususunda anlaşmalarıdır. 

Muvazaanın öğeleri, görünürdeki işlem, muvazaa anlaşması ve gizli işlemdir. 
Görünürdeki işlem, sırf üçüncü kişilere karşı kurulmuş gösterilen işlemi ifade 
eder. Muvazaa anlaşması, tarafların arasındaki ilişkinin sırf üçüncü kişileri aldat-
ma kasdı ile kurulduğuna dair anlaşmadır. Gizli işlem ise, taraflarca gerçekte ku-
rulmak istenen işlemdir.

Muvazaanın Türleri
İçerdikleri öğelere göre muvazaa mutlak ve nisbî olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Bunlardan mutlak muvazaada sadece ilk iki öğe, yani görünürdeki işlem ve mu-
vazaa anlaşması bulunur. Mutlak muvazaada taraflar gerçekte hiçbir hukuksal iliş-
kiye girmek istememelerine karşın, sırf üçüncü kişileri aldatmak amacıyla bir an-
laşma yapmaktadırlar. Bir tacirin, malî durumu kötüleşen diğer bir tacirin ticarî 
itibarını yüksek göstermek amacıyla sanki borçluymuş gibi onun lehine borç ta-
nımada bulunduğu senet düzenlemesi; bir borçlunun icra takibinden kurtulmak / 
kaçmak için bir malını arkadaşına satmış gibi işlem yapması.

Nisbî muvazaada ise, muvazaanın üç öğesi de bulunur. Burada, taraflar arala-
rında yaptıkları bir anlaşmayı gerçek iradelerine uymayan görünüşteki başka bir 
anlaşmayla gizlemek isterler. Örneğin, kişi bayan arkadaşına bir altın saati ger-
çekte bağışladığı halde, eşi ile uyuşmazlık yaşamaktan kaçınmak için görünüşte 
satmış gibi göstermiştir. Buna sözleşmenin niteliğinde muvazaa denir. Genellikle 
tapu işlemlerindeki vergi ya da harç yükünü hafifletmek için taşınmaz satışında 
sıklıkla karşılaşılan taraflarca bedelin gerçek değerinden düşük gösterilmesi de, 
bedelde muvazaa olarak adlandırılan diğer bir örnektir. Ayrıca kişide muvazaa 
olarak adlandırılan, gerçekte sözleşmede taraf olan üçüncü bir kişinin gizlenmesi 
amacıyla diğer bir kişinin taraf olarak gösterilmesi hali de nisbî muvazaa örnek-
lerindendir. 

Bu son durumu dolaylı temsilden ayıran, muvazaalı işleme taraf olan kişilerin 
durumdan haberdar olması, bu durumu üçüncü kişileri aldatmak kasdıyla bilinç-
le yaratmış olmalarıdır. 

Dolaylı temsile benzeyen ya da dolaylı temsil yetkisi içeren inançlı işlemlerle 
muvazaalı işlem karşılaştırılabilir. Taraflardan birinin (inanan) diğerine (inanı-
lan), sahibi olduğu bir hakkın tam hak sahipliğini devretme ya da inanılanın bir 
hakkı üçüncü kişiden inanan için kazanma yetkisi tanıdığı; inanılanın da bu hak-
kı aralarında kararlaştırılan sınırlamaya uygun biçimde kullanıp günü geldiğinde 
inanana iade etme yükümlülüğü üstlendiği işleme inançlı işlem denilmektedir. 
İnançlı işlemde, inananla inanılan arasında inanç konusu üzerinde bir inanç an-
laşması bulunmaktadır. İnançlı işlemin muvazaa anlaşması ile karşılaştırılabilir 
öğesi olan inanç anlaşması tarafların ciddî niyetle bir işlem gerçekleştirme istekle-
rine yer verdiği için inançlı işlemler geçerlidir.
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Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları
1. Mutlak muvazaada, görünürdeki işlem bağlanma niyeti olmaksızın, sırf 

üçüncü kişileri aldatma kasdıyla yapılmış olduğu için hiçbir hüküm ve so-
nuç doğurmaz. Muvazaa anlaşması ise, sırf görünürdeki işlemin muvazaalı 
olduğuna dair bir anlaşma olup, bu da hiçbir hükmü olmayan bir anlaşma-
dır. Dolayısıyla mutlak muvazaada, işlemler bütünü kesin hükümsüz (batıl) 
dür. Bu durumda, söz gelişi bir mülkiyeti devir işlemi muvazaalı olduğu 
kanıtlandığında hükümsüz kaldığı için alacaklılarca cebrî icra takibinin ko-
nusu yapılabilir. 

2. Nisbî muvazaada da görünüşteki işlem ve muvazaa anlaşması hakkında mut-
lak muvazaada olduğu gibi kesin hükümsüzlük söz konusu olur. Yalnız nisbî 
muvazaada yer alan diğer öğe olan gizli işlem, tarafların üzerinde gerçekten 
uyuşmuş oldukları işlem, geçersizliğine yol açacak herhangi bir sebep yok 
ise, geçerli kabul edilir. Bu noktada, gizli işlem için de bir geçerlilik şekli-
ne uyulması gerekirken buna uyulmamışsa, bu sefer gizli işlem de geçersiz 
olur. Bunu canlandırabilecek klasik örnekler mülkiyeti devir borcu doğuran 
sözleşmelerden kolaylıkla çıkartılabilir. Söz gelişi taşınır mülkiyetinin devri, 
istisna oluşturan birkaç hâl dışında, esas itibariyle şekle bağlı olmadığı için, 
taşınır mülkiyetini devir amaçlı görünürdeki satış geçersiz olsa da, gizli işlem 
olan elden bağışlama geçerli kalacaktır. Buna karşılık taşınmaz mülkiyetini 
devir amaçlı satış ve bağışlama sözleşmelerinin her ikisi de resmî şekilde ya-
pılmadıkça geçersizdir. İşte bir kişi mirasçılarından mal kaçırmak için, evini, 
ardında bağışlama gizlenen fakat satış gösterilen nisbî muvazaalı işlemlerle 
devretmiş görünüyorsa (muris muvazaası), görünüşteki satış işlemi resmî 
şekle uygun yapılmış olsa da üçüncü kişileri aldatma kasdıyla yapıldığı için, 
gizli bağışlama işlemi ise, resmî şekle uyulmadığı için geçersiz olacaktır. 

3. Yazılı borç tanımayı iyiniyetle kazanmış olan üçüncü kişiye, borç tanımayı 
içeren bu senedin muvazaa nedeniyle hükümsüz olduğu ileri sürülemez 
(TBK 18/II; TBK 19/II). Örneğin A, kendisine herhangi bir sebeple borçlu 
olmadığı arkadaşı B’ye, sırf itibarını artırmak (hatırı) için T10.000’lik bir 
bono düzenleyerek vermiştir. B senedi üçüncü kişi C’ye devrederse, bu ha-
tır senedini devralan C iyiniyetliyse, A, C’ye karşı senedin hatır için verildi-
ğini ileri süremez. C, A’dan bu senetten doğan alacağı alır.

4. Taraflar, muvazaayı ancak yazılı delille kanıtlayabilirler. Buna karşılık 
üçüncü kişiler, her türlü delille muvazaayı kanıtlayabilirler. Muvazaalı işle-
min taraflarından birinin ölümü üzerine saklı paylı mirasçılar bu paylarını 
korumak amacıyla işlemin muvazaalı olduğunu ileri sürmekte ise, üçüncü 
kişi sıfatıyla hareket etmiş olurlar. Örneğin, mirasbırakan baba M oğlu A’ya 
bir arsasını T5.000’ye satmışsa, mirasbırakanın kızı B, A’nın işsiz olduğunu 
gösterebilir. Mirasçılar, mirasbırakanın küllî halefi sıfatıyla muvazaayı ileri 
sürmekte iseler, sadece mirasbırakanın da kullanabileceği yazılı ispat araç-
larını kullanabilirler.

İrade Bozukluğu Halleri

Yanılma (Hata)
1. Kişinin, bilgisizliği ya da dış dünyadan yanlış bilgi edinmesi (algılama yan-

lışı) gibi sebeplerle gerçeğe aykırı olduğu bilinci bulunmadan irade açıkla-
masında bulunmasına yanılma denilmektedir. Yanılmada ya gerçek irade 
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ile açıklanan irade birbirine uygun değildir (açıklamada yanılma) ya da 
gerçek irade ile açıklanan irade birbirine uygun, fakat irade oluşumu sı-
rasında sakatlanmıştır (saikte yanılma). Kural olarak ne açıklamada ne de 
saikte yanılma, hukuksal işlemin yazgısını etkiler. Yalnız esaslı yanılmada, 
işlemin hukuksal yazgısı etkilenir. 

2. Borçlar Kanununda esaslı yanılma tanımı verilmemiş, fakat kimi açıkla-
mada yanılma örnekleri ve temelde yanılma olarak saikte yanılma esaslı 
yanılma halleri olarak sayılmıştır. Esaslı yanılma, yanılanın iradesine ve 
alış veriş yaşamının gereklerine uymadığı için dürüstlük kuralına göre o 
işlemin geçersiz kılınmasını haklı gösterecek önemli yanılmadır. Tanımda 
dışlanan önemli olmayan yanılmalara hukuken özel bir değer yüklenmez. 
Yalnız kilosu T10’den 10 kg. için T100 yerine T10 isteme gibi esaslı olmayan 
basit hesap yanlışları düzeltilir (TBK 31/II).

3. Açıklamada yanılma (beyan hatası), irade açıklamasında bulunanın iradesi 
ile bunu açıklaması arasında ortaya çıkan uyumsuzluktur. İrade ile açık-
lama arasındaki uyumsuzluk, bizzat yanılanın bilgisizliği, dalgınlığı ya da 
dil sürçmesinden kaynaklanmış olabilir. Bununla birlikte, ulak (haberci, 
postacı) ya da çevirmen gibi bir aracı ya da iletişimde yararlanılan bir araç 
kullanılarak iletilen irade açıklamasını aracının ya da aracın yanlış iletmiş 
olması da mümkündür. Örneğin, Ali Göz’e yazılan mektubu postacı farklı 
bir Ali Göz’e ulaştırmıştır. Aracıda ya da araçtaki yanılgı, açıklamada bulu-
nanın yanılgısı sayılır (TBK 33). 

 Hukuken kendisine bağlanan sonucun doğması için her türlü yanılma de-
ğil, esaslı bir yanılma olmalıdır. Basit hesap yanlışlıkları, yanılma sayılmaz. 
Bunlar irade açıklamasının içeriğindeki öğelere bakılarak düzeltilmesi 
mümkün yanlışlıklardır. Söz gelişi kilosu T10’den 100 kg. fındık toplam 
T100’ye denmiş ise, hesap yanlışı düzeltilerek toplamın T1.000 olduğu an-
laşılır. Esaslı yanılma olarak kabul edilen açıklamada yanılma halleri, TBK 
31/I, 1-5’de sözleşmenin niteliğinde yanılma, sözleşmenin konusunda ya-
nılma, miktarda yanılma, kişinin kimliğinde yanılma ve kişinin niteliğinde 
yanılma olarak sayılmaktadır

 İradesinin maddî içeriği bir hukuksal işlem için oluşmuş kişi, yanılgıyla 
başka bir hukuksal işlem için irade açıklamışsa, hukuksal işlemin niteli-
ğinde yanılmadan söz edilir. Kefalet yerine garanti sözleşmesi için irade-
sini açıklama gibi (TBK 603’ün uygulama alanı dışında). Kişinin hukuksal 
işlemin konusuyla ilgili iradesi yerine, farklı bir konu için irade açıklaması 
hukuksal işlemin konusunda yanılmadır. Yer fıstığı yerine Antep fıstığı sa-
tışı için irade açıklama gibi. Edimi ya da karşı edimi belirlerken miktarda 
yanılma meydana gelebilir. Genelde cins borçlarında karşılaşılan miktarda 
yanılmada, gerçekte istenenden önemli ölçüde farklı bir edime ilişkin ira-
de açıklamasında bulunulmaktadır. Öneride 100 kg. diyecekken, 1000 kg. 
denmiş olması gibi. Kendisiyle hukuksal işlem yapılmak istenilen kişinin 
kimliğinde ya da niteliğinde yanılgıya düşülmesi halinde kişide yanılma-
dan söz edilir. Öneriyi içeren mektup Ali Göz yerine dalgınlıkla “g” har-
fi unutulup Ali Öz yazılarak yollanmışsa, kişinin kimliğinde yanılma söz 
konusu olur. Fakat, öneri, mimar zannettiği iç mimara yapılmışsa kişinin 
niteliğinde yanılma ortaya çıkar. Kişinin niteliğinde yanılma, aslında saik-
te yanılma olmasına karşın güncel yasa koyucu bunu irade açıklamasında 
esaslı yanılma olarak görmektedir (TBK 31/I, b. 4).
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4. Saikte yanılma (saik hatası) ise, kişinin olayları yanlış algılayıp, bunları 
yanlış değerlendirerek, beklenti ve tahminlerinde isabetsiz bir kararla ira-
desini oluşturmasının sonucu olan yanılmayı ifade eder. Öyle olduğu için, 
yanılan, aslında oluşmuş olan iradesine uygun açıklama yapmaktadır. Do-
layısıyla saikte yanılma, irade ile irade açıklaması arasındaki uyum sorunu 
değil, iradenin oluşumu aşamasındaki bir sorundur. Bu anlamda, maliyet 
hesabında yanılma olarak ifade edilebilecek malın fiyatını etkileyen maliyet 
öğeleri yanlış girildiği için düşük belirlenmiş olan fiyattan öneride bulun-
ma bir saikte yanılma niteliğindedir. 

Saik, kişiyi hukuksal işlem yapmaya sevk eden sübjektif ilk nedendir. Fakat, saik iç-
seldir, hukuksal işlemlerin hukuk düzenince kabul edilen nedenleri ise dışsal ve ob-
jektiftir. O yüzden, hukuk düzeni, kural olarak hukuksal işlemin saikiyle ilgilenmez.

Kural olarak saikte yanılma esaslı yanılma sayılmaz ve özel bir sonuç do-
ğurmaz (TBK 32/cüm. 1). Yani, saikte yanılan, irade açıklaması ile ve bunun 
sonucunda kurulmuş sözleşmeyle bağlıdır. Fakat bazı koşulların gerçekleşmesi 
durumunda saikte yanılma temelde yanılma olarak nitelendirilerek, esaslı ya-
nılma sayılmaktadır (TBK 32). Saikte yanılmayı temelde yanılma olarak kabul 
edebilmek için:
a. Sözleşmeyi yapmaya yönelten temel etken niteliğindeki belirli bir konuda 

yanılma söz konusu olmalıdır. El yazması zannedilerek, matbaada basılmış 
bir kitabın satın alınmasında, el yazması olma niteliği, pırlanta zannedile-
rek adi taş alınmış olmasında pırlanta niteliği, nişanlı kızının evleneceği 
zannıyla ev kiralama, fakat nişanın bozulmasında evlenmenin gerçekleşe-
ceği zannı temel etkendir. Buna karşılık, döviz fiyatlarının yükseleceğini 
düşünerek evini satan ve evin satım bedeli ile döviz satın alan kimse, döviz 
fiyatlarının düşmesi üzerine saikte yanılgısının esaslı olduğunu ileri süre-
mez. Çünkü, bu örnekte zaten gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli 
olmayan sırf bir spekülasyonda yanılma söz konusudur; dolayısıyla, bu, te-
mel etken oluşturan belirli bir olay olarak nitelendirilemez. 

b. Yanılma, yanılgıya düşen açısından, sözleşmenin olmazsa olmaz koşulu 
(condicio sine qua non) olarak kabul edilmelidir. Diğer bir deyişle, yanıl-
gıya düşen sözü edilen konuda gerçeği bilseydi, o bu sözleşmeyi hiç ya da 
bu koşullarda yapmayacak olmalıdır. Örneğin, İngilizce tercümana ihtiyacı 
bulunmakta olan A, B’yi İngilizce tercümanı olarak işe almış, fakat meğer B 
Fransızca tercümanıymış (krş. TBK 31/I b. 4). 

c. Alış veriş yaşamına egemen doğruluk ve dürüstlük kurallarına göre de ya-
nılgıya düşülen durumun esaslı yanılma olarak değerlendirilebilir olma-
sı gerekmektedir. Örneğin, A, B’den, tanınmış bir ressam C’nin Anadolu 
Kadınları konulu tablosunu yüksek bedel ödeyerek satın almış, fakat tablo 
sahte çıkmıştır. Pırlanta zannedilerek pırlanta fiyatına satın alınanın adi taş 
çıkmasında da böyledir. 

d. Nihayet, yanılma konusu saikin yanılanın sözleşmeyi akdetmesinde temel 
etken olduğu ve bunun alış veriş yaşamına egemen dürüstlük kurallarına 
göre esaslı yanılma sayılabileceğinin karşı tarafça da bilinebilir olması ge-
reğinden söz edilmelidir. Bu koşul, eBK’nda yer almamakla birlikte, öteden 
beri öğretide, alış veriş yaşamına egemen dürüstlük kuralının bir gereği 
olarak kabul edilmekteydi. Gerçi ayrı bir koşul olmadığı görüşü savunulsa 
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da, güncel yasa koyucu bunu bir koşul olarak kabul eden görüşü benimse-
miş ve TBK 32/cüm. 3’de “Ancak bu durumun karşı tarafça da bilinebilir 
olması gerekir.” hükmüyle yasal dayanak yaratmıştır. 

Aldatma (Hile)
Aldatanın, aldatılanı, yanlış kanaat uyandırarak ya da kendisinde var olan yanlış 
bir kanaatin sürmesine veya güçlenmesine yol açarak sözleşme yapmaya yönelten 
söz ya da davranışlarına aldatma (hile) denir. Aslında, hile de bir tür saikte yanıl-
madır. Fakat, kişinin içinden gelen (içsel), kendiliğinden oluşan değil, dıştan gelen 
(dışsal) etkileme sonucunda, tertiplenmiş (düzenlenmiş) olgularla oluşturulmuş 
saikte yanılmadır. Örneğin, A, otomobilini B’ye satmak istiyor. Fakat otomobilin –
fazla kullanılmadığı kanaatini vermek için– kilometre saatinde yazılı yüz bin raka-
mını on bine indiriyor. B, bu arabayı, oldukça az kullanıldığı kanaatiyle satın alıyor.

Aldatmadan söz edebilmek için bir aldatma eylemi bulunmalıdır. Bu, karşı tarafı 
sözleşme yapmaya ya da sözleşmeyi belli koşullarda yapmaya yöneltici davranışları 
ifade eder. İkinci olarak, aldatanda aldatma kastı olmalıdır. O, karşı tarafı sözleşme-
sel ilişkiye sokabilmek için bilerek ve isteyerek aldatıcı davranışlar içerisine girmiş 
olmalıdır. Bu yüzden, tanıtımı yapılan bir ürün ya da hizmet hakkında sırf dik-
kat çekmek için abartılı ifadeler kullanılmış olması aldatma sayılmaz. Sözleşmenin 
kurulması ile aldatıcı davranışlar arasında nedensellik (illiyet) bağı bulunmalıdır. 
Aldatıcı davranışlar, sözleşmenin yapılmasını etkileyen biricik nedendir. Bu davra-
nışlar olmasa sözleşmenin yapılmayacağı ya da daha iyi koşullarla yapılacağı söyle-
nebilmelidir. Ve sırf aldatma eyleminin sonucu olarak sözleşme kurulmuş olmalıdır.

Yaygın olarak bilinen, aldatmanın muhatap tarafından yapılmasıdır. Bunun-
la birlikte, üçüncü kişinin aldatması da söz konusu olabilir. Üçüncü kişinin al-
datmasının sözleşmenin yazgısında etkili olabilmesi için, karşı tarafın sözleşme 
kurulurken üçüncü kişinin aldatmada bulunduğunu bilmesi ya da bilmesi gerek-
mesi koşulu aranmaktadır (TBK 36/II). Örneğin, A mimardır. B büyük bir inşa-
at yaptırmak üzere mimar aramaktadır. C adında bir şahıs B’ye A’dan bahsetmiş 
ve A’nın, mimarlar arasında yapılan uluslararası yarışmalarda dereceler aldığını 
anlatarak inşaatın ona verilmesini sağlamıştır. Fakat gerçekte mimar A hiçbir 
yarışmaya girmemiştir. İşte bu durumda A, C’nin aldatmasını biliyor ve bilmesi 
gerekiyorsa sözleşme geçersiz kılınabilecektir, aksi takdirde tamamen geçerlidir. 

Korkutma (Tehdit, İkrah)
Korkutanın, korkutulan için, sözleşme yapma iradesini açıklama zorunluluğuna 
yol açan ve kendisinin veya yakınlarından birinin kişi ya da malvarlığına yönelik 
ağır ve yakın bir zarar tehlikesi ifade eden veya böyle bir tehlikenin varlığına inan-
dıran söz ve davranışlarına korkutma denir. Bu anlamda korkutmada, bir zorlama 
niteliği vardır. Bu zorlama, maddî-fiziksel değil, manevî-fikrî bir nitelikte ortaya 
çıkmalıdır. Kişinin elinden tutulup zorla sözleşmeye imza attırılması, manevî-
fikrî bir zorlama değil, maddî zorlama oluşturur. Bu durumda da, hukuksal işlem 
yok hükmündedir. 

Korkutmanın hukuksal sonuç doğurabilmesi için, muhatap ya da üçüncü bir 
kişi tarafından korkutulana yöneltilen korkutma eylemi bulunmalıdır. Bu açıdan 
üçüncü kişinin korkutması muhatabın korkutmasından farklı değerlendirilmez. 
A’nın, evine gittiği B’ye yönelttiği, elinde tuttuğu benzin şişesi ve çakmağı gös-
tererek sözleşmeyi imzalamazsa ya da kendisine daha yüksek kazanç sağlayacak 
koşullarla imzalamazsa evini yakacağı tehdidi bu türden bir eylemdir. 
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Korkutma eylemi ile, korkutulanın ya da yakınlarından birisinin kişi ya da 
malvarlığına ağır ve yakın bir zarar tehlikesi yaratılmalıdır. En azından korkutu-
lanın böyle bir tehlikenin varlığına inandırılması da yeterlidir. Yukarıdaki örnekte 
korkutanın sözleşme imzalanmazsa kendi evini yakacağı tehdidi savurması ha-
linde bu koşul gerçekleşmez. Gerek somut olayın içerdiği özel durum ve koşullar 
gerekse korkutulanın kişisel özellikleri (durumu) dikkate alındığında korkutanın 
söz ve davranışları korkutulan için inandırıcı gelmeli, onda korku yaratıcı olmalı-
dır (TBK 38/I). Burada hem objektif koşullar (somut olayın hal ve şartları) hem de 
sübjektif koşullar (korkutanın kişisel özellikleri), korkutma eyleminin inandırıcı 
olup olmadığını ve korkutulanı buna inanmakta haklı gösterip göstermediğini be-
lirlemede değerlendirme ölçütleridir. 

Korkutma eylemi ile sözleşmenin akdedilmesi arasında nedensellik bağı bu-
lunmalıdır. Korkutulan, sırf korkutmaya yönelik davranış nedeniyle, gerçek irade-
sine uymayan irade açıklaması yaptığında durum böyledir. Korkutma eyleminin 
sadece sözleşmenin kurulmasını sağlama veya kurulmak istenen sözleşmenin ko-
şullarını belirleme işlevi görmüş olması arasında fark yoktur. 

Korkutma bir hakka ya da kanundan doğan bir yetkiye dayanmamalıdır. Bir 
kişinin, kendisine karşı bir yükümlülüğüne uymasını isteme hakkı sahibi oldu-
ğu diğer bir kişiye, bu hakkını dava ya da takip yoluna başvurarak kullanacağını 
ileri sürmesi korkutma sayılmaz. Ne var ki, bir hakka ya da kanunî yetkiye sahip 
olma, ölçüsüz ya da orantısız davranmayı haklı göstermez. Bundan dolayı, mu-
hatabının zorda bulunduğu bir sırada kendisine karşı hak ya da yetkisini kulla-
nacağını ileri sürerek ondan aşırı yarar elde etmesine fırsat veren bir sözleşme 
akdettiren kişiye karşı da korkutma hükümleri uygulama alanı bulur (TBK 38/
II). Buna hukuksal korkutma denilmektedir. Söz gelişi A borçlu B’ye, vadesi gel-
miş T1.000 alacağını ifa etmezse cebri icra yoluna başvuracağını söylerse, yet-
kili olduğu bir yola başvuracağını açıklamış olur. Fakat A, bu sözleri söyleyerek 
alacaklı olduğu T1.000 yerine B’yi T5.000 borçlu olduğunu gösterir bir senedi 
imzalamaya yöneltmişse korkutma hükümlerinin uygulanacağı bir durum or-
taya çıkmış olur.

Korkutma eyleminin, bizzat karşı taraftan ya da üçüncü kişilerden gelmiş 
olması arasında fark yoktur. Hattâ aldatmadakinin tersine üçüncü kişinin kor-
kutması, karşı tarafın bilgisi olmasa da, korkutulan sözleşmeyle bağlı olmadığını 
açıklayabilir. Fakat bu durumda sözleşmenin iptali, hakkaniyetin gerektirdiği bir 
tazminat ödeme yükümlülüğü doğurabilir (TBK 29/II; TBK 38/II). 

Yanılma, Aldatma ve Korkutmanın Hüküm ve Sonuçları 
1. İrade sakatlığı denilen bu gibi durumlarda, hukuksal işlemin yaptırımı iptal 

edilebilirliktir. Bunun için dava açılması gerekmez. İptal, sözleşmeyle bağlı 
olmadığını bildirmek ya da verdiğini geri istemekle gerçekleştirilebilir. İp-
tal ile işlem geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. 

2. İptal, bozucu yenilik doğuran bir hak olup, bir (1) yıl içerisinde kullanıl-
malıdır. Bu süre, yanılmanın ya da aldatmanın öğrenildiği, korkutmada ise 
korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren cereyan eder. Bu-
nunla birlikte, bu süre dolmuş olsa bile, aldatma ya da korkutma nedeniyle 
iradesi sakatlanan, o işlemden doğan borcunu ifa etmesi istendiğinde, söz-
leşmenin kendisi için bağlayıcı olmadığını ileri sürme olanağına sahiptir 
(TBK 72/III). Buna iptal def ’i ya da iptal sebebine göre adlandırmalarla, 
aldatma def ’i ya da korkutma def ’i denir.
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3. İradesi sakatlanan taraf, bu süre içerisinde açıkça sözleşmenin o haliyle 
kendisi için de bağlayıcı olduğunu açıklayabilir. Bu açıklama, iptal edile-
bilirlikle sakat sözleşmeyi açık onama (icazet verme) niteliğindedir. O, bu 
süre içerisinde hiçbir harekette bulunmamış, hiçbir açıklama yapmamışsa, 
onun bu suskunluğuna sözleşmeye o haliyle örtülü onamada bulunduğu 
anlamı verilir. Buna, onama (icazet) karinesi denir. Bu itibarla, sözleşme o 
haliyle geçerli, böylelikle de alacak ve borç doğurur kabul edilir. Böylelikle 
iptal edilebilir işlem düzelmiş olmaktadır. 

 Ayrıca TBK 34/I’e göre yanılmayı dürüstlük kuralına aykırı olarak ileri sür-
me halinde de işlem, düzelmiş sayılmaktadır. Yasaya göre, özellikle karşı ta-
raf, yanılanın iptal sebebi olarak gösterdiği hususta yanılanca kabul edilen 
anlamda sözleşmenin kurulmasına razı ise, sözleşmenin iptalinde diretmek 
dürüstlük kuralına aykırı davranış olur. Bu olasılıkta, sözleşme yanılanın 
kasdettiği anlamda kurulmuş sayılır (TBK 34). Söz gelişi, satın alınanın ori-
jinal çıkmaması üzerine, satıcının orijinali teslim önerisi reddedilemez.

4. Sözleşmenin iptali hâlinde alınanları geri vermek gerekmektedir. İptal, iş-
lemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığı için, tarafların her birinin di-
ğerinden daha önce aldığının hukuksal sebebi ortadan kalkmaktadır. İptal 
için dava açmak gerekmese de, verilenlerin geri alınması için dava açmak 
gerekebilir. Duruma göre, sebepsiz zenginleşme, istihkak ya da tapu sicili-
nin düzeltilmesi davası açılabilir. 

5. Alınanların geri verilmesinin yanı sıra tazminatta istenebilir. Aldatma ya 
da korkutma sonucunda yapılmış olan sözleşme onanmış olsa dahi, iradesi 
bu yolla sakatlanan taraf, karşı taraftan olumsuz zararının tazminini talep 
edebilir (TBK 39/II). 

 Yanılmada ise, durum tersinedir. Şöyle ki, yanılmada karşı taraf uğradığı 
zararın tazminini isteyebilir. Bunun için (1) yanılan yanılmada kusurlu ol-
malı, (2) sözleşme iptal yoluyla geçersiz kılınmış olmalı, (3) karşı taraf iyi-
niyetli ve (4) iptalden dolayı olumsuz zarara uğramış olmalıdır. Hatta karşı 
taraf bu tazminatla zararının karşılanamadığı durumlarda bu tazminatı 
aşan zararının tazminini de isteyebilir. Yargıç, aşkın zarar istemi halinde, 
hakkaniyet gerektiriyorsa karşı tarafın ifadan beklediği yararını aşmayacak 
kapsamda bir tazminata hükmedebilir (TBK 35/II). 

6. İrade sakatlığının gelişmesinde üçüncü kişinin rol aldığı hallerde de duru-
ma göre zarara uğrayan tarafın diğerinden olumsuz tazminat isteme hakkı 
vardır. Şöyle ki:
a. Karşı taraf üçüncü kişinin aldatmasından haberdar değilse, sözleşme 

aldatma hükümlerine göre iptal edilemez; fakat koşulları varsa, esaslı 
yanılma hükümlerine göre iptal edilebilir. Bu son olasılıkta, aldatılan 
taraf karşı tarafa, yanılma hükümlerine göre tazminat ödemek zorunda 
kalabilir. Bu söz konusu olursa, aldatılan karşı tarafa ödediği tazminatı 
ve kendisinin uğradığı zararları üçüncü kişi aldatandan haksız fiil hü-
kümlerine göre isteyebilir. 

b. Üçüncü kişinin aldatması durumunda, karşı taraf üçüncü kişinin aldat-
masını biliyor ya da bilmesi gereken durumda ise, aldatmadan dolayı 
sözleşmenin iptali ona tazminat isteme hakkı vermez.

c. Üçüncü kişinin korkutması durumunda sözleşmenin iptal edilebilmesi 
için, aldatmadakinin tersine, üçüncü kişinin korkutmasını karşı tarafın 
bilmesi ya da bilmesinin gerekmesi şart değildir. O yüzden karşı taraf 
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üçüncü kişinin korkutmasını bilmese bile, korkutulan sözleşmeyle bağ-
lı olmaz. Fakat bu halde sözleşmenin iptali, korkutulana, sözleşmenin 
korkutmadan haberdar olmayan karşı tarafına hakkaniyetin gerektirdi-
ği bir tazminat ödeme yükümlülüğü doğurur (TBK 37/II).

AŞIRI YARARLANMA (GABİN)

Kavram ve Koşulları
Gabin, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin kurulması sırasında bir ta-
rafın darda kalmasından, düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararla-
narak edimler arasında yaratılan açık oransızlıktır. Örneğin, T2.000 olan arsanın 
T20.000’ye satışı, değeri T10.000 olan bir elmas broşun kuyumcunun önerdiği 
T1000’ye sözleşmenin konusu olması. Aşırı yaralanma sonuçları bakımından ira-
de sakatlığı durumlarına benzer ise de, irade sakatlığı değildir.

Gabinden söz edebilmek için nesnel ve öznel olmak üzere iki öğenin bir arada 
bulunması şarttır. Nesnel öğe, sözleşmenin kuruluş ânında edimler arasında açık 
oransızlık olmasıdır. Edimlerin ekonomik değerleri arasında herkesçe görülebilir 
açık bir oransızlık saptanırsa, bu koşul vardır. Örneğin, T250 olan ameliyat için 
T2.000 alınmıştır. Bu konuda yargıcın takdir yetkisi bulunmaktadır. 

Öznel öğe ise, bir yandan zarara uğrayanın (gabine uğrayanın) öznel durumunu, 
diğer yandan aşırı yararlananın bundan yararlanma bilinciyle hareket etmesini ifade 
etmektedir. Zarar görenin darda (zorda) kalması (müzayaka hali) veya deneyimsiz ol-
ması (tecrübesizlik) ya da düşüncesizlik (hafiflik / hiffet) içerisinde bulunması gerekir. 

Darda (zorda) kalma (müzayaka hali), maddî (malî) ya da manevî bakımdan 
zor (sıkışık) durumda olma halidir. Ciddî malî sıkıntı içerisine düşmüş bulun-
ma gibi maddî olabilir; oransız ücret isteyenin o yerdeki tek cerrah olması gibi 
manevî olabilir. Deneyimsiz olma, alışveriş yaşamının işleyiş düzenini bileme-
mek ya da belli bir işin özelliklerinin gerektirdiği bilgi düzeyine henüz erişeme-
miş olmayı ifade eder. Örneğin, ünlü bir ressamın değerli bir tablosu kendisine 
armağan edilmiş olan bir kişinin bunu yok bahasına satmış olması durumunda, 
onun deneyimsizliği söz konusu olur. Düşüncesizlik, yaptığı işlemlerin ekonomik 
sonuçlarını değerlendirmede düşüncesizce ve gayriciddî davranmadır. Bir kişi-
nin, giriştiği hukuksal işlemin anlamını kavrayamaması, onun hukuksal hüküm 
ve sonuçlarını düşünmemesi, o işlemi yapmakla elde edeceği kazançları veya ka-
çıracağı fırsatları (şansları) ya da karşılaşacağı riskleri iyi hesaplayamaması ya da 
sömürülmeye elverişli olması demektir.

Ayrıca karşı tarafta, zarar görenin özel zayıf durumundan yararlanma kasdının 
varlığı gerekir. Sözleşme serbestliği ilke olduğuna ve her sözleşmede tarafların bir 
kazanç sağlaması doğal sayılacağına göre, orantısızlık, ancak aşırı ve açık olduğu, 
yani bir sömürme niteliği taşıdığı takdirde, aşırı yararlanmadan bahsedilir. 

Hükümleri
Aşırı yararlanma halinde, sözleşme aşırı yararlanılan tarafından iptal edilebilir. 
Yeni TBK 28, aşırı yararlanılanın iptal hakkını kullanmasını iki hak düşümü süre-
si ile sınırlandırmıştır. Buna göre, aşırı yararlanılan, düşüncesizlik ve deneyimsiz-
lik hallerinde bu özellikte olduğunu öğrendiği tarihten, zor durumda kalmada ise 
bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde, her durumda 
sözleşmenin kuruluşundan itibaren beş (5) yıl içerisinde iptal hakkını kullanma-
lıdır. Aksi halde, iptal hakkı düşer (krş. eBK 21/I).
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Yeni TBK 28/I, aşırı yararlanılana yaptırım bakımından seçim hakkı vermiştir. 
O isterse işlemi aşırı yararlanma nedeniyle iptal edebilir ya da sözleşmeyle bağlı-
lığını koruyup edimler arasındaki dengesizliğin giderilmesini isteyebilir (krş. eBK 
21/I). İkinci seçenek, kısmî butlanın (TBK 27/II) bir uygulama hali olarak görün-
mektedir. Açıkçası, bu gibi durumlarda sorun yargıcın önünde çözüme kavuş-
turulacaktır. Yargıç, edimler arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak amacıyla 
çok düşük belirlenmiş karşı edimi (bedeli) yükselterek ya da tersine çok yüksek 
belirlenmiş karşı edimi azaltarak edimlerin denk bir düzeye getirilmesine karar 
verebilir.

Gabin hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Burcu Kalkan, Türk Hukukunda Gabin, İs-
tanbul: Vedat Kitapçılık, 2004. 

TEMSİL 

Kavramsal Belirlemeler
1. Bir hukuksal işlemin bir kişinin adına ve/veya hesabına hareket eden diğer 

bir kişi tarafından yapılmasına temsil denir. Temsil, bir hukuksal işlemin 
yapılmasında geçerlidir; haksız fiil ya da diğer bir eylem için temsil olmaz. 
Temsil bir gereksinimin sonucudur. Her zaman herkes, bir hukuksal işlemi 
bizzat yapamaz. Bu, maddî veya hukuksal engellerden kaynaklanabilir. Ör-
neğin, kişi iş yoğunluğu ya da hastalık nedeniyle seyahat edemeyecek du-
rumdadır (maddî engel) ya da kişinin o işlemde uzmanlığı yoktur, küçük, 
kısıtlı ya da tüzel kişidir (hukuksal engel). Bu gibi durumlarda, hukuksal 
işlemlerin o (engeli olan) kişi yerine, onun için başkası tarafından yapılma-
sı ‘temsil’ kurumuyla olanaklıdır.

2. Temsili, yasal ve iradî temsil olarak ikili bir ayırımla ortaya koymak gerek-
mektedir. Yasal temsil, temsil yetkisinin doğrudan doğruya yasadan doğ-
duğu durumlarda söz konusu olur. İlk akla gelen yasal temsilci örnekleri 
veli veya vasidir. Bu kişiler, velâyet veya vesayet altındaki kişilerin adına 
hukuksal işlemler yaparlar. Yasal temsilcilerin temsil yetkisi, temsil olunan 
bu kişilerden değil, doğrudan Medenî Kanundan kaynaklanır. Buradaki 
teknik anlamda temsilden birtakım farklılıkları bulunmakla birlikte eşler 
de, evlilik birliğinin olağan (sürekli) ihtiyaçları için yasa gereği birbirleri-
nin temsilcisi sayılırlar. Keza tüzel kişilerin yönetim organlarının da yasal 
temsilci niteliğinde olduğu kabul edilir. Borçlar hukukunda asıl olan iradî 
temsildir. İradî temsil, temsilcinin temsil yetkisini temsil olunanın irade-
sinden aldığı durumdur. Burada incelenen iradî temsildir.

3. Temsil, üç kişiyi ilişkili hale koyar: Temsilci (mümessil), temsil yetkisine 
dayanarak bir hukuksal işlemi başkası adına ve/veya hesabına kendi ira-
desini açıklayarak yapandır. Bu itibarla, temsilci, yazılı şekle tâbi işlem 
yapılmaktaysa, senede borçlu adına değil; kendi adına imza atar. Bu da 
borçlunun kendi el yazısı ile imza atmasının bir istisnası değildir. Temsil-
ciyi ulaktan (haberci, muhbir) ayıran, ulağın başkasının irade açıklamasını 
aldığı gibi muhataba aktarması ve ehliyet şartı aranmamasıdır. Oysa, tem-
silcinin, ayırtım gücü sahibi olması, o halde en azından sınırlı ehliyetsiz ol-
ması gerekli ve yeterlidir. Temsil olunan, ad ve/veya hesabına bir hukuksal 
işlemi yapılandır. Temsil olunan, temsilin hangi türünde olursa olsun, bir 
hukuksal işlemle temsil yetkisi vermeye ehil olmalıdır. Yani onun hukuksal 
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işlem ehliyetinin bulunması gerekir. Üçüncü kişi, temsilci ile bir hukuk-
sal işlemi yapandır. Örnek: Ankaralı A İstanbul’daki arkadaşı T’ye oradaki 
bir müzayedeye katılmasını ve B’nin koleksiyonundaki antika vazoyu satın 
almasını ister (temsil yetkisi verir). T bu yetkiye dayanarak, A’nın adına 
(adını vererek) ve hesabına o müzayededen adı geçen vazoyu satın alır. 

4. Temsil yetkisi, temsilciden temsil yetkisinin geri alınması, temsilcinin istifası, 
temsil olunanın ya da temsilcinin ölümü, hakkında gaiplik kararı verilmiş 
olması, iflâsı, ayırt etme gücünü kaybetmesi, sürenin dolması, bir işlemlik 
temsilde o işlemin yapılmış olması gibi nedenlerle sona erer (TBK 43). 

Bir kimsenin temsilci olarak atanabilmesi için, temsilci ile temsil olunan arasında 
vekalet sözleşmesi yapılması zorunlu mudur?

Dolaylı Temsil – Dolaysız Temsil Ayırımı
Temsil, temsilci tarafından yapılan işlemlerin, işlemin yapıldığı anda temsil olu-
nanın hukuksal alanında doğup doğmamasına göre “dolaylı temsil” (vasıtalı tem-
sil) ve “dolaysız temsil” (vasıtasız temsil) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Dolaylı Temsil
Dolaylı temsil, temsilcinin, kendi adına, fakat temsil olunan hesabına hareket 
ederek üçüncü kişiyle işlem kurmasıdır (TBK 40/II, cüm. 1). Muhataba temsil 
olunanın adı açıklanmıyor ve temsilcinin kendi adına ve başkası hesabına hareket 
iradesi söz konusu ise dolaylı temsilden söz edilir. Dolaylı temsilde, esas olarak 
üçüncü kişi, kendisi ile sözleşme kuran kişinin temsilci olduğunu bilmez. Tem-
silci, bu durumda, temsil yetkisi ile hareket ettiğini açıklamaz. Bununla birlikte 
bu durumda da, temsilcinin, temsil olunan hesabına hareket iradesi, yani temsilci 
olma iradesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Dolaylı temsilde, üçüncü kişiyle 
işlemden doğan hakların sahibi ve borçların yükümlüsü temsilci görünmektedir. 
Öyleyse, dolaylı temsilde bizim dıştan gördüğümüz süjeler, bir aracıyla sözleşme 
yaptığını bilmeyen (bilmesi gerekmeyen) üçüncü kişi ile temsilcidir. 

Dolaylı temsilin temel hükmü şudur: Hukuksal işlemden doğan hak ve borç-
lar, önce temsilcinin hukuk alanında doğar, sonra temsil olunana geçer. Bu hak ve 
borçların ekonomik olarak ait olduğu kişiye, temsil olunana usulünce aktarılması 
gerekir. Bunun için temsilci, alacakları temsil olunana temlik etmeli, taşınırları 
zilyetlik ve mülkiyet devir yoluyla temsil olunana geçirmeli ve taşınmazlarda ta-
puda temsil olunanın adına tescili sağlamalıdır. Borçlar ise, borcun üstlenilmesi 
yoluyla temsil olunan üzerine aktarılmalıdır (TBK 40/III).

Dolaysız (Doğrudan) temsil
Dolaysız (doğrudan) temsil, muhataba temsil olunanın adı açıklanıyorsa söz ko-
nusu olur. Dolaysız temsilde temsilcinin başkası adına ve hesabına hareket etmesi 
söz konusudur (TBK 40/I). Dolaysız temsilde üçüncü kişi, karşısında bulunanın 
temsilci olduğunu ve bu işlemden dolayı kendisine karşı hak ve borçların ileri 
sürüleceği kişinin temsil olunan olduğunu bilir. 

Dolaysız temsilde, temsilci ile işlemin yapılmasıyla birlikte o işlemden doğan 
hak ve borçların süjeleri temsil olunan ve üçüncü kişidir. Dolaysız temsilin hük-
mü de, budur. Diğer bir deyişle, hukuksal işlemden doğan hak ve borçlar, başkaca 
herhangi bir usule gerek kalmaksızın doğrudan temsil olunanın hukuk alanında 
doğar (TBK 40/I).

5
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Yetkili Temsil – Yetkisiz Temsil

Yetkili Temsil
1. Yetkili temsil, bir temsil olunan tarafından temsil yetkisi ile donatılarak 

üçüncü kişilerle işlem yapılması halinde ortaya çıkmaktadır. Temsilin hük-
münü doğurabilmesi, temsilcide “temsil yetkisi”nin bulunmasına bağlıdır. 
Temsil yetkisi verme, temsil olunan tarafından yapılan ve temsilciye ulaş-
masıyla hüküm ve sonuç doğuran bir irade açıklamasıdır. Şu halde, temsil 
yetkisi verme, tek taraflı hukuksal işlemlerdendir. Temsilcinin, bu yetkiyi 
kabul ettiğini bildirmesine gerek yoktur. Hattâ temsilcinin, kendisine yetki 
verildiğinden haberdar olması da gerekmez, bu nokta, temsili vekâletten 
ayırmada bir ölçüttür. 

2. Temsil yetkisi, kural olarak şekle tâbi değildir. Fakat, kimi işlemlerde şekil 
öngörülmüştür. Örneğin, kefalette temsil yetkisi verme, kefalet sözleşmesi-
nin yapılmasında olduğu gibi nitelikli yazılı şekle tâbidir. Keza vakıf kur-
mada, taşınmazlar üzerindeki aynî haklara ilişkin işlemlerde temsil noterde 
düzenleme tarzında resmî şekle tâbidir. Daha açıkçası bu gibi işlemlerde 
temsil, bir vekâlet sözleşmesini gerektirir. 

3. Temsil yetkisi verildiğini kanıtlamada güçlüğe karşı, bu yetkinin belgeye 
bağlanması gerekebilir. Buna yetki belgesi denir. Yetki belgesi, temsilcinin 
temsil yetkisini ve bu yetkinin kapsamını gösteren belgedir. Temsilcinin 
yetkisinin kapsamı, bu yetki belgesinden kolayca anlaşılır. 

4. Temsilci, kural olarak, yetkilendirilmiş olduğu her işlemi yapabilir. Kimi 
durumlarda temsilciye genel yetki verilebilir. Bu durumda genel yetkili tem-
sil ya da temsilciden söz edilir. Genel yetkili temsilde, temsilci, kural olarak, 
özel yetki gerektirmeyen her işlemi yapabilir. Kimi durumlarda temsil için, 
özel yetki verilmesi gerekir. Özel yetki aranan hallerde, bu yetkinin bulun-
maması yetkisiz temsile yol açar. Özel yetki aranan haller, mevzuatta çeşitli 
hükümlerle düzenlenmiştir. Yeni TBK 504/III’de dava açmak, sulh olmak, 
hakeme başvurmak, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep etmek, 
kambiyo taahhüdünde bulunmak, bağışlamada bulunmak, kefil olmak, ta-
şınmazları devretmek veya bir hakla sınırlandırmak özel yetki gerektirir 
haller olarak sayılmış bulunmaktadır (krş. eBK 388/III). 

5. Temsil yetkisinin üçüncü kişilere bildirilmesi hukuken bir zorunluluk de-
ğilse de, pratik bir gereklilik olarak belirebilir. Bu yüzden, temsilcinin tem-
sil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse, bunun içeriğinin değiştirilmesi ya 
da sona erdirilmesi de kural olarak aynı yolla bildirilmelidir. Aksi halde de-
ğişikliği ya da geri almayı bilmeyen iyiniyetli üçüncü kişilere bu durum ile-
ri sürülemez (TBK 42/III). Temsilci bu gibi durumlarda kendisine verilmiş 
olan yetki belgesini temsil olunana geri vermeli ya da yargıçça belirlenen 
yere tevdi etmelidir (TBK 44/I). Aksi durumda, temsil olunan veya halef-
leri, yetki belgesinin iadesini istemeli, bu arada yersiz kullanımını engel-
lemek için gerekenleri yapmalıdırlar. Bunu ihmal ederlerse, bundan dolayı 
üçüncü kişilerin uğradığı zarardan sorumlu tutulurlar (TBK 44/II).

6. Kural olarak, temsilcinin kendi kendisiyle işlem yapması ya da aynı işlem-
de iki tarafı da temsil etmesi yasaktır. İstisnaen, temsil olunanla aralarında 
yarar çatışması yoksa ve temsilci bunun için özel olarak yetkilendirilmişse 
kendi kendisiyle işlem yapabilir.
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Yetkisiz Temsil
1. Yetkisiz temsil, hiç ya da yeterli temsil yetkisi bulunmaksızın üçüncü kişi 

ile işlem yapılması halinde söz konusu olur. Yetkisiz temsilin biricik sebebi, 
yetki yokluğudur. Kişi, o işlemi yapabilmek için temsil yetkisi almamıştır. 

2. Yetki yokluğu, çeşitli olgulardan kaynaklanabilir: 
a. İlk olasılık sözde temsil de denilebilecek olgularda karşımıza çıkmak-

tadır. Bunlarda, ya temsil yetkisi veren yoktur ya da bir temsil olunan 
var, fakat ondan alınan yetki yoktur. Birinci halde, temsilci bir kişiyi 
temsil eder görünmektedir. Oysa o, gerçek yaşamda bulunup bulun-
madığı bilinmeyen biridir; hukuken böyle biri, hiç yoktur. İkinci halde, 
bir olasılık, gerçekte var olan, bilinen bir kişiden görünüşte de olsa bir 
temsil yetkisi almaksızın temsilci gibi hareket etmedir. İkinci olasılık, 
görünüşte var olan temsil yetkisi, yetkilendirici işlem, söz gelişi temsil 
olunanın ehliyetsizliği nedeniyle hükümsüz olduğundan veya var olan 
temsil yetkisi, süresinin dolması ya da geri alınmış olması nedeniyle 
sona erdiğinden yoktur. 

b. Burada aşkın temsil olarak adlandırılan temsil yetkisinin sınırlarının 
aşılmış olması da yetkisiz temsile yol açmaktadır. Bu olguda, temsilciyi 
yetkilendirmiş olan temsil olunandan gereken kapsamda yetki alınma-
mış olması yetkisiz temsile kaynaklık etmektedir. Temsil yetkisi veril-
miştir, ama baştan sınırlılık vardır. Yetkide konu, tutar, kişi itibariyle 
sınırlılık veya birlikte temsil vardır ya da özel yetki aranan işlem genel 
yetkiye dayanılarak yapılmıştır. Ya da sonradan temsilcinin yetkisinin 
sınırları daraltılmıştır.

3. Yetkisiz temsilin üçüncü kişi, temsil olunan ve temsilci açılarından olmak 
üzere üç yönlü değerlendirilen hüküm ve sonuçları vardır.
a. Kendisiyle işleme giriştiği kişinin yetkili temsilci olmadığını bilmekte 

ya da bilmesi (öğrenmesi) gereken bir durumda bulunmakta (olmasına 
karşın gereken özeni göstererek öğrenmemiş) olan ve bu anlamda da 
iyiniyetli olmayan üçüncü kişi, işlemin sonuçlarını ne temsil olunana 
ne de –yetkisiz de olsa– edene yükleyebilir. Daha açıkçası, bu durumda 
işlem baştan ve kesin hükümsüzdür. Diğer bir deyişle, üçüncü kişinin 
iyiniyetli olmasına bağlanan sonuçlar, iyiniyetli olmaması (kötü niyeti) 
durumunda ortaya çıkmaz.

b. Üçüncü kişi iyiniyetli ise, işlem, temsil olunduğu öne sürülenin verdiği 
bir yetki ya da açıkladığı bir rıza bulunmadığı için eksiktir. İşlemdeki 
eksiklik giderilinceye dek, o işlem askıdadır; bu evrede işlem için tek ta-
raflı bağlamazlık da denilen bir geçersizlik söz konusudur. Buna eksik-
lik de denir. Eksiklik, temsil olunanın işlemi onamasıyla (icazet verme-
siyle) ortadan kalkar; bu durum, işleme, yetkili temsil yoluyla yapılmış 
gibi bir işlem niteliği kazandırır. Yani eksik işlem baştan itibaren hüküm 
doğurmaz iken, sonradan alınan onay, işlemi baştan itibaren hüküm ve 
sonuç doğurur hale getirir. Yalnız, üçüncü kişi işlemin onanıp onan-
mayacağını bilmelidir. Bunun için, o, yetkisiz temsil olunana süre ve-
rerek, işlem hakkında iradesini açıklaması ister. Temsil olunan süresi 
içerisinde işlemi açıkça reddeder ya da sessiz kalırsa reddetmiş olur ve 
işlem, karşı tarafı da bağlılıktan kurtaracak hale gelir; yani, işlem baştan 
itibaren hükümsüz olur. Süresi içerisinde onay veren temsil olunan, hu-
kuksal işlemle bağlanmış olur (TBK 46). 
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c. Yetkisiz temsil sonucunda yapılan işlem geçersiz olursa, yetkisiz temsilci, 
kusuru bulunmasa bile, üçüncü kişinin olumsuz (menfî) zararını tazmin 
etmelidir (TBK 47/I, cüm. 1). Yetkisiz temsilci, –hiç ya da artık– temsi-
le yetkili olmadığını bilmese ve bu bilgisizlikte kusursuz olsa dahi karşı 
tarafın olumsuz zararını tazmin etmekten kurtulamaz. Yetkisiz temsilci, 
üçüncü kişinin işlem yapılırken kendisinde yetki bulunmadığını bildiği-
ni ya da bilmesi gerektiğini kanıtlarsa bu kusursuz sorumluluktan, kur-
tulabilir (TBK 47/I, cüm. 2). Yetkisiz temsilci, kusuru bulunmaktaysa ve 
hakkaniyet gerektiriyorsa üçüncü kişinin olumlu (müsbet) zararından da 
sorumlu tutulabilir (TBK 47/II). Ayrıca yetkisiz temsilci ve üçüncü kişi, 
daha önce birbirine verdiklerini, yerine göre, istihkak davası ya da sebep-
siz zenginleşme davası yoluyla geri isteyebilirler (TBK 47/III).

d. Yetkisiz temsilin temsil olunan ile yetkisiz temsilci arasındaki ilişkideki 
etkilerine gelince, temsil olunan yetkisiz temsilci arasında bir hukuksal 
ilişki var ise, yetki aşımı nedeniyle hukuksal ilişki esas olarak son bul-
maz. Temsil olunan hukuksal ilişkiyi –onamışsa– yetkisiz temsil do-
layısıyla uğradığı zararlarının tazminini, yetkisiz temsilciden, aradaki 
ilişkiye uygulanan hükümler çerçevesinde isteyebilir. Yalnız, bunun için 
yetkisiz temsilcinin, yetkisiz olduğunu bilerek hareket etmesi, söz gelişi 
temsil yetkisinin sona erdiğini bilmesi gerekir! Temsilci, yetkisiz kaldığını 
bilmiyorsa, yaptığı hukuksal işlemler temsil olunanı bağlar (TBK 45/I). 
Üçüncü kişi durumu biliyor idi ise, artık temsil olunanın bağlı olması söz 
konusu olmaz (TBK 45/II). Kendisine temsilci süsü vererek var olmayan 
bir kişi adına işlem yapılmış ise, onamada bulunacak bir kişi olmadığı, 
böylelikle onama yoluyla geçerlilik kazandırma olanağı bulunmadığı için, 
işlem geçersizdir. Bu olasılıkta, temsilci, önceki açıklamalarda belirtilen 
çerçevede zararlardan sorumlu tutulmaktan kurtulamaz.

Vekâletsiz İşgörme 
Vekâletsiz işgörme, özel borç ilişkileri içerisindeki alışılmış sistematik yerinden 
uzaklaştırılarak bu yerde açıklanmasını gerektirici sebepler gerekçe gösterilerek 
birinci basıda tam da burada basılmıştır. Bu kez, teknik sebeplerle yeniden alışıl-
dık yerine aktarılarak açıklanması zorunluluğu doğmuştur. 

BORCUN İKİNCİ KAYNAĞI: HAKSIZ FİİLLER

Kavramsal Belirleme
Haksız fiil kavramı, daha geniş bir kavram olan sorumluluk ile alt-üst kavram 
ilişkisi içerisindedir. En geniş bakış açısıyla sorumluluk, en kaba biçimde cezaî 
sorumluluk ve hukukî sorumluluk olmak üzere ikili ayırımla açıklanabilir. Her 
ikisi de, hukuk düzenince hukuka aykırı eylemlere gösterilen tepkilerdir. Hukuk 
düzeni, bir suç karşısında cezaî sorumluluk, bir haksız fiil karşısında ise hukukî 
sorumluluk öngörerek tepkisini göstermektedir. Bizi bu derslerimizde hukukî so-
rumluluk ilgilendirmektedir. 

Hukukî sorumluluğun üç işlevi vardır: 1) Tazmin edici işlev: Ortaya çıkan za-
rarın giderilmesi, denkleştirilmesi işlevidir. 2) Risk dağıtıcı işlev: Toplumun kat-
lanmak zorunda kaldığı olgulardan ortaya çıkan zararlı etkilerin, yine toplumda 
geniş bir kesime, hattâ tüm topluma yaygınlaştırılması, paylaştırılması işlevidir. 3) 
Önleyici işlev: Zararın ortaya çıkmasını önleme işlevidir. Belirtilmelidir ki, her üç 
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işleviyle hukukî sorumluluk, etkilerini, yalnız zarar verenin malvarlığı üzerinde 
gösterir; çünkü, zarar veren, koşullar varsa, ortaya çıkan zararı gidermek, malvar-
lığından bir miktar parayı tazminat olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Bu da, 
hukukî sorumluluğu cezaî sorumluluktan ayırıcı noktalardan biridir. 

Yeni TBK haksız fiillerde de önemli yenilikler öngörmüş bulunmaktadır. Ger-
çekten eBK’nda tek bir sorumluluk ilkesine (kusur ilkesine) dayanan düzenleme 
yapısı TBK’nda değişmiş, iki ilkeli, böylece iki genel hükümlü bir yapı ortaya çık-
mıştır. Bir yanda kusur ilkesine dayanan kusur sorumluluğu (TBK 49), öte yanda 
tehlike ilkesine dayanan tehlike sorumluluğu (TBK 71).

Haksız Fiilin Ögeleri
Haksız fiil, bir kişinin hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla diğer bir kişinin zara-
ra uğramasına yol açmasıdır. Bunun sonucu olarak zarar verenin zararı tazminle 
yükümlü tutulmasına ise, hukukî sorumluluk denilmektedir. Kavramın tanımın-
da beş öğe yer almaktadır: Davranış, hukuka aykırılık, zarar, davranışla zarar ara-
sında nedensellik bağı ve kusur.

Davranış (Fiil)
Haksız fiilden söz edebilmek için, bir davranışın (eylemin) varlığı gerekir. Dav-
ranış, insanın bir şey yapmaya veya yapmamaya ilişkin irade ile yönlendirilen ve 
irade ürünü olan hareket tarzıdır. Davranış, olumlu ya da olumsuz olabilir. Olum-
lu davranış, kısaca bir kişiden gelen harekettir. Kişinin dış dünyada bir değişikliğe 
yol açan bilinçli hareketidir. Silahı ateşleyerek yaralama, kötü sözler kullanarak 
hakaret etme vbg. Buna karşılık bir kişinin dış dünyada herhangi bir değişikliğe 
yol açmayan hareketsizlik içerisinde göründüğü bir durum da, hukuken olumsuz 
davranış olarak nitelendirilir. Hareketsizliğin, bir kişiye zarar görenin uğradığı za-
rardan sorumluluk doğurabilmesi için, o kişinin harekette bulunma yükümlülüğü 
öngören bir davranış kuralına aykırı davranarak hareketsiz kalmış olması gerek-
mektedir. Sahilde cankurtaran, hemzemin geçitte geçit bekçisi görevleri gereği 
olumlu davranışta bulunma yükümlülüğü altındadırlar. 

Hukuka Aykırılık
1. Haksız fiilden söz edebilmek için davranışın hukuka aykırı olması gerekir. 

Hukuka aykırılık, hukuk düzeniyle çelişmeyi belirlemeye ve kınamaya yö-
nelen bir değer yargısıdır. Bu anlamda, hukukun bütün alanları için geçer-
li, değişmez bir kavramdır. Zarar verici olay, ihlâl edilen değeri korumayı 
amaçlayan yazılı veya yazılı olmayan hukuksal bir emir veya yasağa aykırı 
olduğu takdirde hukuka aykırıdır. Bu anlamda, kanunen verilmiş bir yetki-
ye dayanmayan ya da kanuna uygun olarak verilmiş bir yetkinin sınırlarını 
aşan her davranış hukuka aykırıdır (TBK 64/I). 

2. Hukuk düzeni, sadece hukuka aykırı davranışları değil, ahlâka aykırı dav-
ranışları da yasaklamıştır (TBK 49/II). Salt başkasına zarar verme kastı ile 
davranan kimse, bu davranış –hukuka uygun olsa da– ahlâka aykırı ise or-
taya çıkan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

3. Hukuka uygunluk sebepleri (hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebepler), 
genel ve özel olmak üzere ayrılmaktadır. Genel sebepler, kanunun verdiği 
yetkinin kullanılması, haklı savunma (meşru müdafaa), zorunluluk (zaru-
ret / ıztırar) hali ve kendi hakkını korumak için kuvvet kullanmadır (TBK 
63). Özel sebepler ise, zarar görenin rızası, üstün nitelikteki kamu ya da özel 
yarar ve diğer sebepler olarak sıralanmaktadır (TBK 63/II; MK 24/II).
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Zarar
1. Zarar, bir kişinin malvarlığında meydana gelen irade dışı eksilmedir. Diğer 

bir deyişle, zarara yol açan davranış olmasaydı malvarlığının alacağı durum 
(değer) ile, bu davranışın gerçekleşmiş olmasının sonucunda aldığı durum 
(değer) arasındaki farktır. Örneğin, A’nın 100 lirası vardı, 50’si çalındı.

2. Zarar görenin irade dışı kayıplarının tümünün tazmini isteminde bulun-
ması mümkündür. Fakat, duruma göre, failin meydana gelen tüm zarardan, 
örneğin indirim sebepleri bulunduğu için (TBK 52), sorumlu tutulması söz 
konusu olmayabilir. Failin tazminle yükümlü tutulabildiği kapsamdaki za-
rara tazmin edilebilir zarar denmektedir. Bu anlamda olmak üzere zararın, 
tazminatın üst sınırını oluşturduğu söylenmektedir.

3. Zarar çeşitli ayrımlar içerisinde açıklanabilir. Temel ayırımlardan birisi ki-
şiye ilişkin zararlar, eşyaya ilişkin zararlar ve diğer zararlardır. Kişiye ilişkin 
zararlar ile zarar gören, kişiye ilişkin zararlarının giderilmesini isteyebilir. 
Böylelikle, o, maddî zarar olarak, örneğin, bedensel bütünlüğünün ihlâli ile 
oluşan tedavi masrafları, yatak masrafları, hastaneye ulaşım masrafları gibi 
fiilî zararlarını isteyebilir. Keza o, olay yüzünden örneğin 15 günlük işin-
den/kazanç sağladığı faaliyetlerden alıkonulması sebebiyle elde edemediği 
gelirlerini yoksun kalınan kazancı olarak isteyebilir. Ayrıca yaşadığı olayın 
etkisi ile içerisine düştüğü acı, ızdırap, elem vs. dolayısıyla kişi varlığına 
ilişkin olarak meydana gelen kayıplarının manevî zarar olarak giderilme-
sini isteyebilir. Şeye ilişkin zararlar ile zarar gören, bir eşyanın yok olması, 
hasar görmesi ya da bozulması nedeniyle uğradığı zararlarının, örneğin 
trafik kazası ile motorlu araçta oluşan zararlarının giderilmesini isteyebilir. 
Böylelikle, o, maddî zarar olarak fiilî zararlarının (aracın onarım masrafla-
rının) ve yoksun kalınan kazanç (kaza yüzünden işinden/kazanç sağladığı 
faaliyetlerden alıkonulması yüzünden elde edemediği gelirleri) ile ayrıca 
varsa manevi zararlarının (tartışmalı olmakla birlikte) tazminini isteyebi-
lir. Diğer zararlar ile zarar gören, açıklananlar dışında kalan malvarlığını 
etkileyen zararlarının da (örneğin, ekonomik yaşamdaki varlığının ihlali 
ile oluşan zararlarının) giderilmesini isteyebilir. Böylelikle, o, şöhret ve iti-
barının kaybından dolayı zararlarının, fikrî mülkiyetinin ihlâli dolayısıyla 
uğradığı zararlarının tazminini isteyebilir.

4. Bir diğer önemli ayırım da maddî zarar ve manevî zarar arasında yapılmak-
tadır. Maddî (malvarlıksal) zarar, zarar görenin malvarlığında iradesi dışın-
da gerçekleşen ve parasal olarak ifade edilebilen kayıplardır. Fiilî zarar ve 
yoksun kalınan kazanç (kâr) olmak üzere ikiye ayrılır. Fiilî zarar, zarar gö-
renin malvarlığının aktifinde bir azalma veya pasifinde bir çoğalma yoluyla 
gerçekleşen parasal eksilmelere denilir. Aktifinde azalma alacak hakkı, aynî 
hak veya gayrimaddi bir hakkın kaybı ya da değerinin azalması; pasifin-
de çoğalma ise, aslında olay olmasaydı pasifte yer alması gerekmeyen bir 
kalemin bu olay yüzünden pasife girmesi anlamına gelmektedir. Örneğin, 
yaralının tedavi masrafları, konaklama (yatak, yemek vs.) masrafları, has-
taneye ulaşım masrafları gibi. Yoksun kalınan kazanç (kâr), malvarlığında 
meydana gelebilecek bir artışın önlenmiş olmasıdır. Örneğin, haksız fiil yü-
zünden işinden ya da kazanç sağladığı faaliyetlerden alıkonulması yüzün-
den elde edilemeyen gelir gibi. Fiilî zarar ile kazanç kaybı zararı arasındaki 
fark şudur: Fiilî zararda zarar görenin malvarlığında yer alan sahip olduğu 
varlıklar azalırken; yoksun kalınan kârda ileride sahip olabileceği şeyler 
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azalmaktadır. Manevî zarar, kişilik hakkına yönelik hukuka aykırı bir dav-
ranış (saldırı) yüzünden ortaya çıkan zarardır. Para ile ölçülemeyen kişilik 
varlık ve değerlerinde haksız fiilin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan eksilme-
dir. Diğer bir tanımla, haksız fiil sonucunda zarar görenin yaşadığı olayın 
etkisi ile duyduğu acı, ızdırap, elem, üzüntü, ruhsal yıkıntı gibi durumlar 
dolayısıyla yaşadığı eksikliktir. Bir kimsenin, zarar doğuran olay sonrasın-
da, iradesi dışında kişilik varlıklarında meydana gelen eksilme yüzünden 
fizik ve manevî acı, elem ve üzüntü duyması, ağır bir ruhsal sarsıntı geçir-
mesi, yaşama sevincini yitirmesi, toplum içine çıkamayacak derecede utanç 
duyması ve bunlardan dolayı manevî varlığında objektif bir eksilme ortaya 
çıkması manevî zararı oluşturur. Kişinin malvarlığına yönelik ihlâllerden 
de manevî zarar görmesi mümkündür. Örneğin kişinin anı değeri yüksek 
olan eşyasının parçalanması gibi.

Hukuka Aykırı Davranış ve Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının 
Varlığı

1. Haksız fiilden dolayı sorumluluktan söz edebilmek için failin fiili ile zarar 
arasında illiyet (sebep-sonuç) bağı adı verilen nedensellik ilişkisi bulun-
malıdır. Bu ilişki, öncelikle mantıken bulunmalıdır. Bu anlamda tabiî ya da 
mantıksal illiyetten söz edilir. Buna göre, zararlı sonucun meydana gelmesine 
katkıda bulunan her etken sebeptir. Böylelikle, trafik kazası dolayısıyla mey-
dana gelen bir zararda motoru icat eden, üreten, satan, trafiğe çıkaran, kazayı 
yapan, kazaya katılan diğer tarafın davranışı, hatta sırf varlığı sebep sayılabil-
mektedir. Sorumluluğun sınırlarını belirlemeye imkân bırakmayan bu denli 
geniş anlam ve kapsamıyla mantıkî illiyet hukuksal anlamda tek başına yeter-
li olmaz. Hukuka aykırı davranış ve zarar arasındaki bağı açıklamaya çalışan 
çeşitli kuramlar vardır. Günümüzde uygun illiyet bağı kuramı egemendir. 

2. Uygun illiyet bağı kuramına göre, sebebi oluşturan davranışın, genel yaşam 
deneyimlerine ve olayların olağan akışına göre gerçekleşen türden bir za-
rarı doğurmaya ya da doğması olasılığını artırmaya elverişli olması halinde 
sebeple sonuç arasında illiyet bağı var demektir. İlliyet bağını kesen sebep-
lerden biri bulunmadıkça, fail davranışından zarar gören kişinin uğradığı 
tüm zararları tazminle yükümlüdür. 

3. Zararı doğuran olayın gerçekleşme sürecine çeşitli sebeplerin katılması 
mümkündür. Bu gibi durumlarda, illiyetin toplanması (sebeplerin çoklu-
ğu)ndan söz edilmektedir. Bunlar, ortak illiyet, yarışan illiyet, önüne geçi-
len illiyet, seçimlik illiyet ve nihayet illiyet bağını kesen sebeplerdir. 
a. Bir zararın doğumuna birden çok sebebin bir araya gelmesi yol açmış-

sa ortak illiyetten söz edilir. Ortak illiyette her sebep tek başına sonucu 
doğurmaya elverişli değildir. Failler müteselsilen sorumlu olur. Üç hırsız, 
soygunu birlikte karar vererek işlemiş veya bir nehrin kıyısındaki iki fab-
rikadan nehre bırakılan zehirli atıkların birleşmesiyle balıklar ölmüştür. 

b. Yarışan (birlikte) illiyet, birden çok kişinin aralarında bağlantı olma-
dan bir zarara sebep olması ve her birinin fiilinin tek başına aynı zararı 
doğurmaya elverişli (yeterli) olması halinde söz konusu olur. Her biri 
sonuçtan müteselsilen sorumlu olur. Nehire bırakılan zararlı kimyasal-
ların her biri nehirdeki balıkları öldürmeye elverişli ise böyledir.

c. Farklı zamanlarda sonucu doğurmaya elverişli birden fazla sebepten biri 
önce sonucu (zaten) doğurmuş, diğeri sonra gelişmiş ve aynı sonucu do-
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ğurmaya elverişli ise, önüne geçilen illiyet vardır. Önüne geçilen illiyet, 
zararın gerçekleştiği olaydaki failin, zarara sebep oluşturan olay olmasay-
dı da zarar gören için aynı sonucun başka bir olayla gerçekleşeceği savun-
masıdır. Fail eylemine uygun illiyet bağıyla bağlı olan tüm sonuçlardan 
sorumlu tutulur. Hava alanına yetişmek için binilen ve Ş’nin kullandığı 
taksinin yaptığı kazada A ölmüştür; fakat A’nın bineceği uçak kalkıştan 
bir süre sonra düşmüş ve hiçbir kişi kurtulamamış ise, Ş, A uçağa yetişmiş 
ve binmiş olsaydı dahi kurtulamayacaktı diye savunma yapamaz. 

d. Seçimlik (alternatif) illiyet, birden fazla failin fiilinin bulunduğu ve fa-
kat hangi fiilin sonuca yol açtığının anlaşılamadığı hallerde söz konu-
sudur. Bunlardan hangisinin zararlı sonuca yönelik fiili gerçekleştirdiği 
belli olmaz. Hiç kimse sorumlu tutulmaz. Fakat, failin kim olduğu be-
lirlenememekle birlikte tüm faillerin fiillerinin birlik görüntüsü verdiği 
olaylarda tüm faillerin müteselsilen sorumlu oldukları benimsenmekte-
dir. Örneğin, kavgada böyledir. 

4. Zararla davranış arasında hiçbir illiyet bağı bulunmuyorsa sorumluluktan 
söz edilememektedir. Böyle bir bağ bulunmakla birlikte, zararın oluşumun-
da bu bağdan daha yoğun etkisi bulunduğu saptanan başka bir sebebin 
varlığı halinde yine sorumluluk ortadan kalkmaktadır. Bu tür sebeplere, 
illiyet bağını kesen sebepler denilmektedir. Bunlar mücbir sebep, üçüncü 
kişinin ağır kusuru ve zarar görenin ağır kusurudur. Mücbir sebep, kaçı-
nılmaz olarak sorumlunun bir zarar verici eylemde bulunması sonucunu 
doğuran öngörülemez ve karşı konulamaz deprem, savaş, ayaklanma gibi 
olağanüstü bir olay olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü kişinin ağır kusuru 
varsa, failin eylemiyle zarar arasındaki illiyet bağı kesilir. Üçüncü kişinin 
kusurlu davranışı, zarar verici olayın meydana gelmesinde, sorumluluğa 
yol açtığı tartışılan sebebin önüne geçecek yoğunlukta etkili olmuşsa illiyet 
bağı kesilir. A’nın öldürmek kastıyla yaraladığı B, C’nin kullanmakta oldu-
ğu ambulansla hastaneye götürülürken yolda C’nin hatalı sollaması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında ölmüştür. Zarar görenin illiyet bağını kesen 
davranışı da, failin sorumluluktan kurtulmasına yol açar. Buna zarar göre-
nin ağır kusuru denilir. A, intihar etmek amacıyla B’nin kurallara uygun 
olarak kullanmakta olduğu arabanın önüne atlamış ve çarpmanın etkisiyle 
ölmüş ise, A’nın ağır kusuru B’nin sorumluluğunu engeller.

Kusur
1. Kusur, bir davranışın hukuk düzenince kınanabilirliğine denilmektedir. O, 

esasında iradedeki eksiklik, iradenin kınanabilir bir özelliğidir. Bu anlamda 
kusur, iradî olarak dışa vurulmuş bir davranış dolayısıyla iradeye yöneltilen 
kınamadır. 

2. Kusurun varlığı için gerekli olan objektif öğe, olağan tipten sapan davranış; 
sübjektif öğe ise davranışın kınanabilir bir iradeye dayanmasıdır.
a. Hiç kimseye zarar vermeyi istemeyen, başkalarına zarar vermekten 

kaçınan normal (olağan) bir hukuk süjesi tipi esas alınır. Bu tipin ser-
gileyebileceği olağan davranıştan sapan davranış kusurlu olarak nite-
lendirilir. Kusur, hukuk düzenince normal tipin davranışından sapmaya 
yöneltilen kınamadır.

b. Failde kınanabilir bir irade bulunmalıdır. Bu, failin kusur (haksız fiil) 
ehliyetine bağlı bir noktadır. Diğer bir deyişle, kınanabilir irade, ku-
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sur ehliyeti bulunan failde vardır. Kusur ehliyeti için, ayırt etme gücü 
(sezginlik) gerekli ve yeterlidir. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlarda 
kusur olmaz. Dolayısıyla ayırt etme gücüne sahip olmayanların haksız 
fiil ehliyetleri yoktur. Ve kural olarak, haksız fiil ehliyeti bulunmayan-
lar sorumlu tutulamazlar. Fakat bu kuralın istisnaları bulunmaktadır: 
1) Ayırt etme gücünü geçici olarak ve kendi kusuru ile yitirmiş ola-
nın sorumluluğunda (TBK 59), 2) Ayırt etme gücünü sürekli yitirmiş 
kimsenin kusura dayanmayan hakkaniyet sorumluluğunda (TBK 65), 
3. Kusura dayanmayan diğer sorumluluklarda (TBK 66 vd.) ayırt etme 
gücünün varlığı şart değildir.

3. Kusur, bir yandan kast ve ihmal diğer yandan ağır kusur ve hafif kusur ol-
mak üzere ayrımlara tâbi tutulur. Kast, hukuka aykırı sonucun bilinmesi ve 
istenmesidir. Hukuka aykırı sonucu öngörme, öngörülen bu sonuca ulaş-
mak için bilerek ve isteyerek hareket etmedir. Olağan tipin davranışından 
bilerek ve isteyerek sapmadır. 

4. İhmal ise, hukuka aykırı sonucun bilinmesi ve fakat istenmemesi; ama, 
gerçekleşmesini önleyici gerekli ve yeterli önlemlerin alınmamış olmasıdır. 
İhmal, davranışının hukuka aykırı sonucunu önceden gören ya da görmesi 
gereken kişinin istemediği ve önleyebileceği sonucun meydana gelmeme-
si için kendisinden beklenen irade uğraşısında bulunmamasıdır. İhmalin 
ölçütü objektif-sübjektiftir. Buna göre, failin mensubu olduğu çevreden 
makûl, dürüst, orta zekâlı, namuslu bir üçüncü kişiden benzeri bir olay-
da göstermesi beklenebilecek türden olağan davranıştan sapan davranıştır. 
Gerekli ve yeterli dikkat ve özenin gösterilmemesi, önlem almayı savsakla-
ma sebebiyle zararın doğmasına yol açmadır. 

5. Ağır kusur – hafif kusur ayırımına gelince; ağır kusur, kast, ağır ihmal ve 
orta (ağırlıktaki) ihmaldir. Ağır ihmal, aynı koşullarda bulunan makûl bir 
kişinin (tipin) zararın önlenmesi için alması gereken en basit tedbirleri 
almamış olmadır. Orta (ağırlıktaki) ihmal, ağır ve hafif ihmal arasındaki 
ihmaldir. Hafif ihmal, ancak dikkatli kişilerin gösterebileceği özenle önle-
nebilecek bir zararın doğmaması için yeterli önlemlerin alınmamış olma-
sıdır. Hafif kusur hafif ihmaldir. Her kusur sorumluluk doğurur. Bununla 
birlikte bu ayırımın önemli olduğu yerler vardır. Sorumluluktan kurtulma 
sözleşmesi ağır kusur (kast ve ağır ihmal) halinde geçersizdir. Tazminatın 
belirlenmesinde bu ayırım dikkate alınır. Rücu ilişkisinde önem taşır. TBK 
49/II’nin uygulanabilmesi kastı gerektirir.

6. Fiilî hata, maddî zorlama ve beklenmeyen (umulmayan) hâl, yani kaza gibi 
kimi olgular kusuru ortadan kaldırmaktadır. Ayırt etme gücünün geçici 
kaybı hallerinde, örneğin uyurgezer, narkoz etkisinde, ipnoz halindeki kişi-
nin kusurundan da söz edilemez. Bunlara kusuru ortadan kaldıran neden-
ler denilmektedir.

7. Kusuru ispat yükü, kural olarak zarar görenin üzerindedir. İstisna TBK 
59’da düzenlenmiştir. Buna göre, ayırt etme gücünü geçici olarak yitirme 
durumuna düşmenin kusuruna dayanmadığının ispatı yükü, ayırt etme gü-
cünü geçici olarak kaybedenin üzerindedir.

Akıl hastası bir kimsenin komşusunun arabasını üzerine benzin döküp yakması ha-
linde onun bu davranışı nedeniyle doğan zarardan sorumlu tutulamaması haksız 
fiilin unsurlarından hangisinin eksikliğine dayanır?

6
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Özet
Borçlar hukuku bakımından sözleşmeler alanında 
irade özerkliğinin görünüm şekillerinden birini oluş-
turan sözleşme özgürlüğü ilkesi geçerlidir. Sözleşme 
özgürlüğü ilkesi sayesinde taraflar, diledikleri içerikte 
sözleşmeyi, diledikleri kişi ile diledikleri şekilde, di-
ledikleri tip ve içerikte kurabilecekleri gibi, yaptıkları 
bu sözleşmeyi sonradan değiştirip ortadan kaldırabi-
lirler. Sözleşme özgürlüğü ilkesi taraflara çok yönlü bir 
serbesti tanımakla birlikte, bu serbesti kanuni sınırlar 
içerisinde geçerlidir. 
Sözleşmelerin kurulmasına yönelik irade çeşitli şe-
killerde dışa açıklanabilir. Bu bakımdan sözlü yazılı, 
resmi şekilden söz edilebilir. Sözleşmelerin şekli ba-
kımından genel kural sözleşme serbestliğidir. Bunun-
la birlikte geçerliliği kanun tarafından belirli bir şekle 
tabi tutulmuş sözleşmeler olabileceği gibi taraflar da 
aralarındaki sözleşmenin belirli bir şekilde yapılmasını 
kararlaştırabilirler. Gerek kanun tarafından gerek iradi 
olarak geçerliliği belirli bir şekle tabi tutulan sözleşme-
ler bu şekle uyulmadan yapılırsa kesin hükümsüz olur. 
Sözleşmede yer verilen kayıt ya da koşulların ne an-
lama geldiğinin belirlenmesine sözleşmenin yorumu 
denilmektedir. Sözleşmenin yorumunda tarafların 
gerçek ve ortak amaçları esas alınır. Sözleşmenin yo-
rumlanması sözleşmenin tamamlanmasından farklı-
dır. Sözleşme boşluklarının bulunduğu durumlarda 
sözleşmenin tamamlanması yoluna gidilir. Sözleşme 
boşlukları tamamlayıcı yasa kurallarına başvurularak 
doldurulmaktadır.
Sözleşmelerin istenilen hukuki sonucu doğurması için 
irade ile açıklaması arasında uygunsuzluk olmamalı-
dır. İrade ile açıklaması arasındaki uyumsuzluk, latife 
beyanı, zihin kayıt ve muvazaa hallerinde olduğu gibi 
taraflardan bir veya her ikisi tarafından bilerek ve is-
teyerek yaratılmış olabileceği gibi, yanılma, aldatma, 
korkutma olarak adlandırılan irade bozukluğu halle-
rinde olduğu gibi bilmeden ve istemeden de yaratılmış 
olabilir. Latife beyanı ve zihni kayıt kural olarak hiçbir 
hukuki sonuç doğurmazken, muvazaalı işlem kesin 
hükümsüzdür. İrade bozukluğu hallerinde ise iradesi 
sakatlanan taraf kanunda belirtilen hak düşürücü süre 
içerisinde sözleşmeyi iptal edebilir.

Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin kurul-
ması sırasında bir tarafın darda kalmasından, düşün-
cesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanarak 
edimler arasında yaratılan açık oransızlık hali gabin 
(aşırı yararlanma) olarak adlandırılır. Aşırı yararlanma 
halinde de irade bozukluğu hallerinde olduğu gabine 
uğrayan taraf Borçlar Kanununda belirtilen hak düşü-
rücü süre içerisinde sözleşmeyi iptal edebilir veya aşırı 
oransızlığın giderilmesini isteyebilir. 
Bir hukuksal işlemin bir kişinin adına ve/veya hesabı-
na hareket eden diğer bir kişi tarafından yapılmasına 
temsil denir. Temsil yetkisinin kaynağı bakımından 
yasal temsil, iradi temsil ayrımından söz edilebilir. Bir 
başka açıdan doğrudan temsil dolaylı temsil ayrımı 
yapmak da mümkündür. Temsilci işlemi temsil olunan 
ad ve hesabına yapıyorsa, bu hukuki işlemin sonuçları 
doğrudan temsil olunanı bağlar. Bu durumda doğru-
dan temsilden söz edilir. Temsilci hukuki işlemi kendi 
adına ve temsil olunan hesabına yapıyorsa dolaylı tem-
silden söz edilir. Dolaylı temsilde hukuksal işlemden 
doğan hak ve borçlar, önce temsilcinin hukuk alanında 
doğar, sonra temsil olunana geçer. Temsil konusunda 
yapılan başka bir ayrımda yetkili temsil yetkisiz temsil 
ayırımıdır. Yetkili temsil, bir temsil olunan tarafından 
temsil yetkisi ile donatılarak üçüncü kişilerle işlem 
yapılması halinde ortaya çıkmaktadır. Yetkisiz temsil, 
hiç ya da yeterli temsil yetkisi bulunmaksızın üçüncü 
kişi ile işlem yapılması halinde söz konusu olur. Yetkili 
temsilcinin yapmış olduğu işlemler temsil olunanı bağ-
lar. Temsil olunan yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu 
hukuki işlemlerle kural olarak bağlı değildir. Ancak 
temsil olunan sonradan yetkisiz temsilcinin yapmış ol-
duğu işleme onay verirse işlemle başlangıçtan itibaren 
bağlı olur. 
Haksız fiil, bir kişinin hukuka aykırı ve kusurlu davra-
nışıyla diğer bir kişinin zarara uğramasına yol açması-
dır. Bunun sonucu olarak zarar verenin zararı tazminle 
yükümlü tutulmasına ise, hukukî sorumluluk denil-
mektedir. Kavramın tanımında beş öğe yer almaktadır: 
Davranış, hukuka aykırılık, zarar, davranışla zarar ara-
sında nedensellik bağı ve kusur.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden bi-
ridir? 

a. Satım sözleşmesi
b. Kira sözleşmesi
c. Sulh sözleşmesi
d. Hizmet sözleşmesi 
e. İstisna (eser) sözleşmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi tip serbestisine getirilen 
kanuni sınırlamalardan biri değildir? 

a. Kanuna aykırılık 
b. Hakkaniyete aykırılık
c. Emredici hukuk kurallarına aykırılık
d. Ahlaka aykırılık
e. Kişilik haklarına aykırılık

3. Aşağıdakilerden hangisinde irade ve beyan arasın-
daki uygunsuzluk sözleşmenin her iki tarafınca kasden 
yaratılmıştır? 

a. Yanılma 
b. Korkutma
c. Zihni Kayıt 
d. Danışıklık (Muvazaa)
e. Aldatma

4. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin yazılı şe-
kilde verilmesinin zorunlu olduğu hukuki işlemlerden 
biridir? 

a. Taşınırların vakfa bağışlanması
b. Kefalet sözleşmesi yapma
c. Elden bağışlama
d. Derneğe üye olma 
e. Ödünç sözleşmesi yapma

5. Aşağıdakilerden hangisi aşırı yararlanmadan za-
rar gören kişinin sözleşmenin iptalini isteyebileceği en 
uzun süredir? 

a. 1 yıl
b. 3 yıl
c. 5 yıl
d. 10 yıl
e. 20 yıl

6. Temsilcinin temsil olunanın ad ve hesabına işlem 
yapması halinde ne tür tesilden söz edilir? 

a. Kanuni temsil 
b. Dolaylı temsil
c. Vasıtalı temsil
d. Doğrudan temsil
e. Yetkisiz temsil

7. Aşağıdakilerden hangisi özel yetki gerektiren iş-
lemlerden biri değildir? 

a. Sulh olmak
b. İflas
c. Konkordato talep etmek
d. Kefil olmak
e. Taşınmaz kirası sözleşmesi yapmak

8. Aşağıdakierden hangisi kusur sorumluluğunun 
unsurlarından biri değildir? 

a. Davranış 
b. Hukuka aykırılık 
c. Zarar 
d. Kusur
e. Hakkaniyet

9. Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebep-
lerden biridir? 

a. Zarar verenin ağır kusuru 
b. Zarar görenin rızası
c. Haklı savunma
d. Üçüncü kişinin ağır kusuru
e. Zorunluluk hali

10. Birden fazla failin fiilinin bulunduğu ve fakat hangi 
fiilin sonuca yol açtığının anlaşılamadığı hallerde ne 
tür illiyet bağından söz edilir?

a. Ortak illiyet 
b. Seçimlik illiyet 
c. Önüne geçilen illiyet 
d. Yarışan illiyet
e. Uygun illiyet
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Tip Serbestisi ve Genel İş-

lem Koşulları” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Tip Serbestisinin Sınırları” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Latife Beyanı (Şaka) ve 
Zihnî Kayıt” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Yetkili Temsil” başlıklı ko-
nuyu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Gabin/Hükümleri” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Dolaysız (doğrudan) Tem-
sil” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Yetkili Temsil” başlıklı ko-
nuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Haksız Fiilin Ögeleri” baş-
lıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Hukuka Aykırı Davranış ve 
Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Varlığı” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Hukuka Aykırı Davranış ve 
Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Varlığı” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Franchise, Factoring, Satış için bırakma, Özel okul, 
Özel hastane sözleşmeleri vbg. 

Sıra Sizde 2
İşlem maliyetlerinin azaltılması, hukuki işlemlerin 
süratle tamamlanması, uyuşmazlığın çözüm yerinin 
kullanan taraf lehine belirlenmesi ve bunun gibi genel 
işlem koşullarından yararlanan taraf lehine hükümler 
sevk edilebilmesi.

Sıra Sizde 3
Genel işlem koşulları kitlesel mal ve hizmet sunumun-
daki artışın sonucudur. Genel işlem koşulları ile daha 
çok, bankacılık, sigortacılık sektöründe, tekel niteliğin-
de veya kitlesel mal ve hizmet sunan kamu kurum ve 
kuruluşlarının yapmış olduğu hukuki işlemlerde ras-
tanılır. Bunlara örnek olarak, doğalgaz, elektrik ve su 
idareleri ile yapılan abonelik sözleşmeleri gösterilebilir. 

Sıra Sizde 4
Latife beyanı, objektif olarak ciddî bir hukuksal işlem 
iradesi sayılmayacağı için bağlayıcı değildir. Fakat, so-
mut hal ve şartlara göre, karşı tarafın ciddiye alabilece-
ği belirlenirse bağlayıcı sonuç doğurabilirler.
Zihnî kaydın bağlayıcı olup olmayacağı ise, çoğu za-
man, güven kuramına göre yapılacak bir yorumla be-
lirlenebilir. 

Sıra Sizde 5
Temsil yetkisi, temsil olunan tarafından tek taraflı ira-
de beyanı ile verilir. Kanun tarafından temsil yetkisi 
verilmesinin belirli bir şekle bağlandığı haller dışında 
temsil yetkisi verilmesi kural olarak herhangi bir geçer-
lilik şekline tabi değildir. Bu bakımdan temsil yetkisi 
verilmesi tek taraflı bir hukuki işlemdir. Oysa vekalet 
bir sözleşmedir. Vekalet sözleşmesiyle de bir kimsenin 
temsilci atanması mümkündür. Ancak vekalet sözleş-
mesinin içeriği temsilci atanmasından ibaret değildir. 
Bu bakımdan temsil yetkisi verilebilmesi içn her za-
man taraflar arasında vekalet sözleşmesi yapılması zo-
runlu değildir. 

Sıra Sizde 6
Bir kimsenin haksız fiilden dolayı sorumlu tutulabil-
mesi için o kişide kusur ehliyetinin bulunması şarttır. 
Kusur ehliyeti için, ayırt etme gücü (sezginlik) gerekli 
ve yeterlidir. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlarda 
kusur olmaz. Dolayısıyla ayırt etme gücüne sahip ol-
mayanların haksız fiil ehliyetleri yoktur. Bu nedenle 
akıl hastası bir kişide vermiş olduğu zarar nedeniyle 
sorumlu tutulamaz. 
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5
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kusura dayanmayan sorumluluk olgularını açıklayabilecek, 
Haksız fiilin hüküm ve sonuçlarını sıralayabilecek,
Sebepsiz (haksız) zenginleşmeyi tanımlayabilecek, 
İfayı açıklayabilecek, 
Borçların ifa edilmemesini (ifa engellerini) sıralayabilecek, 
Borç ilişkisinin sona ermesini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Tehlike	İlkesi
•	 Hakkaniyet
•	 Tazminat	
•	 Sebepsiz	Zenginleşme	
•	 Nedensellik	Bağı
•	 Bağlanma	Parası	

•	 Cezai	Şart
•	 Temerrüt	
•	 Alacağın	Devri
•	 Borcun	Üstlenilmesi	
•	 İbra
•	 Zamanaşımı

İçindekiler
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Borcun Kaynakları (Devam):
Haksız Fiil ve Sebepsiz
Zenginleşme – Borcun İfası, İfa 
Edilememesi ve Sona Ermesi

•	 GİRİŞ
•	 KUSURA	DAYANMAYAN	SORUMLULUK	
OLGULARI

•	 HAKSIZ	FİİLİN	HÜKÜM	VE	SONUÇLARI
•	 SEBEPSİZ	(HAKSIZ)	ZENGİNLEŞME
•	 İFA
•	 BORCUN	İFA	EDİLEMEMESİ	(İFA	
ENGELLERİ)

•	 ÖZEL	DURUMLAR	VE	KAYITLAR
•	 BORÇ	İLİŞKİSİNİN	SONA	ERMESİ
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GİRİŞ
Borçlar Kanunumuzda haksız fiil sorumluluğunun genel ilkeleri olduğu kabul 
edilen kusur ilkesi ve tehlike ilkesinin yanı sıra kusura dayanmayan sorumluluk 
olguları da bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı özen esasına, bir kısmı ise hak-
kaniyet esasına dayanmaktadır. Hangi sorumluluk olgusuna dayanırsa dayansın 
bir kimsenin davranışı haksız fiil şeklinde nitelendirilebiliyorsa, o, bu davranışı 
nedeniyle zarar görenin zararını gidermekle yükümlüdür. Haksız fiil nedeniyle 
zarar gören maddi bir zarara uğramış olabileceği gibi manevi bir zarara da uğ-
ramış olabilir. Bu nedenle hakim haksız fiil sonucunda maddi tazminat yanında 
manevi tazminat ödenmesine de hükmedebilir. Haksız fiilden dolayı zarar görene 
karşı birden çok kişinin sorumlu tutulması mümkündür. Bu durumda müteselsil 
sorumluluktan söz edilir. 

Borcun kaynaklarından sonuncusunu sebepsiz zenginleşme oluşturur. Hak-
lı bir sebep olmaksızın bir kimsenin malvarlığının diğer bir kimsenin malvarlığı 
aleyhine artması halinde sebepsiz zenginleşmeden söz edilir. Sebepsiz zenginleşme 
de borcun konusunu, zenginleşme konusu şeyin iadesi oluşturur. Sebepsiz zengin-
leşenin iade borcu ile zenginleşme konusu şeye ilişkin yapmış olduğu masraflara 
ilişkin talebinin kapsamı onun iyiniyetli veya kötüniyetli olmasına göre değişir. 

Borcun kaynaklarından herhangi biri nedeniyle taraflar arasında bir borç iliş-
kisi doğduğunda, alacaklı tarafından arzulanan borcun borçlu tarafından ifa edil-
mesidir. İfa, borçlu tarafından, edim fiilinin veya edim sonucunun veyahut da 
her ikisinin birden gerçekleştirilmesi suretiyle borcun sona erdirilmesine denir. 
Arzu edilen borcun ifa edilerek sona erdirilmesi olmakla birlikte, borç ilişkile-
rinde kimi zaman borcun ifa edilmemesi problemleriyle karşılaşılır. Borcun ifa 
edilmemesi birbirinden farklı nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Örneğin ala-
caklının temerrüdü ile alacaklının belirsizliği hallerinde borcun ifa edilmemesi 
borçluya yüklenemeyen sebeplerden kaynaklanmıştır. Oysa borca aykırılık olarak 
nitelendirilen durumlarda ise borç borçluya yüklenebilen sebeplerle ifa edilme-
miştir. Borca aykırılığın genel sonucu, aynen ifa ve varsa alacaklının zararının 
tazminidir. Bunun dışında her borca aykırılık haline ilişkin olarak Borçlar Kanu-
nunda ayrıca çözümler öngörülmüştür.

Borç ilişkisi kural olarak iki taraf sistemine göre şekillenmiştir ve alışılmış olan 
sözleşme taraflarının tek kişiden oluşmasıdır. Ancak borç ilişkisinde bundan fark-
lı olarak alacaklı ya da borçlu tarafın birden fazla kişiden oluştuğu durumlarda 
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da karşılaşılabilir. Bu halde, bölünemez borç, müteselsil borç ve alacaklılık halleri 
gibi bir takım özel durumlardan söz edilir. Borç ilişkisinde bu tarz özel durumlar-
la karşılaşılabileceği gibi taraflar aralarındaki borç ilişkisinde bir takım özel kayıt-
lara da yer verebilirler.

Borçlar Kanunumuzda borç ilişkisinden doğan alacak ve borcun sonradan 
borç ilişkisinin tarafları dışında bir başka kişiye devrine imkân tanınmıştır. Alaca-
ğın devri ve borcun üstlenilmesi bu amaca hizmet etmektedir. Yeni Türk Borçlar 
Kanununda alacağın devri ve borcun üstlenilmesinin yanı sıra borca katılma ve 
sözleşmenin devrine de izin verilmiştir. 

Borcun sona ermesinin en doğal yolu ifa olmakla birlikte, Türk Borçlar Ka-
nununda sayılan başkaca sebeplerle de borç ilişkisindeki münferit borcun sona 
erdirilmesine imkân tanınmıştır. Bunlar; ibra, yenileme, takas, alacaklı ve borçlu 
sıfatlarının birleşmesi, kusursuz ifa imkânsızlığıdır.

KUSURA DAYANMAYAN SORUMLULUK OLGULARI 

Genel Olarak
1. Günümüzde sorumluluk kural olarak kusura dayandırılmaktadır. Bununla 

birlikte, erken dönem sanayi toplumlarında sosyal yaşamın gereksinimle-
rindeki değişim ve artışa koşut olarak meydana gelen bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler dolayısıyla kullanılmaya başlanan makineler kusuru ve kusurun 
izlerini silikleştirmiştir. Bu sebeplerledir ki, kimi zaman kusuru, işaretleri 
takip ederek bulmak olanaksızlaşmıştır. İşte kusurun anonimleştiğinden 
söz edilen bu gibi hallerde, artık kusura dayanan sorumluluk anlayışı doğ-
ru, haklı ve hakkaniyetli sonuçlar vermemeye başlamıştı. Bunun fark edil-
mesi üzerine hukuk düzenlerince kusura dayanmayan sorumluluklar kabul 
edilmeye başlanmıştır. 

2. Bugün hukukumuzda MK 369, 730; TBK 54, 55, 56, 58; KarayollarıTrafikK 
85; ÇevreK 28 gibi, sorumlunun kusur yerine başkaca ilke ve ölçütlerle be-
lirlenmesine olanak tanıyan hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler dik-
katle incelendiğinde üç kategori meydana getirmek mümkündür. (1) Hak-
kaniyet sorumluluğu (TBK 54; TBK 65, 59), (2) Özen sorumluluğu (MK 
369, 730) (TBK 55, 56, 58; TBK 66, 67, 69) (3) Tehlike sorumluluğu (TBK 
71; Karayolları Trafik Kanunu 85, ÇevreK 28).

Tehlike esasına dayanan çevre kirletenin sorumluluğu ile ilgili ayrıntılı bilgi bkz. Nuri 
Erişgin, Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğunda illiyet Bağı, İmaj Yayınevi, 2005.

İkinci Genel Hüküm: Tehlike Sorumluluğu
1. Sorumluluğun belirlenmesinde kusuru temel ilke olarak alan ve buna da-

yanan genel hüküm öngören eski hukukumuzda kusursuz sorumluluklar 
hakkında genel hüküm öngörülmemekteydi. Böyle bir genel hükmün ta-
sarlanması gereğini ısrarla ileri süren öğretiyi izleyen güncel yasa koyucu, 
yeni TBK 71 ile tehlike sorumluluğu bakımından böyle bir genel hüküm 
yaratmış bulunmaktadır. 

2. Sözü geçen TBK 71/I hükmüne göre, “Önemli ölçüde tehlike arzeden bir 
işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahi-
bi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur.” Şu duruma göre, yargıç, önü-
ne gelen olayda gerçekleşen türden zararın tazminini amaçlayan bir özel 
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hüküm bulunup bulunmadığına bakacaktır. Yargıç, özel hüküm bulamaz 
ve zararın “önemli ölçüde tehlike arzeden” bir işletme faaliyetinden kay-
naklandığını belirlerse, tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK 71’de öngörülen 
genel hüküm uyarınca sorumluluğa hükmedecektir. Bu da söz konusu de-
ğilse, kusura dayanan sorumluluk hükümlerine göre uygulama yapacaktır. 

3. Sorumlular malik veya işletendir. Ancak malik dışında işleten varsa, ma-
lik de işletenle müteselsilen sorumludur. Yeni TBK 71 ile öngörülen bu 
genel hükmü uygulayabilmek için şu koşullar gerçekleşmiş olmalıdır: (1) 
Bir işletmenin bulunması (2) İşletmenin faal(iyette) olması, (3) İşletmenin 
önemli ölçüde tehlike arzetmesi, (4) Bir zarar doğmuş olması, (5) Zarar ile 
işletmenin faaliyeti arasında tehlike (illiyet) bağı bulunması.

Hakkaniyet Sorumluluğu
Hakkaniyet sorumluluğunda, ayırt etme gücünden sürekli yoksun olanların ver-
dikleri zarardan dolayı, kusura dayanmaksızın hakkaniyet gereği sorumlu tutul-
maları söz konusudur (TBK 65). Aslında böyle bir kişinin haksız filden sorumlu 
olması için kusur ehliyeti yoktur. Örneğin, çok zengin bir akıl hastasının yoksul 
bir seyyar satıcının el arabasına zarar vermesi halinde, hakkaniyet gereği, yargıç, 
bu zararı akıl hastasının tazmin etmesine karar verebilir. 

Buna karşılık ayırt etme gücünü geçici olarak kaybetmiş kişiler bu durumda 
verdikleri zararlardan kusura dayanarak sorumlu tutulurlar. Fakat ayırt etme gü-
cünden geçici olarak yoksun kalan kişi, bu duruma kendi kusuru ile düşmediğini 
ispatlarsa kusura dayanan sorumluluğu bulunmaz (TBK 59; krş. eBK 54/II). Bu 
durumda, koşulları varsa TBK 65 uygulanabilir.

Özen Sorumlulukları
1. Özen sorumlukları esas itibariyle, zararın doğmasını önlemek için yeter-

li ve gerekli özen tedbirlerinin alınmasını gerektirir durumlarda, bu özen 
yükümlülüğüne aykırı bir davranışı ifade etmektedir. Bu gibi hallerde söz 
konusu olan objektif özen yükümlülüğüdür. 

2. Adam çalıştıranın çalıştırdığı adamın verdiği zararlardan sorumluluğun-
da, adam çalıştıran, çalıştırdığı adamın kendisine verilen işi görürken yol 
açtığı zararlardan sorumlu tutulur (TBK 66). Adam çalıştıran ile adamı 
arasındaki bağımlı bir çalışma ilişkisinin varlığı ve zararın adam çalıştıran 
tarafından verilen işin görülmesi sırasında meydana gelmiş olması şarttır. 
Bu bağlamda, çalıştırılanın, adam çalıştıranın diğer adamlarına verdiği 
zararlardan dolayı da bu hüküm uyarınca adam çalıştıranın sorumluluğu 
gündeme gelir. 

 Adam çalıştıran, bu sorumluluktan, adamını seçerken, ona talimat verir-
ken, onun gözetim ve denetiminde gereken özeni gösterdiğini kanıtlayarak 
kurtulur (TBK 66/II; krş. eBK 55/, cüm. 2). Öğretide benimsenen diğer bir 
özen yükümlülüğüne de yer veren yeni TBK’na göre, bir işletmede adam 
çalıştıranın, ayrıca, o işletmede kurduğu düzenin zararı önlemeye elverişli 
bir organizasyon olduğunu kanıtlaması da gerekmektedir (TBK 66/III). Öte 
yandan adam çalıştıranın, illiyet bağını kesen sebeplerin varlığını göstererek 
de sorumluluktan kurtuluş olanağı bulunmaktadır. Zarar görene tazminatı 
ödeyen adam çalıştıran, zararın meydana gelmesinde kusurlu adamından, 
ödediği tazminatı isteme (rücu) olanağına sahiptir (TBK 66/IV).
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3. Kanunda, hayvanların içgüdülerinin yönlendirmesiyle gelişen hareketleri-
nin sonucu olarak doğan zararlardan dolayı, öğretide yaygın olarak verilen 
adla hayvan tutucusunun sorumluluğu düzenlenmektedir (TBK 67). Hay-
van tutucusu, sürekli ya da geçici olarak hayvanın bakımını üstlenmiş olan, 
hayvanı yönetimi altında tutan kimsedir (TBK 67/I). O, hayvanın maliki, 
kiracısı, rehin alanı ya da hırsız olabilir. Hayvan kendi içgüdüsüyle hareket 
ederek zarar vermiş olmalıdır. Örneğin, at çifte atmış, köpek ısırmış, arı-
lar sokmuş olmalıdır. Hayvan başkasının ya da başka bir hayvanın ürküt-
mesiyle zarara yol açmış ise, hayvan tutucusuna, bu kişiye ya da ürküten 
hayvanın tutucusuna rücu hakkı tanınmaktadır (TBK 67/III). Tutucu, bu 
zararın doğmasını engellemek için gerekli bütün özeni gösterdiğini ya da 
nedensellik bağını kesen bir sebep bulunduğunu ispat etmedikçe zararı taz-
minle yükümlüdür (TBK 67/II; krş. eBK 56).

 Hayvanın bir taşınmaza zarar vermesi, örneğin tarladaki ekini ezmesi ya da 
yemesi durumunda o taşınmazın zilyedi, zarara yol açan hayvanı alıkoyma 
ve zararı giderilinceye kadar alacağına güvence olarak hapsetme hakkına 
sahiptir (TBK 68). Eski TBK 57 ile taşınmaz zilyedine hayvanı öldürme 
yetkisi de tanınmaktaydı; fakat yeni Kanuna göre, zilyet, somut olayın hal 
ve şartları gerektiriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hale getirebilir (TBK 
68/I). Bu son halde taşınmaz zilyedi durumu gecikmeksizin tutucuya bil-
dirmek ya da onun haberdar olması için gerekenleri yapmakla zorunlu tu-
tulmuştur (TBK 68/II).

4. Diğer bir özen sorumluluğu hali yapı malikinin sorumluluğudur. Yapı, 
yerle sabit bir bağlantı içerisinde bulunan insan ya da eşyaların kullanma-
sına özgülenmek amacıyla insan eliyle inşa edilmiş yeri ifade etmektedir. 
Örneğin bir ev. Yapı eseri ise, sabit, toprağa doğrudan veya dolaylı olarak 
bağlı, insan eliyle biçimlendirilmiş şeyi ifade etmektedir. Örneğin, köprü, 
gölet, baraj, tünel, kanal, havuz, elektrik direği ve tesisleri, yol, su ve do-
ğalgaz boruları, inşaat iskelesi, teleferik, bahçe duvarı, kuyu, vb. Yapı ma-
likine yapının veya diğer bir yapı eserinin yapımındaki bozuklukları ya da 
bakımındaki eksiklikleri teşhis etmede ve zamanında ortadan kaldırmada 
özenle davranış yükümlülüğü yüklenmiştir. Eski TBK 58 düzenlemesinde, 
sorumlu sıfatı, yalnız yapının ya da diğer yapı eserinin malikine verilmiş-
ti. Yeni TBK 69 düzenlemesi ise, –malikten başka– intifa hakkı ve oturma 
hakkı sahiplerine de sorumlular arasında yer vermektedir. Ancak bu kişiler 
sadece binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan dolayı ve sa-
dece malik yanında müteselsil sorumlu olarak kabul edilmektedir (TBK 69/
II). Adı geçen sorumlulara, zarara yol açan yapım bozukluğu ya da bakım 
eksikliğinden dolayı kendilerine karşı sorumlu olan kişilere rücu olanağı 
tanınmıştır. Ayrıca, bir yapı ya da diğer yapı eserinden zarar görme tehlike-
siyle karşılaşana, tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını 
isteme hakkı tanınmıştır (TBK 70).

Yıldız nakliyat firmasında şoför olarak çalışan Şener, teslim için hazırlanmış kam-
yonu el frenini çekmeyi unutarak park etmiş, kamyon Tarık’a ait park halindeki 
araca çarparak önemli ölçüde zarara yol açmıştır. Yıldız nakliyat firması, Şener’in 
vermiş olduğu zarardan sorumlu tutulabilir mi?

1
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HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

Maddî Zarar
1. Maddî Zararın Belirlenmesi: Bir zararın meydana geldiğinin ispatı gerekir. 

Bu, zararın varlığını ve tutarını göstermek demektir. Zarar gören, zararın 
varlığını, zarara uğradığını göstermelidir. Fakat, zararının tutarını göster-
mesi gerekmez. Bu, yargıcın takdiren bulabileceği bir tutardır (TBK 50/II). 
Yargıç zarar görenin ekonomik ve sosyal durumunu, olayların olağan akı-
şını (halin mutad cereyanını) ve zarar görenin aldığı önlemleri gözönün-
de bulundurarak, onun, somut olayda uğrayabileceği zarar miktarının ne 
olabileceğini takdiren tayin eder. Zarar gören, çantasının çalınması olayını 
ispat etmiştir; ayrıca çalınan çantadaki cüzdanında ne kadar para olduğu-
nu ispatlayamamıştır. Fakat o gün bankadan maaşını çektiğini, bankadan 
çektiği tutarı, hemen sonra bankadan ayrıldığını, kısa bir süre içerisinde 
de olayın meydana geldiğini ispatlamaktadır. Yargıç kesin delillerle ispat 
edilememiş olsa da, bu yolla gösterilenlere bakarak zararın tutarını takdir 
edecektir. 

2. Maddî Zararın Hesaplanması: Maddî zararın hesaplanması TBK 50 
vd.ndaki hükümlere göre yapılır. Kesin olarak saptanabilen zararlarda, 
yargıç, zararın miktarını davayı karara bağladığı tarihte belirler. Karar ta-
rihinde saptanamayan zararlar, özellikle gelecekteki (müstakbel) zararlar, 
ancak kesin olarak ortaya çıktıkları zaman talep ve dava edilebilir. Yeter 
ki, zamanaşımı süresi dolmuş olmasın!.. Fazlaya ilişkin dava hakkı saklı 
tutulmalıdır. Gelecekteki zararların istenebilmesi için ilk çare, kısmî dava 
açılırken saklı tutulan fazlaya ilişkin daha sonra, zarar gerçekleştiğinde yeni 
bir kısmî dava açmaktır. Yeni dava da zamanaşımı süresi içerisinde açılmış 
olmalıdır. Yalnız, manevî tazminat istemi bakımından kısmî dava açılamaz. 
İkinci çare, zarar görenin, zarar verenin tazminat borcunun saptanmasına 
ilişkin olarak açacağı tesbit davasıdır. Üçüncü çare, yargıcın, TBK 75 uya-
rınca, hükmü iki yıl içerisinde yeniden inceleme yetkisini saklı tutan bir 
karar vermesidir. Yargıç, iki yıl içerisinde kendiliğinden ya da istem üzerine 
tazminat miktarını gözden geçirir, gerekirse değiştirilmesi kararı verebilir. 

3. Kişiye ilişkin zararın hesabında, zararın, bedensel bütünlüğün ihlâli ya da 
ölüm dolayısıyla meydana gelmiş olup olmamasına göre değişen bir kapsa-
mı vardır. Keza, ölüm halinde ölümün derhal gerçekleşip gerçekleşmemesi 
de farklılıklar yaratmaktadır. Ayrıca, destekten yoksun kalma zararları da 
ortaya çıkabilmektedir.
a. Bedensel bütünlük ihlâli (yaralanma) halinde zararın kapsamına fiilî za-

rarlar ve kazanç (kâr) yoksunluğu, iş (çalışma) gücünün azalması ya da 
kaybı ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar girmektedir 
(TBK 54).
aa. Fiilî zararlar, zarar veren olayın etkisiyle fiilen yapılan harcamala-

rı ifade etmektedir. Bunlara tedavi giderleri denilmektedir. Bunlar, 
örneğin tedavi için ulaşım giderleri (ambulans, taksi, uçak, heli-
kopter), sağlık kurumlarına yapılan ödemeler, ilaç giderleri, sakat 
kalan kişinin yaşamını sürdürebilmesi (protezler, yürüme) için ge-
rekli araçlarla ilgili giderler. Özel hükümlere göre sosyal güvenlik 
kurumu, yaptığı kimi harcamaları sorumluya rücu edebilir. 
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bb. Kazanç kaybı, aslında çalışma gücünün geçici kaybı olup, zarar görenin, 
zarar verici olay dolayısıyla kazanç sağlayıcı işini göremediği süre boyun-
ca elde edemediği kazançlarını ifade etmektedir. Yaralanan A, hastanede 
geçirdiği 10 gün ve taburcu edildikten sonra da tıbbî rapor uyarınca 20 
gün boyunca iş görmemiştir. A, toplam 30 günlük çalışmaması nedeniy-
le hiç ya da olağan haldeki kadar ücret / maaş elde edememişse, onun, 
olağan haldekiyle aradaki fark kadar kazanç kaybı olur. Bu, yaralanan 
kişinin, çalışamadığı günlerden dolayı geçici kazanç kaybı olup, o, sadece 
çalışamadığı günler için bir ödeme yapılmasını isteyebilir.

cc. İş görme gücü sürekli olarak azalmışsa, bu azalma oranında bir zarar 
giderimi isteyebilmektedir. Bu çalışma gücünün sürekli kaybını ifade 
etmektedir. Bunlar, geçmişte yaşanmış olan çalışmadığı günlerden 
dolayı geçici işgöremezlik karşısında gelecekte yaşanacağı belirlenen 
ve sürekli işgöremezlik ya da sakatlık denilen durumlardır. Bu tip za-
rar, zarar gören yetişkinse, yaş ve durumuna göre muhtemel çalışma 
süresine, zaman içerisinde elde etmesi muhtemel gelire, kişiliğine 
uygun başka bir işte çalışma olasılığına, bu olasılığa göre muhtemel 
geliri ve artık yapamaz göründüğü işte elde edebileceği muhtemel ge-
lir arasındaki farka bakılarak hesap edilir. Zarar gören, çocuksa, bu 
ölçütler arasında ayrıca sosyal durumuna ve yeteneğine göre muhte-
mel mesleği ve çalışmaya başlayabileceği yaş da yer alır.

dd. Diğer bir kazanç yoksunluğu kalemi ise, ekonomik geleceğin sar-
sılmasından doğan zarardır. Zarar verici olay zarar görende öyle 
bir etki yaratmıştır ki, artık o, olaya değin geçimini sağladığı işi ya-
pamayacak hale gelmiştir. Örneğin, yaşamını resim yaparak ya da 
piyano çalarak elde ettiği kazançlarla sürdürmekte olan bir kişinin 
parmakları kopmuştur. Bu da, o kişinin yaptığı işe bakılacak olursa 
çalışma gücünün tamamen ya da büyük ölçüde kısmen kaybı sayı-
labilir. Böyle bir durumda, bu ressam ya da müzisyen, ekonomik 
geleceğin sarsılması yüzünden zarara uğramıştır. Artık o, eskisi gibi 
resim ya da müzik yapamayacak, belki bu alanda iş ya da kazanç 
sağlayacak bir fırsat eline geçmeyecektir. 

b. Ölüm dolayısıyla meydana gelen zararlarda ise, ölüm, olay anında derhal ger-
çekleşmiş ise, def ’in (gömme) giderleri ve destekten yoksun kalmadan dola-
yı zararlar istenebilmektedir. Ölüm, olaydan bir süre sonra gerçekleşmiş ise, 
bunların yanına tedavi giderleri ve iş gücü kayıpları da eklenmektedir. 

c. Destekten yoksun kalma zararının tazmini de istenebilmektedir. Destek 
kaybından doğan zararlar, aslında dolaylı zarar gören kişilerin, yansıma yo-
luyla uğradıkları zararlardır. Bu zararlar, yasal zorunluluk olmasa bile, ölen 
kişiden belli ölçüde de olsa, sürekli ve düzenli olarak yardım gören kimse-
lerin ölüm meydana gelmeseydi yardımın devam etmesi olasılığı bulunan 
durumlarda, ölümle birlikte bu yardımdan yoksun kalmaları nedeniyle uğ-
radıkları zararları ifade etmektedir. Destekten yoksun kalan kavramı için, 
ilk bakışta mirasçılar akla gelse de, bu, mirasçılık sıfatına bağlı değildir. 
Ölenin destek verdiği tüm yakınları bu kavrama dahil edilebilmektedir. 
Destek kavramında, ölümü anına değin başkalarına fiilen yardım ve des-
tekte bulunan ölen için gerçek destekten; ölümü anında değil, ama ileride 
(gelecekte) başkalarına yardım ve destekte bulunacağı varsayılan ölen için 
ise farazî (varsayımsal) destekten söz edilmektedir. Ölen baba ya da eş ise 
gerçek destek, çocuk ya da nişanlı ise farazî destek sayılmaktadır. 
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Bir turizm acentası işleten Eser ile eski ortağı Serkan arasında bir süredir devam 
eden gerginlik artmış, gerginliğin ardından çıkan tartışmada Serkan, Eser’i göğsün-
den ve bacağından yaralamıştır. Eser 20 gün hastanede kalmış, hastane kaldığı sü-
rece 2 ameliyat geçirmiştir. Eser ve Serkan arasındaki tartışmanın, Eser’in Serkan’ı 
dolandırmasından kaynaklandığı haberlerinin yayılması ile turizm şirketine olan 
talep azalmış, Eser, kısa bir süre sonra işyerini kapatmak zorunda kalmıştır. 

4. Şeye verilen zararın kapsamı hesaplanırken ise, eşyanın yok olması ya da sa-
dece hasar görmüş olması farklılıklar yaratmaktadır. Eğer, eşya yok olmuş-
sa, yok olan eşyanın eksikliği ya da eşyanın değerini karşılayan malvarlıksal 
eksilme zararı ifade eder. Buna karşılık, eşyanın hasara uğraması (hasar-
lanması) halinde ise, onarım giderleri, onarım süresince kullanılmasından 
yoksunluğun doğurduğu zararlar ve hasarlanmanın eşyada yol açtığı değer 
kaybı gibi zarar unsurları dikkate alınarak zarar hesap edilmektedir. 

5. Zarar verenin sorumluluğunun doğduğu olay, zarar gören için aynı zaman-
da iktisadî yarar sağlamış olabilir. Bu durumda, yararla zararın denkleştiril-
mesinden söz edilir. Denkleştirmede, zarar, sağlanan yarar kadar indirilir. 
İlk aşamada, zarar görenin, fiilen, somut olarak malvarlığından çıkan değer 
belirlenir. Daha sonra, zarar görenin, bu olayda elde ettiği yararlar belir-
lenen zarardan düşürülür ve ortaya çıkan rakam zararın gerçek miktarı-
nı verir. Söz gelişi, zarar görenin, boru hattındaki patlama ile ortaya çıkan 
yangın nedeniyle, ileri derecede yanık tedavisi görme gereksinimi doğmuş 
olsun. Şimdi, o, hastanede kaldığı sürece evde yapması gereken masraflar-
dan kurtulmuştur; bu masrafların zarardan düşürülmesi gerekir. 

Maddî Tazminat ve Kapsamı 
1. Maddî tazminat, zarar verenin malvarlığından ifa etmesi gereken bir borcu 

ifade eder. Bu alanda, aynen tazmin esasına dayanılır. Fakat olayların ço-
ğunda aynen tazminin mümkün olmaması nedeniyle, tazminat bir miktar 
paradan ibaret görünmektedir. 

2. Ayrıca, tazminatın kapsamının zararı tam olarak karşılaması gerekmediği 
kabul edilmektedir. Bu açıdan, tazminatın zarar göreni zenginleştirmemesi 
gereği (zenginleşme yasağı), sorumluluk hukukunda sık sık sözü edilen di-
ğer bir kuraldır. Bunun anlamı, tazminatın zarara eşit olmayabileceği ya da 
tazminatın en üst sınırını zararın oluşturması demektir. Bu sebepledir ki, 
tazminat belirlenirken gözönünde bulundurulması gereken çeşitli hususlar, 
tazminatın indirilmesine, hattâ kimi zaman tamamen ortadan kaldırılma-
sına yol açabilmektedir.

3. Kişiye verilen zararlarda tazminatın kapsamı belirlenirken kusurun ağırlığı, 
zarar görenin zarara rızası, zarar görenin birlikte kusuru indirim sebepleri-
dir. Keza, zarar görenin ve verenin ekonomik durumu dikkate alındığında, 
zarar verenin kusuru hafif ve tazminatı ifa etmesi halinde zorda kalma hali 
varsa ya da beklenmeyen hal, zarar görenin yapısal eğilimi, uzak (zayıf) 
illiyet, zarar görenin çok yüksek bir gelire sahip olması, hatır işleri gibi so-
mut olayın diğer hal ve şartları (diğer sebepler) da tazminat belirlenirken 
dikkate alınmaktadır. Bunlara karşılık TBK 55/I, cüm. 2’ye göre, kısmen 
veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını 
taşımayan ödemeler tazminattan indirilemez. 

2
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4. Zararın ve tazminatın hesabına ilişkin yürürlükteki ya da gelecekteki Ka-
nunların hükümleri sözleşmeden doğan borçlara aykırılıktan doğan taz-
minat istemlerinde de kıyasen uygulama alanı bulmaktadır (TBK 114/II). 
Benzeri bir hükümle yeni TBK’na kazandırılan yeni bir özellik de, zararın 
ve tazminatın hesabına ilişkin “Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem 
ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut 
bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne 
bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanacak” olmasıdır (TBK 
55/II). Bu hükmün uygulama alanının ne olacağı zamanla anlaşılacaktır. 
Gerçi aynı yönde usulî bir düzenlemeye yer veren HMK 3’deki usul hükmü-
nü Anayasa Mahkemesi 16 Şubat 2012’de verdiği bir kararla iptal etmiştir. 
Bundan dolayı TBK 55/II’nin uygulanma imkânı neredeyse hiç kalmamış 
gibidir. Fakat bu haliyle bile TBK 55/II, görünen o ki, Borçlar Kanununa 
idarî yargıda da uygulama alanı kazandırmış bulunmaktadır. 

5. Eşyaya ilişkin zararlarda eğer eşya yok olmuşsa, yok olan eşyayı zarar veri-
ci olay anındaki haliyle aynen, bu mümkün değilse, yenisiyle aynen ya da 
eşyanın değerini karşılayan malvarlıksal eksilmeye denk bir tutarda değer 
itibariyle tazminata hükmolunur. Bu olasılıkta da eski yeni parça farkı za-
rardan düşülerek yararlar denkleştirilmelidir. 

Manevî Tazminat ve Kapsamı
1. Haksız fiil, kişiye verilen zarara ilişkin ise, yani kişinin maddi bütünlüğüne 

ya da manevî bütünlüğüne veya meslekî ve ekonomik kişilik varlık ve değer-
lerine yönelik bir saldırı söz konusuysa, zarar görenin, bu fiil sonucunda uğ-
radığı maddî zararlarının yanı sıra manevî zararlarının tazminini de istemesi 
mümkündür. Manevî tazminat, zarar görenin, kişilik varlık ve değerlerinde 
zarar verici olay nedeniyle meydana gelen acı, ızdırap, elem duygularını gi-
derme, eksiklik duygusunu ortadan kaldırma amacı güden tazminattır. 

2. Manevî tazminat, ölüm, bedensel bütünlüğün ihlâli ya da bunların dışında 
kalan kişilik varlık ve değerlerinin ihlâli halinde istenebilmektedir. 
a. Ölüm halinde, manevî tazminat isteme hakkı ölenin yakınlarına tanın-

maktadır (TBK 56/I). Yakın kavramına, eş, çocuklar, ana ve baba gire-
bileceği gibi, nişanlı, hattâ ölenle özel yoğunlukta ve sürekli bir yakınlık 
ilişkisi içerisinde bulunanlar da girmektedir. 

b. Bedensel bütünlüğün ihlâli halinde, zarar gören manevî tazminat isteme 
hakkı sahibidir (TBK 56/I). Yeni kanun ağır bedensel zararlarda zarar göre-
nin yakınlarına da manevî tazminat isteme hakkını tanımıştır (TBK 56/II).

c. Kişilik hakkına dahil manevî varlık ve değerlerin ihlâli halinde de, manevî 
tazminat isteminde bulunulabilir (TBK 58). Örneğin şeref ve haysiyet, 
özel yaşamın gizliliği, resim, ses gibi manevî varlık ve değerlere saldırı ol-
muşsa, saldırıya uğrayan kişi tarafından manevî tazminat istenebilecektir. 
İnternet yoluyla ya da basın yayın yoluyla kişilik hakkı ihlâllerinde sıklıkla 
başvurulan olanak, manevî zararın tazmini istemidir. 

3. Bir miktar paranın ödenmesine mahkumiyeti ifade eden manevî tazmi-
natın kapsamı yargıç tarafından takdiren belirlenir. Esas itibariyle parasal 
ödeme olmakla birlikte, bunun yanında ya da dışında diğer bir yolla manevî 
tatmini sağlamak da yargıcın yetkisi dahilindedir. Bu anlamda, yargıç, sal-
dırıyı kınama kararı, bu kararın yayınlanması, basın yoluyla ihlâllerde özür 
dileme, düzeltme yazısının yayınlanması gibi kararlar da verebilir. 
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4. Eski Kanun uyarınca “Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, 
tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik du-
rumlarını da dikkate alır.” TBK 49/II’nin düzenlediği ayrımcılık izleri taşı-
yan uygulamalara meydan veren bu hüküm, yeni TBK’nun denk düşen 58 
nci maddesindeki düzenlemesine –isabetli bir tutumla– alınmamıştır.

5. Manevî tazminat talebi, maddî tazminattan farklı olarak, kökeni itibariyle 
malvarlıksal bir değer olmadığı için talep hakkı sahibi tarafından ileri sü-
rülmedikçe mirasçılara geçmez; zarar veren tarafından kabul edilmedikçe 
üçüncü kişilere devredilemez (MK 25/IV).

Geçici Ödemeler
Yeni TBK’nda ilginç bir yenilik olarak geçici ödemeler düzenlenmiştir. Buna göre, taz-
minat davası sürerken yargıç, zarar görenin inandırıcı kanıtlar göstermesi ve malî du-
rumu da gerektirmesi halinde, daha sonra mahsup edilmek –dava reddedilirse faiziyle 
geri ödenmek– üzere ona geçici ödeme yapılmasına karar verebilir (TBK 76).

Sebeplerin Çokluğu ve Zarar Verenlerin Çokluğu
1. Bir olayda zarar görenin tazminat talebini birden fazla farklı sebebe dayan-

dırması olanağı varsa, o, dilediği sebebi dayanak göstererek talepte buluna-
bilecektir. Ancak, unutulmamalıdır ki, yargıç, TBK 60 uyarınca zarar gö-
renin isteği ya da kanun aksine davranmasını gerektirmedikçe zarar gören 
için en iyi giderim sağlayan hükmü kararına dayanak tutmak zorundadır.

2. Haksız fiilden dolayı zarar görene karşı birden çok kişinin sorumlu tutul-
ması mümkündür. Sorumlularla alacaklı zarar gören arasında bu gibi bir 
durumda yasadan doğan müteselsil borç ilişkisi bulunduğu kabul edilmek-
tedir. Bu yasal ilişki müteselsil sorumluluk olarak da adlandırılmaktadır. 
Müteselsil sorumluluğun her türünde, zarar gören sorumlulardan herhangi 
birinden zararının tümünü ya da bir kısmını isteyebilir; bu isteme muhatap 
kalan sorumlu tazminatı ödemekten, diğer sorumlulara başvurulması ge-
reğini ileri sürerek kaçınamaz. 

3. Yeni TBK 61 nci maddesiyle tam – eksik teselsül (bkz. eBK 50-51) ayırımın-
dan vazgeçilmiştir. Buna göre, yeni Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
zaten öteden beri yoğun eleştiri alan aynı sebepten ya da farklı sebepten 
dolayı sorumlu ayrımı kaldırılmıştır. Bu durumda dış ilişkide değişmeyen 
şey, alacaklının alacağını herhangi bir sorumludan tam ya da kısmen iste-
me olanağıdır. Fakat değişen, rücu ilişkisinin ayırımsız her durumda do-
ğabilecek olması; rücu alacağının “bütün durum ve koşullar, özellikle on-
lardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin 
yoğunluğu göz önünde” tutularak sorumlular arasında paylaştırılması ve 
ayırımsız her durumda payından fazlasını ödeyen kişinin diğerlerine rücu 
hakkı sahibi ve halef olduğunun öngörülmüş olmasıdır. Dikkat edilecek 
olursa, yeni düzenlemede, kusur sorumlusu yasa gereği sorumlu olana da 
rücu edebilecektir. 

Zamanaşımı
1. Haksız fiilden doğan tazminat alacağı ve rücu alacağı iki zamanaşımı süre-

sine tâbidir. Bunları uzunlukları açısından kısa ve uzun; sürelerin başlangıç 
tarihleri açısından öznel (sübjektif) ve nesnel (objektif) olmak üzere sınıf-
landırmak mümkündür.
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2. Kısa zamanaşımı süresi, TBK 72’de iki (2) yıl olarak öngörülmüştür (krş. 
eBK 60). Süre, öznel olarak belirlenen zararı ve tazminat yükümlüsünü öğ-
renme tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır.

3. Gerek eski gerekse yeni Kanunlar uzun zamanaşımı olarak on (10) yıllık 
bir süre öngörmüş bulunmaktadırlar. Bu sürenin işleyişine başlaması için 
ise, nesnel bir tarih olan fiilin işlendiği tarih belirlenmiştir (TBK 72). Yeni 
TBK 117/II’ye göre, bu tarih, aynı zamanda haksız fiilden dolayı borçlunun 
ihtarsız temerrüde düştüğü tarihtir. 

4. Haksız fiilin, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç nite-
liğinde olması mümkündür. İşte haksız fiil aynı zamanda suç niteliğinde 
ise, bu suç için TCK tarafından TBK’nda öngörülenden daha uzun bir dava 
zamanaşımı süresi öngörülmüş olduğu takdirde, tazminat davası için de bu 
uzun ceza zamanaşımı süresi dikkate alınır (TBK 72/I, cüm. 2). 

5. Aldatma gibi aynı zamanda haksız fiil olan bir fiilden zarar gören aleyhine 
ve fakat zarar veren lehine bir borç doğmuşsa, zarar gören tazminat talebi 
için öngörülen zamanaşımı süresini kaçırmış olsa da, zarar verenin lehi-
ne doğmuş olan alacağı talep etmesi halinde haksız fiili def ’i olarak ileri 
sürmesi de mümkündür. Daimî def ’i hakkı denilen bu gibi bir durumda, 
alacaklı zarar veren alacağını elde edemez. 

SEBEPSİZ (HAKSIZ) ZENGİNLEŞME

Kavramsal Çerçeve
1. Türk hukukunda zenginleşme yasak değildir. Fakat, her zenginleşmenin 

haklı bir sebebe dayanması şarttır. Bir kimsenin zenginleşmesi haklı bir 
sebebe dayanmıyor ve bu zenginleşme diğer bir kimsenin aleyhine gerçek-
leşmiş ise, zenginleşmenin tasfiyesi gerekir. 

2. Sebepsiz zenginleşme, haklı bir sebep olmaksızın bir kimsenin malvarlığı-
nın diğer bir kimsenin malvarlığı aleyhine artmasıdır (TBK 77/I). Örneğin, 
sözleşme gereği ifa edilmiş olan şey, sözleşme irade sakatlığı yüzünden ip-
tal yoluyla geçersiz kılınınca, daha önce sebepsiz olarak verilen şimdi geri 
verilmelidir. Yine, bonoda yazılı borcunu alacaklıya ödemiş olan borçlu, 
bankadan gelen ihtarname (protesto yazısı) üzerine ikinci kez ödeme yap-
mışsa, bu ikinci ödeme sebepsiz zenginleşmeye yol açar. Yalnız yeni TBK 
77 uyarınca, başkasının sadece malvarlığından değil, emeğinden haklı se-
bep olmaksızın zenginleşme de iadeye tâbidir. 

3. Sebepsiz zenginleşmeye dayanan borç ilişkisinin de üç öğesi vardır. Zengin-
leşen denen borçlusu, haklı bir sebep olmaksızın malvarlığı artan kişidir. Bu 
adla anılması tartışmalı olmakla birlikte terminolojik alışkanlık nedeniyle 
yoksullaşan denen alacaklısı, malvarlığı diğer malvarlığındaki bu artış ora-
nında azalan veya aleyhine zenginleşme meydana gelen kişidir. Borçlunun 
edimi geri verme (iade) dir. 

Koşulları

Zenginleşme
Zenginleşme, zenginleşenin malvarlığının şimdiki durumu ile, haklı bir sebebe 
dayanmayan değişim olmasaydı sahip olacağı durum arasındaki farktır. Sebepsiz 
zenginleşmeden söz edebilmek için, her şeyden önce bir tarafın malvarlığında bir 
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zenginleşme (çoğalma) meydana gelmiş olmalıdır. Bu, aktiflerde artış (bir malın 
veya hakkın malvarlığına katılması) veya pasiflerde eksilme (borçtan kurtarılma) 
ya da malvarlığından çıkması gereken bir değerin çıkmaması (yapılması gereken 
masraftan kurtulma) şeklinde de olabilir. Malvarlığında fiilen artış meydana geti-
ren zenginleşme olumlu (müsbet) zenginleşme ve malvarlığının azalmasının ön-
lenmesi ise olumsuz (menfi) zenginleşme olarak nitelenmektedir. Yani aktiflerin 
azalmaması ya da masraf yapmadığı için pasiflerin artmamış olmasıdır.

Yoksullaşma ya da Başkasının Aleyhine Zenginleşme
“Yoksullaşma” koşulu, sebepsiz zenginleşme hukukunun en tartışmalı konularından 
biridir. Buna göre, bir tarafın malvarlığındaki zenginleşme, diğer tarafın malvarlı-
ğının aleyhine olarak gerçekleşmelidir. Bir görüşe göre, bu koşulun, “edim yoluyla 
zenginleşme” denilen hallerde, hukuken haklı sayılmayan bir hukuksal işlem çerçe-
vesindeki edim ilişkisinden kaynaklanan sebepsiz zenginleşmeler için kullanışlı ol-
duğu kabul edilmektedir. Bu görüş, edim yoluyla zenginleşmelerde haklı bir sebep 
olmaksızın bir malvarlığında çoğalma olurken aynı olay dolayısıyla başka bir mal-
varlığında bir azalma ortaya çıkmasından hareket etmektedir. Malvarlığının azalma-
sının, aktiflerin kaybı veya artmasının önlenmesi ya da pasiflerin artması veya azal-
maması olarak görünüm kazanabileceği bilinmektedir. Oysa edim dışı zenginleşme 
denilen hallerde, bir malvarlığından diğerine değer kayması gerçekleşmez. Örneğin, 
masraflardan kurtulmada veya borçtan kurtarmada böyle bir kayma gerçekleşmiş ol-
maz. Keza, müdahale yoluyla zenginleşme de denilen hallerde, örneğin sahibinin hiç 
yararlanmadığı bir şeyden ya da bir haktan yetkisiz olarak yararlanma veya çaldığı 
şeyi tüketme gibi hallerde, malvarlıkları arasında değer kayması gerçekleşmez, ama 
başkasının aleyhine zenginleşme gerçekleştiği kuşkusuzdur. Bu gibi olgulara daya-
nan eleştiriler sebebiyle, bugün, “yoksullaşma”nın sebepsiz zenginleşmenin koşulu 
olarak aranmayacağı görüşü geniş bir çevre tarafından kabul edilmektedir. 

Nedensellik
Tartışmalı olmakla birlikte, nedensellik, esas itibariyle bir malvarlığından diğeri-
ne değer kayması biçiminde gerçekleşen edim yoluyla zenginleşmenin çoğu ol-
gusu için bir koşul olma özelliğindedir. Gerçekten, bu gibi durumlarda bir tarafın 
malvarlığında meydana gelen çoğalma ile diğer tarafın malvarlığındaki azalma 
arasında bir illiyet (nedensellik) bağının, yani sebep sonuç ilişkisinin varlığı sap-
tanabilir. Yani bir malvarlığındaki çoğalmanın sonucu olarak diğer malvarlığında 
eksilme meydana gelmiştir ya da bu malvarlığında azalma olmasaydı şu malvar-
lığında artış olmayacaktı denilmelidir. Elbette, her durumda, özellikle edim dışı 
zenginleşmelerde böyle bir nedensellik bağı aranmaz. Söz gelişi masraflardan 
kurtarılanın zenginleşmesi yoksullaşan tarafından yapılan masraflar malvarlığına 
girdiği için değildir! Böylelikle de yoksullaşanın malvarlığında meydana gelen fiilî 
eksilme, zenginleşenin malvarlığında fiilî bir artışa yol açmaz.

Zenginleşmenin Haksızlığı 
1. Sebepsiz zenginleşmeden söz edebilmek için zenginleşenin malvarlığındaki 

çoğalmanın haklı bir sebebe dayanmaması gerekmektedir. Bu anlamda, zen-
ginleşme ya sebebin hiç olmamasına (başkasının malını haksız olarak kullan-
ma) ya da var, fakat baştan hükümsüz (kesin hükümsüz ya da iptal edilmiş 
olan bir işlem), sonradan hükümsüz kalan (bağışlamadan rücu edilmiş), ger-
çekleşmemiş olan (erteleyici koşulun gerçekleşmesi imkânsızlaşmış) ya da 
sona ermiş (bozucu koşul gerçekleşmiş) olan bir sebebe dayanmalıdır. 
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2. Bu noktada, haksız zenginleşme sayılmayan durumlardan da kısaca söz 
edilmelidir. Borçlar Kanunu, kimi hukuksal ilişkiler dolayısıyla haksız zen-
ginleşme kurallarına dayanılamayacağını hükme bağlamıştır. Buna göre, 
zamanaşımına uğramış bir borcun ya da ahlâkî bir ödevin ifası için verilen-
lerin iadesi istenemez (TBK 78/II). Keza, genel olarak eksik borçların ifa-
sında, rıza ile ifa edilen kumar borcunda, evlendirme aracılığı için verilen 
ücrette, kazandırıcı zamanaşımı ve iyiniyetle mülkiyet kazanımında, iflâsta 
belli süre içinde başvurulmamışsa iflâs masasına karşı haksız zenginleşme 
ileri sürülemez. Benzeri bir sonuçla, TBK 81 uyarınca, hukuka ya da ahlâka 
aykırı bir amacın elde edilmesi maksadıyla verilenlerin geri verilmesi de 
istenemez. Yalnız TBK 81/cüm. 2 ile hukukumuza yeni sokulan bir hükme 
göre, hukuka ve ahlâka aykırı amaçlarla verilenlerin iadesi istenemez; fakat 
istenmişse, yargıç iade konusunun Devlete mal edilmesi kararı verebilir. 

Zenginleşmenin haksız sayıldığı halleri örneklendiriniz. 

Hüküm ve Sonuçları

Geri Verme (İade) Borcu
Sebepsiz zenginleşmeden zenginleşen için doğan borç, geri verme (iade) borcu-
dur (TBK 77/I). Sebepsiz zenginleşmede geri verme, yoksullaşan tarafın zengin-
leşen tarafa açacağı dava ile sağlanır. Bu davaya “sebepsiz zenginleşme davası” ya 
da “iade davası (istirdat davası)” denir. Geri verme borcunun konusu, sebepsiz 
zenginleşenin malvarlığındaki sebepsiz artıştır. Geri verme borcunun kapsamı, 
sebepsiz zenginleşenin iyiniyetli olup olmamasına göre değişir.

Zenginleşmesinin haklı sebebi olmadığını bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen 
iyiniyetli sebepsiz zenginleşen zenginleşmesini aynen, bu mümkün değilse, elin-
de kalanı; varsa kaim değeri veya bundan elinde kalanı iade etmekle yükümlü-
dür. Onun elinde hiçbir şey kalmamışsa, zenginleşmenin elinden çıkmış olduğu 
def ’ini ileri sürerek (TBK 79/I) borçtan kurtulur. Başkasının emeğinden zengin-
leşmeyi mümkün gören yeni TBK’nda açıklık olmasa da, böyle bir zenginleşmede 
iade yükümlülüğü, aynen değil, herhalde değer itibariyle gerçekleşecektir. Ayırt 
etme gücü bulunmayan bir kişinin emeğinden yararlanmada olduğu gibi.

Malvarlığındaki zenginleşmenin haksız (sebepsiz) olduğunu ve zenginleşme-
yi geri vereceğini bilen (bilmesi gereken) kötü niyetli sebepsiz zenginleşen ise, 
zenginleşmenin tamamını eksiksiz iade ile yükümlüdür (TBK 79/II). Geri verme 
anında elinde kalan miktarı vererek borcundan kurtulamaz. Elinden çıkmış ise de 
karşılığında elde ettiği “kaim değeri” iade etmelidir. Tüketmiş olsa da harcamadan 
kurtulduğu değeri iade etmelidir. O, aynen iadenin mümkün olmadığı durumlar-
da, nakden, değer itibariyle iade edecektir. 

Giderleri (Masrafları) İsteme Hakkı
1. Sebepsiz zenginleşen taraf, sebepsiz olarak malvarlığına katılmış bulunan 

şey için bir takım giderler yapmış olabilir. Borçlar Kanunu bu kişiye yapmış 
olduğu giderleri isteme hakkını tanımaktadır. Giderlerin tazmini istemi 
bağımsız bir alacak hakkı değil, fer’i (bağımlı) bir haktır. Yani, iade borcu 
varsa, var; yoksa, yoktur! Şeyin varlığını ve değerini korumak için yapıl-
mışsa (hayvanı besleme, tedavi) zorunlu; şeyin değerini, üretkenliğini ve 
verimini arttırmak için yapılmışsa (hayvanın eğitimi, eskiyen parçaları de-
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ğiştirme, tarlayı gübreleme) faydalı, bunların dışında kalanlar ise (hayvanın 
güzellik yarışmasına katılması, kuaför masrafları, bahçeye yüzme havuzu 
yaptırma) lüks ya da diğer giderlerden söz edilir. 

2. İyiniyetli iade borçlusu, yaptığı zorunlu ve yararlı giderlerin hepsinin öden-
mesini isteyebilir. Buna karşılık yaptığı lüks giderleri isteme hakkı yoktur. 
Ancak bunu eşyaya zarar vermeden söküp alabilir. Bununla birlikte, yok-
sullaşmış olan kişi sökülmek istenen eklemelerin bedelini ödeyeceğini bil-
direrek sökülüp alınmasını önleyebilir (TBK 80/III).

3. Kötü niyetli iade borçlusu, mala yapılan zorunlu harcamaların ödenmesini 
isteme hakkına sahiptir. Yararlı masraflarını ise, iade anında mevcut fazla-
lık oranında isteyebilir (TBK 80/II). İade anında yararlı gider konusu faz-
lalıktan bir şey kalmamışsa ya da iade anında, bu gider konusu, değer artışı 
olarak kabul edilemiyorsa diğer gider istenemez. Örneğin tüyleri kırpılan 
hayvanı aşırı soğuktan korumak için örtü / hırka diktirilmişti, fakat iade 
anında artık hayvanın tüyleri uzamış, soğuk hava geçmiştir; hırka giderleri 
istenemez. Lüks (diğer) giderler bakımından kötü niyetli zenginleşen de 
iyiniyetli gibidir.

Zamanaşımı ve Daimî Def’i Hakkı
Sebepsiz zenginleşmeden doğan taleplerin zamanaşımı hakkında tıpkı haksız fiil-
lerde olduğu gibi kısa ve uzun olmak üzere iki süre öngörülmüştür. Yeni TBK 82 
nci maddesinde sırasıyla iki (2) ve on (10) yıllık süreler öngörülmüş bulunmakta-
dır (krş. eBK 66). Kısa süre, yoksullaşanın malvarlığındaki yoksullaşmayı ve zen-
ginleşen kişiyi öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlarken, on (10) yıllık uzun 
zamanaşımı süresi ise, sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği andan itibaren işle-
meye başlar. Yeni TBK 117/II, bu tarihi, kötü niyetli sebepsiz zenginleşmeden do-
layı borçlunun ihtarsız temerrüde düştüğü tarih olarak öngörmektedir. Aynı yerde 
iyiniyetli zenginleşenin temerrüdü için ise, bildirim (ihbar) şartı öngörülmüştür.

Sebepsiz zenginleşme yoksullaşan aleyhine bir borç doğmasına sebep olmuşsa, 
o, zamanaşımı geçse bile bu borcu ödemeden kaçınabilir (TBK 82/II). Buna daimî 
def ’i hakkı denir. Örneğin, A ile B arasında bir sözleşme var. A, B’den bu sözleşme 
çerçevesinde bir senet almıştır. Fakat sözleşme irade sakatlığı yüzünden geçer-
siz kılınmıştır. A, senedi B’ye iade etmemiştir. Üstelik sözleşmenin iptalinden üç 
(3) yıl geçtikten sonra A, B’ye karşı senet içeriğindeki alacağının ifasını sağlamak 
amacıyla dava açmıştır. B, bu davada A’ya karşı sebepsiz zenginleşme def ’ini ile-
ri sürebilir. Oysa B’nin sebepsiz zenginleşmeden dolayı iade davası açma hakkı, 
öğrenme tarihinden itibaren iki (2) yıllık süre geçmiş olduğu için zamanaşımına 
uğramıştır.

İFA

Kavram
1. İfa borcun sona ermesini sağlar. Borcu sona erdirebilmek, ya edim fiili ile 

ya edim sonucunun sağlanması ile kimi zaman da her ikisini birden ger-
çekleştirmekle mümkün olur. 

2. Doğru ifa, doğru edimi (doğru konuda), yerinde (doğru yerde), zamanın-
da (doğru zamanda) ve alacaklıya (doğru kişiye), ifa ederek borcu kapat-
ma, sona erdirmedir. Borç gönüllü olarak ifa edilmemişse, alacaklı, (aynen) 
ifa davası açarak borçluya hâlâ ifayı istediğini belirtir. Dava kabul edilirse, 
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borçlu, borcu ifa etmelidir. Borçlu, borcunu karara rağmen gönüllü olarak 
ifa etmezse, alacaklı cebrî icra yoluyla ifayı sağlar. Yapma borçlarında da, 
borçlu yapmaya mahkûm edilebilir. Fakat, borçlu mahkûm edilse bile, icra 
yoluyla “yapma” edimini ifaya zorlanamaz. Bu yüzden, TBK 113 uyarınca 
alacaklının istemi üzerine, yargıç, alacaklıya edimi (işi), masrafları borçluya 
ait olmak üzere bizzat ya da üçüncü kişilere yap(tır)ma izni verebilir (krş. 
eBK 97). Yapmama borçlarında ise, borçlu esas olarak cebri icra yoluyla ifa-
ya zorlanamaz. Bu yüzdendir ki, yapmama borcuna aykırı davranan borçlu-
dan zararların tazmini isteminde bulunmak mümkündür (TBK 113/II). 

3. İfa, ispatlanması gereken bir olgudur. Senede bağlı borçlarda, senedin yok 
edilmesi ya da borçluya geri verilmesinin istenmesi; senet alacaklı tarafın-
dan verilmiyorsa, borçlunun, senedin iptal edildiğini ve borcun sona ermiş 
olduğunu gösterir resmen düzenlenmiş ve usulünce onaylanmış bir bel-
ge verilmesini istemesi zorunluluğu bulunmaktadır (TBK 105). Dönemlik 
veya kısımlar halinde ifa edilecek borçta her dönemlik ya da kısmî edim 
ifa edildikçe veya alacaklı tarafından kabul edilen kısmen ifada, borçlunun 
alacaklıdan makbuz alması gerekmektedir. Bunlar savsaklanmışsa, borçlu 
kendisinden bir kez daha istendiğinde borcu daha önce ifa ettiğini kanıtla-
yamazsa yeniden ifa zorunda kalabilir. 

Konu Bakımından Doğru İfa (Doğru Konuda İfa)
1. Doğru ifanın konusunu tarafların kararlaştırdığı edim oluşturur. Kural, 

borçlunun sözleşmeyle kararlaştırılan edimi ifa etmesidir. O, sözleşmede 
kararlaştırılan vasıfta ve miktarda ifayı gerçekleştirmelidir. Konusu cins 
olarak belirlenen borçlar her durumda ifa edilir: “Cins tükenmez (genus 
non perit)!”. Sözleşmede açıklık yoksa, orta vasıfta malla ifa etmesi yeter-
lidir. Parça borçlusu da, her durumda kararlaştırılan borcu ifa etmelidir. 
Parça borcu, kararlaştırılandan farklı bir şeyle gerçekleştirilemez. Belirli bir 
tarlanın ürünü mallar gibi, sınırlı cins borcunun da parça borcuna ilişkin 
hükümlere tâbi tutulması görüşü yaygındır.

2. Seçimlik borç, araba ya da at, ev ya da para gibi seçenek edimlerin belirlen-
miş olduğu borcu ifade etmektedir Seçimlik borçta seçim hakkı taraflardan 
birine ya da üçüncü kişiye verilmiş olabilir. Seçim hakkı kullanıldığında 
ifa edilecek somut edim belli olur. Seçenek edimlerden biri imkânsızlaşmış 
ve taraflar sorumlu değilse, borcun konusu, imkânsızlaşmış olmayan di-
ğer seçenek edimler ya da edim olur. Seçim hakkı taraflardan birine ait 
ve imkânsızlığın sebebi kendisine yüklenebiliyor ise, kusurluysa sorum-
lu tutulur. Bu taraf borçluysa, seçim hakkını diğer edimlerde, alacaklıysa 
imkânsızlaşan edimde kullanmaya zorunlu tutulacaktır.

3. Alacaklı, borçlunun farklı şeyle ifa teklifini kabul edebilir. İfa yerine edim 
olarak kabul etmesi durumunda, ifa olarak farklı şeyin teslimi, borçluyu 
borçtan /sorumluluktan kurtarır. İfa uğruna edim olarak kabul etmesi du-
rumunda ifa uğruna farklı şeyin teslimiyle, borçlu borcundan kurtulmuş 
olmaz. O şeyin alacaklı tarafından paraya çevrilmesinden elde edilenle 
borç kapatılırsa, borçlu kurtulur. Satıştan artan para olursa borçluya iade 
edilir; satış parası ile borç kapatılamazsa, borçlunun sorumluluğu devam 
eder. 
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Ali ile Musa, T4500 karşılığında, Ali’ye ait ineğin satımı konusunda anlaşmışlardır. 
Ancak ineğin teslim günü geldiğinde Ali, kararlaştırdıkları ineği teslim etmekten 
vazgeçerek, onun yerine farklı cinste bir inek teslim etmeyi teklif etmiş, Musa bu tek-
lifi kabul etmiştir. Söz konusu olayda Ali’nin borcu sona ermiş kabul edilebilir mi?

4. Bölünebilir edimlerde borçlunun borcun tamamını değil, bir kısmını ifa 
etme girişimine kısmî ifa denir. Borçlunun sözleşmede kararlaştırılanı ifa 
etmek zorunluluğu, kararlaştırılan miktarda ifa etmesi anlamına da gel-
mektedir. Bu yüzden, borçlunun tamamı belli ve muaccel olan borcu kısmî 
ifa teklifiyle karşılaşan alacaklı bunu kabul etmek zorunda değildir (TBK 
84/I). Alacaklı kısmen ifayı kabul ettiğinde, borçlu bu kısmı ifadan kaçına-
mayacağı gibi kalan kısım için de borç devam eder.

Yer Bakımından Doğru İfa (Doğru Yerde İfa)
Taraflarca ifanın “nerede” yapılacağı kararlaştırılabilir ya da işin niteliği ifa yerini 
gösterebilir. Örneğin evi boyama evde yapılır. İfa yeri taraflarca kararlaştırılmamış 
ve işin niteliğinden de anlaşılamıyorsa, TBK 89’da öngörülen “yasal ifa yeri”nde 
ifa gerekir. 

Para borcu, alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. Bu açıdan, 
para borcu, alacaklının ayağına götürülecek borçtur. Ankara’da yerleşik A, B’ye, 
T1000 karşılığında bir kamera satmıştır; bedel borcu Ankara’da ifa edilecektir. 
Parça borcu, sözleşme kurulduğu sırada borcun konusunun bulunduğu yerde 
ifa edilir. Örneğin, Ankara’da yerleşik A, Çankırı’da yerleşik B’ye T30.000 karşı-
lığında T marka şase ve plaka numarası belirli otomobilini satmıştır. Otomobilin 
teslimi borcu, sözleşme kurulduğu anda otomobilin (parçanın) bulunduğu yerde 
(Ankara’da); satış bedeli ise, para alacaklısı A’nın ifa sırasındaki yerleşim yerinde 
(Ankara’da) ifa edilecektir. Diğer borçlar, borçlunun borç doğduğu andaki yer-
leşim yerinde ifa edilir. Bunlar, cins borçları ve işgörme (yapma) ya da yapma-
ma edimleridir. Diğer borçlar alacaklı tarafından aranacak borçtur. Örneğin, A, 
B’ye, T300 karşılığında bir TV satmışsa TV teslimi borcu mülkiyeti devir borçlusu 
A’nın borcun doğumu anındaki yerleşim yerinde; satış bedeli ise, para alacaklısı 
A’nın ifa sırasındaki yerleşim yerinde ifa edilecektir. 

Zaman Bakımından Doğru İfa (Doğru Zamanda İfa)
1. Doğru zamanda ifa, her borcun muaccel olduğu zamanda ifası demektir. 

Ana kural gereği, tersi kararlaştırılmamışsa, borç doğduğunda (derhal) ifa 
edilmelidir (TBK 90). 

2. Muacceliyet, bir yandan, borçlunun borcu gereği gibi ifa etmiş sayılması 
için en son tarihi ifade eder. Borçlu, muacceliyet tarihinden önce de ifa tek-
lifinde bulunabilir. Alacaklı erken ifa teklifini kabul etmek zorunda değil-
dir. Alacaklı erken ifa teklifini reddederse, temerrüde düşmüş olmaz. Fakat, 
eğer alacaklının yararı düşünülerek kararlaştırılmış bir vade tarihi yoksa 
erken ifa teklifini reddetmek hakkın kötüye kullanılması oluşturabilir. 

3. Öte yandan muacceliyet, alacaklının borcun ifasını isteyebileceği en erken 
tarihtir. Alacaklı daha erken bir tarihte borcun ifasını isteyemez. Bu açıdan 
muaccel borç, ifa zamanı gelmiş, böylelikle alacaklı tarafından istenebilir ve 
borçlu tarafından ifası gerekir borçtur. 

4
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4. Taraflarca borcun doğumundan bir süre sonra ifası (ecel) kararlaştırılabi-
lir. Buna müeccel borç denmektedir. Bu durumda, ifa tarihi, yaygın ola-
rak “vade” diye adlandırılır. Vade, kesin (örneğin en geç 20 Mart 2011’de), 
belirli (20 Aralık 2011’de) ya da belirsiz (hasat mevsiminde gibi) olabilir. 
Vade tatil günlerine denk geldiyse, kendiliğinden bu günü izleyen ilk mesai 
gününe uzar. 

5. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, her iki taraf da borçlu ve ala-
caklıdır. Satım, kira, hizmet, eser gibi bu nitelikteki sözleşmelerde her iki 
taraf da borçlu olduğu için, ön sorun kimin borcunu önce ifa edeceğinin 
belirlenmesidir. 
a. Sözleşmede açıklık yoksa aynı anda ifa kuraldır. Terzi, ısmarlanan el-

biseyi, dikiş için gereken uygun süre sonunda dikip teslim etmelidir. 
Müşteri de ücreti, farklı tarih belirlenmemişse, elbise teslim edilirken ifa 
etmelidir. 

b. Sözleşme, işin niteliği, kanun ya da örf ve âdet gereği önce ifayla yükümlü 
olan belirli olabilir. Lokantada önce yemek, sonra ücret verilmesi işin nite-
liği gereğidir. Kanun gereği taksitle satışta, önce satıcı; ön ödemeli taksitle 
satışta ise, önce alıcı borcunu ifa etmelidir. Önce ifa yükümlüsü, borcunu 
ifa etmez ya da ifayı teklif etmezden önce karşı taraftan ifa talep edemez. 

c. Aynı anda ifa söz konusuysa taraflardan biri kendi borcunu ifa etme-
dikçe ya da etmeyi teklif etmedikçe diğerinden alacağını talep ederse, 
karşı tarafın bu talebi yerine getirmekten kaçınma hakkı vardır. Buna 
ödemezlik def ’i denilmektedir (TBK 97). Bir tür güvence oluşturan öde-
mezlik def ’i, bir yan hak olup, hak sahibine borcunu ifa etmekten geçici 
olarak kaçınma hakkı verir. 

d. Ayrıca, sözleşmenin kuruluşundan sonra karşı taraf acze düşmüş (örne-
ğin, iflâs etmiş) ya da aleyhine girişilen haciz sonuçsuz kalmış ise, bun-
dan dolayı hakkı tehlikeye düşen diğer taraf, karşı tarafça borç ifa edi-
linceye ya da güvence verilinceye değin edimini ifadan kaçınma hakkı 
sahibidir. Buna aciz def ’i denilmektedir (TBK 98). Hakkı tehlikeye düşen 
taraf, önce ifa ile yükümlü olsa dahi aciz def ’inden yararlanabilir. Hak 
sahibinin, karşı tarafa uygun bir süre tanıyıp, bu süre içerisinde güvence 
gösterilmezse sözleşmeden dönme olanağı da vardır (TBK 98/II).

Kişi Bakımından Doğru İfa (Özellikle Doğru Kişiye İfa)
1. Borçlu borcu bizzat ifa edecektir, fakat borcun bizzat borçlu tarafından ifa 

edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça bu uyulması zorunlu bir 
kural değildir (TBK 83). Ne var ki, borç ilişkisinin ve üstlenilen borcun 
niteliği borcun bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesini gerektirebilir. 
Örneğin, hizmet sözleşmesinde iş görme borcu işçi tarafından bizzat ifa 
edilmek zorundadır (TBK 395). Borç, her kim tarafından ifa edilirse edil-
sin, alacaklıya karşı sona erer. Yeter ki, doğru ifa edilmiş olsun! 
a. Borçlunun işlerini görür, borçlarını ifa ederken yardımcı araçlardan ya 

da kişilerden yararlanması engellenemez. Borcun, borçlunun gözetim 
ve denetimi altında, borçlunun talimatlarına bağlı olarak hareket eden 
ifa yardımcısı tarafından ifası, üçüncü kişinin değil borçlunun ifasıdır. 
Yardımcı kişinin doğru ifası da, borcu sona erdirir. Bu arada, yardımcı 
kişi ifada bulunurken alacaklıya zarar verirse, bundan borçlu sorumlu 
tutulur (TBK 116).
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b. Borcu üçüncü kişinin ifa etmesi de mümkündür. Alacaklı, doğru ifa 
teklifiyle karşısına çıkan üçüncü kişinin bu teklifini reddedemez. Bu 
olasılıkta da, doğru ifa ile borçlu borçtan kurtulur. Borçlunun, üçüncü 
kişinin borcu ifasına izin verip vermemesi, bundan haberdar olup ol-
maması bu sonucu değiştirmez. Yalnız üçüncü kişi, borçlunun iradesi 
dahilinde ifada bulunurken alacaklıya zarar vermiş ise, bundan borçlu 
sorumlu tutulur. Buna karşılık borçlunun iradesi ve haberi olmaksızın 
ifada bulunan üçüncü kişinin verdiği zarardan dolayı alacaklıya karşı 
bizzat üçüncü kişi sorumlu tutulur. 

c. Kimi durumlarda üçüncü kişinin ifası ile borç sona ermez; sadece ala-
caklı değişir. Diğer bir deyişle, alacaklıyı ifa yoluyla tatmin eden üçüncü 
kişi, kimi durumlarda alacaklının yerine geçer. Buna halefiyet denil-
mektedir. Halefiyet ifada bulunan kişinin alacaklıyı tatmin ettiği kap-
samda onun yerine geçmesidir. Bu anlamda, o, halefiyet yoluyla alacak-
lının tarafı olduğu borç ilişkisinde borçluya karşı sahip olduğu alacak 
hakkını ve buna bağımlı (fer’i) hakları kazanmış olur. Böylelikle, ifada 
bulunmakla alacaklıya halef olabilen üçüncü kişiye, alacakla birlikte, 
varsa faiz, rehin hakkı, ceza koşulu gibi bağımlı haklar da kendiliğinden 
geçmiş olur. Alacaklı, bunları kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri üçüncü 
kişiye vermekle yükümlüdür. Yeni TBK 127 üç halefiyet halinden söz 
etmektedir: (1) Borçlu tarafından alacaklıya üçüncü kişinin ifası ile ha-
lefiyetin gerçekleşeceği ifadan önce bildirilmişse, (2) rehinli malda aynî 
hakkı bulunan kişi o malı rehinden kurtarmak amacıyla borcu ifa etmiş-
se ve (3) Kanunen öngörülen (müteselsil borç ya da kefalet gibi) diğer 
hallerde. Şu duruma göre, halefiyet borçlunun bildirimi yoksa ancak ka-
nunen öngörülen istisnaî hallerde söz konusudur.

d. Bir de üçüncü kişinin fiilini üstlenmeden (taahhütten) söz edilir. Bura-
da, üstlenen, mevcut ya da ileride kurulabilecek olan bir borç ilişkisin-
deki borçlunun alacaklıya karşı bir fiili, bir edimini yerine getirmemesi 
halinde, alacaklının zararını bizzat karşılamayı taahhüt eder (TBK 128). 
Üstlenen, gerçekte üçüncü kişi borçlunun edimini ifa etmeyi değil, ala-
caklıya karşı bizzat üstlendiği borcu yerine getirir. Hukukumuzda he-
nüz yasal bir tipe dönüştürülmemiş olan bir tür kişisel güvence sağlayan 
garanti sözleşmeleri, üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliğinde görül-
mektedir. Hakkında özel bir düzenleme olmamakla birlikte eleştiriye 
açık oldukça geniş kapsamlı bir emredici hüküm olan yeni TBK 603 
aracılığıyla, gerçek kişiler tarafından üçüncü kişinin fiilinin üstlenilme-
si halinde kefalet sözleşmesinin şekle, ehliyete ve eşin rızasına ilişkin 
hükümlerinin uygulanması sonucu doğabilecektir. 

2. Asıl olan borcun alacaklıya ifasıdır. Alacaklının ifayı kabule yetkili ifa yar-
dımcısına ya da yetkili temsilcisine ifa da, doğası gereği alacaklıya ifadır. 
Banka gibi, kaim kişi de denilen alacaklının bağımsız yardımcılarına ifaya 
yetkili kılınmış olan borçlu, bu kişilere ifa ile borçtan kurtulur. Örneğin, 
kira parasının kiralayan tarafından bildirilen banka hesabına yatırılması ile 
kiracı borcundan kurtulur. Fakat kiracı, böyle bir yetkisi yok iken, başka bir 
yolla öğrendiği bu hesaba kira parasını yatırmakla borcu ifa etmiş sayılmaz. 

 Gerçek ya da tam üçüncü kişi lehine sözleşme denilen ilişkilerde ise, borç-
lu, üçüncü kişiye ifaya yetkili ve yükümlüdür. En yaygın örneğini sigorta 
sözleşmelerinin oluşturduğu bu tip sözleşmelerde üçüncü kişiye ifa, alacak-
lıya ifa değildir; ama, ifa ile borç sona erer. 
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 Aile hukukunda, bir eşin ailevî yükümlülüklerini savsaklaması halinde ev-
lilik birliğine müdahale etmesi istenen yargıcın, bu eşin borçlusuna, bor-
cunu diğer eşe ifa etmesi emri vermesi halinde de üçüncü kişiye ifa söz 
konusu olur (MK 198). 

BORCUN İFA EDİLEMEMESİ (İFA ENGELLERİ)

Borçluya Yüklenemeyen İfa Engelleri: Alacaklının Temerrüdü 
ya da Belirsizliği

1. Kendisine önerilen gereği gibi ifayı haklı bir sebep bulunmaksızın redde-
den alacaklının durumuna, alacaklının temerrüdü denilmektedir. Alacaklı, 
borçlunun borcunu ifa edebilmesi için, borçludan evvel yapması gerekli ha-
zırlık işlemlerini yapmaktan, örneğin terziye kumaşı vermekten kaçınmışsa 
böyledir (TBK 106; krş. eBK 90). Bunun iki koşulu vardır: (1) İfanın gereği 
gibi önerilmiş olması, (2) haklı neden olmadan ifayı kabulden kaçınma.
a. Alacaklının temerrüdünün genel sonuçları olarak, borçlunun sorumlu-

luğu hafifler, hasar alacaklıya geçer, alacaklı artık ödemezlik def ’ini ileri 
süremez, borçlunun temerrüdü sona erer, borçlunun giderleri isteme 
hakkı doğar, sözleşmeden doğan faiz işlemeye devam eder. 

b. Alacaklının temerrüdünün özel sonuçları olarak borçlunun tevdi ve 
dönme olanaklarından söz edilmelidir. 
aa. Edim bir şeyin teslimine ilişkinse, borçlu, borçlanılan şeyi ifa ye-

rindeki yargıcın belirleteceği bir yere tevdi ederek sorumluluktan 
kurtulur. Ticarî mallarda tevdi yeri belirleme ve tevdi etmede yargıç 
kararı gerekmez (TBK 107). Edimin konusu bir yere tevdi etmeye 
elverişli değilse, söz gelişi tevdi suretiyle saklanması çok masrafı 
gerektiriyorsa ya da çabucak bozulabilecek bir şey ise, onu tevdi et-
mek yerine mahkemeden satışına izin verilmesini isteme olanağı 
da bulunmaktadır (TBK 108). Bunun için öncelikle alacaklıya ihtar 
çekilip, yargıçtan satış izni alınmalı; daha sonra artırma yoluyla sa-
tış yapılmalıdır. Fakat borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı olma ya da 
değerine oranla satış masrafları yüksek olma gibi hallerde, yargıç 
izniyle, ihtarsız satış yapılması mümkündür. Keza, bu gibi hallerde, 
satışın artırma yoluyla yapılması zorunlu değildir. 

bb. Edim bir şeyin teslimine ilişkin değilse, borçlu, dönme hakkını 
kullanabilir. Dönmede, borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanır 
(TBK 110).

2. Alacaklı ölmüş, mirasçılarının belirsiz olması ya da alacağın devredilmiş 
olması ve devreden ile alan arasında uyuşmazlık ortaya çıkmış olması gibi 
durumlarda alacaklının belirsizliğinden söz edilir. Borçlunun kusuru ol-
maksızın borç, alacaklıya veya temsilcisine ifa edilemezse borçlu, alacak-
lının temerrüdünde olduğu gibi, tevdi ya da sözleşmeden dönme hakkını 
kullanabilir (TBK 111). 

Borçluya Yüklenebilen İfa Engelleri 

Genel Olarak
1. Borçluya yüklenebilen ifa engellerinin sonuçta varacağı nokta borca aykı-

rılıktır. Bu yüzden, borçlunun sorumlu tutulabildiği ifa engellerine genelde 
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borca aykırılık halleri denir. Borca aykırılık halinde, asıl olan, alacaklı ile 
borçlu arasındaki ilişkinin devam etmesidir. Borca aykırılığın ilk ve ge-
nel sonucu, aynen ifadır. Buna, varsa alacaklı zararının tazmini istemini 
eklemelidir. Bu olanaklardan aynen ifa isteminde, borçlunun borca aykırı 
davranmış olmada kusurlu olması şart değildir. Yalnız alacaklının tazmi-
nat istemesi halinde borçlunun kusurlu olması şarttır. Böyle bir durumda, 
borçlu, kusursuzluğunu kanıtlamak zorundadır. O kusursuzluğunu bek-
lenmedik hal veya mücbir sebebin varlığını göstererek kanıtlayabilir. Eğer 
borçlu kusursuzluğunu kanıtlayamazsa, alacaklının uğradığı zararı tazmin-
le yükümlü tutulur.

2. Edimin ifası, borçlunun kusuruyla imkânsızlaşmış olabilmektedir. 
İmkânsızlığın objektif ya da sübjektif olması bu bakımdan fark etmez. Ör-
neğin, yatırımcının hisse senetlerini belirli bir fiyatla al-sat emrine (tali-
matına) derhal uyulmadığı için, artık emrin bu fiyatla yerine getirilmesi 
olanaksız hale gelmiştir. İfa, herkes için imkânsızlaşmış ise, objektif; sadece 
borçlu için imkânsızlaşmış ise, sübjektif imkânsızlıktan söz edilir. Kusurlu 
ifa imkânsızlığı, birincil edim yerine ikincil edim olan müspet zararın taz-
minini isteme hakkı verir. 

3. Borçlunun içerisine düştüğü ekonomik iktidarsızlık yüzünden borcun ifa-
sının borçlu için neredeyse imkânsız hale geldiği hallerle karşılaşılabilmek-
tedir. Bu gibi sübjektif imkânsızlığa benzer durumlar için aşırı ifa güçlü-
ğünden söz edilmektedir. 
a. Kural olarak, değişen koşullar borçlunun yükünü ne denli ağırlaştırmış 

olursa olsun, borç ifa edilmelidir. Aşırı ifa güçlüğü haline gelmedikçe 
değişen koşullarla borçlunun yükünün ağırlaşması borcu sona erdir-
mez. Aşırı ifa güçlüğü meydana geldiğinde ise, kendiliğinden ortaya çı-
kan bir değişim söz konusu olmaz; uyarlama davası ile yargıçtan içerik 
değiştirme, yani sözleşmenin yeni koşullara uydurulması istenebilir.

b. Aşırı ifa güçlüğü halinde borçluya tanınan dönme/fesih ya da uyarlama 
(clausula rebus sic stantibus, emprevizyon teorisi) olmak üzere iki ola-
naktan söz edilmektedir. Yeni TBK 138, sözleşmeyi sona erdirmekten 
başka çare kalmamışsa, ani edimli sözleşmelerde bunun dönme yoluy-
la gerçekleştirileceğini; sürekli edimli sözleşmelerde ise, fesih hakkının 
kullanılabileceğini öngörmektedir. Bu hükmün, yabancı para borçları 
için de uygulanacağı öngörülmektedir.

c. Bu olanaklardan yaralanmak için şu koşullar gerçekleşmiş olmalıdır: (1) 
Geçerli bir sözleşme ilişkisi bulunmalı, (2) Başlangıçta mevcut edimler 
arası denge sonradan aşırı derecede bozulmuş olmalı, (3) Aşırı denge-
sizlik sözleşme kurulurken öngörülemeyen ve öngörülmesi beklenemez 
olağanüstü sebeplerden doğmuş olmalı, (4) Gelişen yeni durum borcun 
ifasını aşırı ölçüde güçleştirmiş olmalı, (5) Borçlu borcu yerine getirme-
miş ya da haklarını saklı tutarak yerine getirmiş olmalıdır.

4. Gereği gibi ifa edilmeme de ifayı başarısız kılabilir. Bu durumda borç, as-
lında ifa edilmiş, fakat ifa gereği gibi gerçekleşmemişse kötü ifadan (gereği 
gibi ifa etmemeden) söz edilir. Borç doğru ifa gereklerine aykırı olarak ka-
rarlaştırılan konudan farklı, orta vasıftan aşağı, miktarı daha az, ifa yerin-
den farklı yerde, ifa zamanından daha sonraki bir zamanda ifa edilmişse ge-
reği gibi ifa etmeme ya da kötü ifa vardır. Örneğin toplam 10.000 km. yaptı 
denilerek satılan otomobil teslim edilmiş, ama otomobilin 100.000 km. yol 



Medeni Hukuk II146

katetmiş olduğu anlaşılmıştır. Satın ve teslim alınmış (depoya doldurul-
muş) olan benzine su karıştırılmış olduğu için aracın motoru bozulmuştur. 
Hasta ameliyat edilmiş, fakat ameliyat, steril olmayan bir ameliyathanede 
yapıldığı için hasta ölmüştür. Gereği gibi ifa etmeme halinde alacaklıya 
tanınan haklar esas itibariyle borca aykırılığın genel sonuçlarında olduğu 
gibidir. Ayıptan sorumluluk gibi çeşitli özel çözümler de vardır.

Aşırı ifa güçlüğü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Başak Baysal, Sözleşmenin Deği-
şen Koşullara Uyarlanması, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, 2009. 

Borçlunun Temerrüdü
1. Borçlunun temerrüdü, borçlunun zaman itibariyle doğru ifa gereğine uy-

mamasıdır. Borçlunun temerrüdünün koşulları,
a. muaccel (vadesi gelmiş ve istenebilir) bir borç, 
b. ifası mümkün bir borç, 
c. alacaklı temerrüdünün olmaması 
d. İfa için ihtarda bulunulmasıdır. 

Borçlunun kusuru, temerrüde düşmesi için şart değildir. 

Yeni TTK 1530/2’de, ticarî işletmeler (KOBİ’ler) arasındaki işlemlerde alacaklı yü-
kümlülüğünü yerine getirmiş ise, para borçlusunun, gecikmeden sorumlu tutula-
bilir ise, temerrüde düşeceği öngörülmektedir. Böylece, diğer koşulların yanı sıra, 
eğer para borçlusunun kusuru da varsa temerrüt ortaya çıkmış sayılacaktır.

aa. İhtar, hukuksal işlem benzeri, tek taraflı varması gereken bir ira-
de açıklamasıdır. Herhangi bir şekle tâbi değildir. Fakat, tacirler 
arasında noterden veya taahhütlü mektupla, telgrafla ya da güven-
li elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile 
yollanmadıkça ihtarın hüküm doğurmayacağı kabul edilmektedir 
(TTK 18/3; krş. eTTK 20/III). 

bb. Taraflar, borcun ifa edileceği günü açıkça belirlemişlerse, ifa günü-
nün belirlenmesi taraflardan birine bırakılmış ve yetkili taraf böyle 
bir belirlemede bulunmuşsa, dürüstlük kuralına göre ihtar yararsız 
kabul edilebilirse ihtara gerek yoktur. Yine borcun kaynağı haksız 
fiil ise, fiilin işlendiği veya sebepsiz zenginleşme ise, kötü niyetli 
zenginleşme halinde zenginleşmenin meydana geldiği tarihte te-
merrüt de gerçekleşmiş olur; böylelikle, bu hallerde de ihtar ge-
rekmez (TBK 117/II). Keza sözleşmede temerrüt için ihtara lüzum 
bulunmadığı kararlaştırılmış olduğunda da artık ihtarın gerekme-
yeceği kabul edilmektedir. 

Yeni TTK 1530/2, 4 ve 5’de, ticarî işletmeler (KOBİ’ler) arasındaki işlemlerde para 
borçlusunun, borcunu belirli tarihte ya da sürede (azami 60 gün içinde) ifa etmemiş-
se; ödeme günü veya süresi belirtilmemişse fatura ya da benzeri bir ödeme belgesi 
almış olduğu ya da mal veya hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren 30 gün geçmiş ol-
masına rağmen ödeme yapmamışsa ihtarsız temerrüde düşeceği öngörülmektedir.
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2. Borçlu temerrüdünde alacaklının genel olarak şu hakları bulunmaktadır: 
a. Aynen ifayı ve gecikme tazminatını isteme,
b. İfadan vazgeçip müspet zararının tazmini isteme, 

borçlunun bu sorumluluktan kurtuluşu için kusursuzluğunu kanıtlaması gerek-
mektedir. O, ancak savunmasını mücbir sebep ya da beklenmeyen (umulmayan) 
hale dayandırırsa bu sorumluluktan kurtulabilir. 

3. Borçlu, ifa yardımcılarının eylemleriyle sebep olduğu borca aykırılık dola-
yısıyla meydana gelen zararlardan da sorumludur (TBK 116/I). Alacaklı ile 
borçlu, borçlunun yardımcı kişinin yol açacağı zararlardan sorumluluğunu 
azaltan ya da ortadan kaldıran anlaşma (sorumsuzluk anlaşması) yapabi-
lirler (TBK 116/II). Yalnız “Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya 
sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütü-
lebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına 
ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür” (TBK 116/III; krş. eBK 100/III).

4. Para borçlarında, alacaklı, aynen ifayı, işlemiş faizleri ve gecikme faizini 
isteyebilir. Faizle karşılanmayan zarar var ise, bu da, ek (munzam) zararın 
tazmini olarak istenebilir. 
a. Para borçlarının ifasında kural olan, ülke parası ile ifadır. Yabancı para 

borçlanılmışsa, aynen veya benzeri bir ifade yer almadıkça, temerrüde 
düşmemiş borçlu borcu ödeme günündeki rayiç (kur) üzerinden ülke 
parasıyla da ödeyebilir. Fakat aynen ödeme kaydı veya benzeri bir kayıt 
yok ve borçlu da temerrüde düşmüşse, artık alacaklı aynen veya vade ya 
da fiilen ödeme günündeki rayiçten ülke parasıyla ödenmesini isteyebi-
lir (TBK 99; krş. eBK 83). 

b. Bir miktar paradan yoksun kalmanın karşılığı olan faiz, miktar, zaman 
ve oran unsurları katılarak hesaplanan rakamsal bir büyüklüktür. Söz-
leşmeyle kararlaştırılmış olabileceği (sözleşmesel faiz) gibi, kanun da 
faizin gerektiği borçlarda (yasal faiz) oranını belirlemiş olabilir. Taraflar, 
anapara borcu için anapara faizi ya da para borcunun ifasında gecikme 
hali için temerrüt faizi adıyla sözleşmesel faiz kararlaştırmış olabilirler. 
Yeni TBK ile sözleşmeyle öngörülen anapara faizinin yasayla öngörülen 
yıllık faiz oranının % 50’sini aşamayacağı öngörülmektedir (TBK 88). 
Burada sözü geçen yasa, günümüzde yasal faizi belirlerken de başvuru-
lan 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizi Hakkında Kanundur.

c. Para borcunu kararlaştırılan zamanda (vadesinde) ifa etmeyen borçlu 
temerrüt faizi ödemekle yükümlü tutulur. Temerrüt faizi, sözleşmeyle 
kararlaştırılmışsa, bu oran; yoksa, yasada öngörülen orandır. Faiz bor-
cunun miktarı, bu son olasılıkta yasada gösterilen oran esas alınarak be-
lirlenmektedir. TBK’nda bu konuda da 3095 sayılı Kanuna göndermede 
bulunulmakta ve sözleşmesel temerrüt faizinin, yasayla öngörülen yıllık 
oranın % 100’ünü aşamayacağı hükme bağlanmaktadır (TBK 120). Bu-
nun için borçlunun temerrüde düşmesi gerekir; fakat borçlunun kusuru 
aranmaz. İstisnalar bir yana, esas olarak temerrüt faizine temerrüt faizi 
(bileşik faiz) işletilemez. Cari hesap (TTK 96(2); eTTK 94/II) ve ticarî 
ödünç (TTK 8) bu kuralın istisnalarıdır. 

Bu son istisna (ticari ödünç) hakkında hüküm değişikliği bulunmaktadır. Yeni TTK 
8/(2)’de her iki taraf için de ticarî iş niteliğindeki ödünç için faize faiz kabul edilir-
ken, eTK 8/II’de, borçlu açısından ticarî iş oluşturan ödünç için düzenlenmekteydi.
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d. Para borçlarında alacaklı, ayrıca koşulları oluşmuş ise ek (munzam) za-
rarının tazminini de isteyebilir. Munzam zarar, para borçlarında temer-
rüde bağlanmış ek (özel) bir sonuçtur. Munzam (ek) zarar, alacaklının 
temerrüt faizi ile karşılanamayan zararıdır. Temerrüt olmasaydı alacak-
lının malvarlığının alacağı durum ile temerrüt sonucu beliren durum 
arasında, temerrüt faizi ile karşılanamayan olumsuz farktır. Faiz alacak-
lının zararını ve borçlunun kusurunu gerektirmez iken, munzam zara-
rın tazmini için, alacaklının zararı ve borçlunun kusuru şarttır.

5. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halini 
özel olarak düzenleyen yasa koyucu, alacaklıya seçimlik haklar bakımından 
geniş olanaklar sunmaktadır. 
a. Alacaklı bu seçimlik haklardan yararlanabilmek için borçluya uygun bir 

süre (mehil) vermiş olmalıdır. Mehil, borçluya tanınan ek süredir. Borç-
lunun davranışından bu formalitenin yararsız kalacağı anlaşılmaktaysa 
(örneğin borçlu muaccel olan borcunu ifa etmeyeceğini açıkça beyan 
etmiş ise; kalan sürede de işin bitmeyeceği açıkça belli ise); temerrüt, 
ifayı alacaklı için yararsız hale getirmişse (örneğin sezonluk mallar, se-
zon bitiminde henüz teslim edilmemişse); borcun ifası için kesin vade 
tayin edilmişse (müteahhit inşaatı en geç 23.07.2012’de anahtar teslimi 
bitirip teslim edecek iken bu tarihte bitirmemiş ise) ya da alıcı temerrü-
de düştüğü için satıcı sözleşmeden dönmek isterse mehil tanınmasına 
gerek yoktur.

b. Tam iki tarafa borç yükleyen ani edimli veya ifasına henüz başlanmamış 
sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde alacaklıya 
tanınmış seçimlik haklar, (1) ifadan vazgeçme ve müspet zararının taz-
minini isteme veya (2) sözleşmeden dönme ve menfî zararının tazmini-
ni istemedir. Bu tür sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde zaten 
alacaklının (3) aynen ifa ve gecikme tazminatı isteme hakkı karinedir. 
Yani, borçlu temerrüde düşmüş olmasına rağmen alacaklının hareketsiz 
kalması, alacaklının aynen ifa ve gecikme tazminatı istediğini kabul et-
memize yol açar. Öte yandan ifasına başlanmış olan sürekli edimli söz-
leşmelerde, yeni TBK 126, alacaklıya sadece (1) aynen ifayı ve gecikme 
tazminatını isteme ya da (2) sözleşmeyi feshetme ve sözleşmenin süre-
sinden önce sona ermesinden dolayı uğradığı zararın tazminini isteme 
olanakları vermektedir. 
aa. Müspet zarar, alacaklının (zarar görenin) malvarlığının borç ifa 

edilmiş olsaydı bulunacağı durumu ile ifa edilmemesi nedeniyle 
(halen) bulunduğu durumu arasındaki farktır. Bu durumda, taraflar 
arasındaki sözleşmesel ilişki ayakta tutulmakta (varlığını korumak-
ta) ve fakat içeriği değişmekte; sözleşmeden doğan asli borç, yerini, 
ikincil borç olan tazminata bırakmaktadır. Tazminatın kapsamına, 
alacaklıyı tatmin edecek olan, onun, borcun tam ve doğru olarak ifa 
edilmesi durumunda beklemeye haklı olduğu tüm menfaatler girer.

bb. Menfî zarar, genel olarak, sözleşmenin geçerli olarak kurulduğu-
na duyulan güvenin boşa çıkmasından dolayı ortaya çıkan zarardır 
(güven zararı). Sözleşmeden dönme halinde ise, hüküm doğura-
cağına güvenilen sözleşme hükmünü korusaydı, yani sözleşmeden 
dönülmemiş olsaydı ortaya çıkmayacak olan zarardır. Diğer bir 
ifadeyle böyle bir sözleşme hiç kurulmamış olsaydı uğranmayacak 
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olan zarardır. Bundan dolayı, menfi zarar, alacaklının malvarlığının 
dönme yoluyla tasfiye edilen bu sözleşmenin kurulduğu tarihteki 
durumu ile bu sözleşme kurulmuş olmasaydı alacağı durum ara-
sındaki fark olarak tanımlanabilir. Zarar gören alacaklı, fiili zararlar 
olarak malvarlığından bu sebeple fiilen çıkan değerleri (masrafları) 
ve dönmüş olduğu sözleşme olmasaydı daha elverişli diğer bir söz-
leşme yapacağını kanıtlamasına bağlı olarak fırsat kaybı zararının 
tazminini isteyebilecektir. 

cc. Borca aykırılık halinde zararın belirlenmesi, hesaplanması ve taz-
minatın kapsamının belirlenmesinde haksız filler hakkındaki hü-
kümler kıyasen uygulama alanı bulmaktadır (TBK 114/II).

ÖZEL DURUMLAR VE KAYITLAR 

Taraflarda Çokluk
1. Alacaklı ya da borçlu tarafın bir ya da birden fazla kişiden oluşması müm-

kündür. Bu gibi durumlarda, birlikte alacaklılık ya da borçluluktan söz 
edilmektedir. 

2. Kural olan paylı borçluluktur. Yani, açık bir anlaşma yok ve borcun niteliği 
de engellemiyorsa birden çok borçlunun her biri borçtan kendisine düşen 
payı ifa etmekle borçtan kurtulur. Fakat borç bölünemez nitelikte ise, bor-
cun bu niteliği gereği paylı borçluluk ortaya çıkmaz. 

3. Bölünemez borç, yasaya veya tarafların iradelerine göre ya da niteliği gereği 
kısımlara ayrılarak ifası mümkün olmayan borcu ifade eder. 
a. Borç bu nitelikte ve borçlu sayısı birden çok ise, borçlulardan her biri 

borcun tamamından sorumludur. Böylelikle borçlulardan her biri ancak 
tüm borcu ifa etmekle borçtan kurtulabilirler (TBK 85/II). Bu takdir-
de, durum aksini gerektirmedikçe, ifada bulunan borçlu alacaklıya ha-
lef olur ve diğer borçlulara payları oranında rücu etme hakkı sahibidir 
(TBK 85/III). 

b. Bölünemez borcun birden fazla alacaklısı varsa, borçlu, borcu alacak-
lıların tümüne ifa etmekle yükümlüdür. Alacaklılara ise bu yönde bir 
istemde bulunma yetkisi tanınmıştır: Alacaklılar, edimin bütün alacak-
lılara ifa edilmesini isteyebilir (TBK 85/I).

4. Paylı borçluluk kuralının istisnası olan müteselsil borçluluk ise, bir ve aynı 
borçtan dolayı birden fazla borçlunun bulunduğu, alacaklının bu borçlu-
lardan dilediğince seçtiği birinden alacağın tamamen ya da kısmen ifasını 
isteyebileceği birlikte borçluluk ilişkisidir. Bu, borç ifa edilinceye değin ala-
caklıya tanınan bir yetki, borçlular için ise bir yükümlülüktür.
a. Müteselsil borcun kaynağı kanun, taraf iradeleri ya da yargı kararı ola-

bilir. A’nın, B ve C’ye T100 ödünç verdiği düşünülsün. B ve C, A’ya mü-
teselsil borçluluk açıklaması yapmış iseler, A, alacağın tümünü onlardan 
herhangi birinden, örneğin B’den isteyebilir. Kendisinden istemde bulu-
nulan borçlu B borcun tümünü ifayla yükümlüdür. İstemle karşılaşan 
borçlu B, alacaklıdan, diğer borçlu C ile yaptıkları anlaşmaya göre ken-
disine düşen payı (kısmen) ifa ile borçtan kurtarılmasını isteyemez. 

b. Her borçlu müteselsil borcun sebep ve konusuna ilişkin ortak savun-
maları yapmaya yetkili ve yükümlüdür. Örneğin, borcun doğmadığı, 
çünkü muvazaalı işlem bulunduğu ya da zamanaşımının dolduğu ileri 
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sürülebilir. Her biri kişisel savunma olanaklarından da yararlanabilir; 
örneğin kendisinin alacaklıdan olan alacağı ile bu borcunu takas ede-
bilir. Bir borçlu için kişisel nitelikte olan savunma olanağı diğer borçlu 
tarafından kullanılamaz; fakat ilgili borçlu kişisel savunma olanağını bir 
kez kullanınca bu diğerleri açısından da etkili olur. Ortak savunma ola-
nağını kullanmayan borçlu, diğer borçluların durumunu ağırlaştırdığı 
oranda onlara karşı sorumludur (TBK 164/II). İfada bulunan borçlu ala-
caklıya halef olur ve payını aşan kısmı diğer borçlulara payları oranında 
rücu edebilir (TBK 167/II). 

c. Alacaklı ya da borçlular diğer borçluların durumunu ağırlaştıramazlar 
(TBK 165, 168/II).

5. Müteselsil alacakta, ifa bütün alacağı kapsamalıdır. Alacaklıların her biri 
diğerinden bağımsız olarak alacağı isteme hakkı sahibidir. Borçlu, alacak 
hakkında dava ya da icra takibi başlatılmış olduğu kendisine bildirilmiş 
olmadıkça, alacaklılardan seçtiği birine tüm borcunu ifa ile borcundan 
kurtulabilir (TBK 169). Alacaklıların edim üzerindeki hakları, kural olarak 
eşittir. Fakat alacaklılar arasındaki ilişkinin niteliği ya da anlaşma gereği 
farklı oranlarda hak sahipliği olabilir (TBK 169/IV). Alacağı tam ya da kıs-
men tahsil eden alacaklı, payından fazlasını elde etmişse, bu fazlalığı payını 
alamamış olan diğer alacaklılara ödemek zorundadır (TBK 169/V).

Bağlanma Parası, Cayma Parası, Ceza Koşulu

Bağlanma Parası ve Cayma Parası
Sözleşme kurulurken bir tarafça diğerine verilmiş olan bir miktar para tarafların 
bağlanma niyetini göstermek için verilmişse bağlanma parası (pey akçesi), tersine 
sözleşmeden serbestçe cayabilme yetkisini göstermek için verilmişse cayma para-
sı (cayma akçesi, zamanı rücu, pişmanlık akçesi) denmektedir Bu para, bağlanma 
parasıysa, sözleşmenin varlığını ispatı kolaylaştırır; yerel âdet veya anlaşma yoksa 
bağlanma parası, alacaktan düşülür (TBK 177; krş. eBK 156/II). A ile B, A’nın ma-
lının B’ye T5.000’ye satılması üzerine anlaşmış ve B, A’ya T100 bağlanma parası 
vermiş olsa, vadesi geldiğinde bedel borcu T4.900 olarak ifa edilecektir. Cayma 
parasında ise, veren taraf, istediği zaman bunu alan tarafa terk ederek; alan taraf 
ise, aldığının iki katını karşı tarafa vererek sözleşmeden cayabilir (TBK 178). Baş-
kaca bir tazminat ödenmesi gerekmez.

Ceza Koşulu (Cezaî Şart, Sözleşme Cezası)
1. Borçlunun, alacaklıya karşı, borcunu hiç veya gereğince yerine getirmediği 

takdirde ifa etmeyi önceden yüklendiği edime ceza koşulu denir. Sözleşme 
kurulurken ya da sonradan kararlaştırılabilir. Her ne zaman kararlaştırıl-
mışsa, ceza koşulu varlık ve geçerliliği asıl alacağa bağımlı (feri) nitelikte 
bir haktır. Bu niteliğinin sonucu olarak ceza koşulu asıl borcun herhangi 
bir sebeple geçersiz olması veya sona ermesi halinde ortadan kalkar. Ya-
saya veya ahlâka aykırı bir borç (kumar borcu, uyuşturucu alışverişi) için 
kararlaştırılmış olan ceza koşulunun ödenmesi istenemez (TBK 182/II). 
Ceza koşulu, asıl alacakla birlikte muaccel olabilen ve bağımsız bir nitelik 
kazanabilen, asıl alacakla birlikte –ayrıca ihtar, ihbar veya temerrüt şartı 
aranmaksızın– istenebilen; temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülebilen 
bir alacaktır. 
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2. Ceza koşulu üçlü bir ayırıma tâbi tutulmaktadır. 
a. Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halinde ya borcun ifa-

sı ya da borcun ifası yerine ceza koşulu ödenmesi kararlaştırılmış ise, 
seçimlik ceza koşulu söz konusu olur. Yasal karine gereği belirli vadeli 
borçlar dışındaki diğer borçlarda ceza koşulu, seçimlik ceza koşuludur 
(TBK 179/I).

b. Aksi sözleşmede belirtilmemişse, kural olarak belirli vadede veya belir-
li yerde ifanın kararlaştırıldığı borçlarda kabul edilen ceza koşulunun 
ifaya eklenen ceza koşulu olduğu kabul edilir. Bu itibarla, belirli vadeli 
ya da belirli yerde ifa için kararlaştırılan ceza koşulu, karine olarak ifa-
ya eklenen ceza koşuludur. Aksini ileri süren, iddiasını kanıtlamalıdır. 
Diğer bir deyişle, bu durumda alacaklı hem sözleşmesel edimi hem de 
ceza koşulunu isteme hakkı sahibidir. Bunun için, alacaklı, ceza koşulu 
isteme hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul 
etmiş olmamalıdır (TBK 179/II).

c. Borçlu kararlaştırılan ceza koşulunu ödeyerek sözleşmeden dönme yet-
kisine sahipse, dönme ya da fesih cezasından söz edilmektedir. Bununla 
borçlu, ceza koşulunu ödeyerek ifa yükümlülüğünden kurtulabilir. O 
halde sözleşmede açıklık yoksa borçlu öngörülmüş olan ceza koşulunun 
dönme ya da fesih cezası olduğunu ispat edip ceza koşulunu ifa ederek 
borçtan kurtulabilir (TBK 179/III).

d. Ayrıca açıkça ceza koşulundan söz edilmemekle birlikte bir tür dönme 
cezası olarak beliren yanma kaydı adı verilen bir uygulama da vardır. 
Taraflarca sözleşmeden dönme halinde, o ana kadar borçlu tarafından 
ifa edilmiş olan edimlerin alacaklıya kalacağı kararlaştırıldığında yan-
ma kaydından söz edilir. Yasada taksitli satışa ilişkin özel düzenleme bir 
yana bırakılacak olursa yanma kayıtları da ceza koşuluna ilişkin hüküm-
lere tâbi tutulmuştur (TBK 181). 

3. Ceza koşulu, gerçi bir tür tazminattır; ama, istenebilmesi, alacaklının zara-
ra uğramasını gerektirmez (TBK 180/I). Bununla birlikte, alacaklının borca 
aykırılıktan doğan ve ceza koşulunun miktarını aşan bir zararı varsa, bun-
dan dolayı tazminat istemi, aşkın (munzam) zararını ve ayrıca borçlunun 
kusurunu ispatlamasına bağlıdır (TBK 180/II). Oysa faizi aşan zararlarda 
borçlunun kusuru asıl olduğu için, borçlu kusursuzluğunu ispatlamalıdır 
(TBK 122).

4. Faiz ile cezaî şart birbirinden farklı şeylerdir. Bu itibarla, para borcunun 
ödenmemesi veya eksik veya geç ödenmesi halleri için ceza koşulu yanında 
ayrıca temerrüt faizi ödenmesi gerekebilir. Bu durumlarda borçludan hem 
faiz hem de ceza koşulu talep edilebilir. Nitekim, Yargıtay zararın faiz ile 
karşılandığı gerekçesiyle ceza koşulu istenemeyeceği yönünde verilen ka-
rarları yasaya aykırı saymaktadır.

5. Fahiş ceza koşuluyla karşılaşan yargıç, TBK 182/III’e göre, görevi gereği 
kendiliğinden indirime karar vermelidir (krş. eBK 161/III). Tacirlerin ceza 
koşulunun fahiş olduğu iddiası dinlenmez (TTK 22; krş. eTTK 24).



Medeni Hukuk II152

Tarafların Değişmesi

Alacağın Devri (Alacağın Temliki) 
1. Bir borç ilişkisinden doğan münferit bir alacak hakkının üçüncü bir kişiye 

kazandırılmasına alacağın devri denilmektedir. Sözleşmesel (iradî), yasal 
ve yargısal olmak üzere üç çeşit alacağın devri vardır. Bunlardan uygulama-
da en yaygın karşılaşılanı sözleşmesel devirdir.

2. Alacağın devri, adi yazılı şekle bağlı, sebepten soyut bir tasarruf işlemi nite-
liğindedir. Sebepten soyut olma niteliğinin bir sonucu olarak devir işlemin-
de sebep gösterilmesi veya geçerli bir sebebin bulunması gerekmez.

3. Alacağın devrinin geçerliliği, ehliyet, tasarruf yetkisi sahibi olma ve adi ya-
zılı şekilde yapılmış olma koşullarına bağlıdır. 

4. Alacağı devreden ile devralan arasında devir sözleşmesinin tamamlan-
masıyla alacak devredenin malvarlığından devralanın malvarlığına geçer. 
Alacağa bağlı fer’i haklar da bununla birlikte devralana geçer (TBK 189). 
Devreden, alacakla ilgili tüm bilgileri, alacağı kanıtlayan belgeleri ve diğer 
ispat araçlarını da devralana vermelidir (TBK 190). Devir için bir karşılık 
(ivaz) belirlenmişse, devreden, devralana karşı alacağın varlığını ve borçlu-
nun ödeme gücünü garanti etmiş sayılır (TBK 191/I; krş. eBK 169). Fakat, 
devir karşılıksız yapılmış ise, devreden ne borcun varlığından ne de borçlu-
nun ödeme gücünden dolayı sorumluluk altına girer. Benzeri çözüm yasal 
devirler için de geçerli sayılmaktadır (TBK 191/II; krş. eBK 169/III, 171/II). 
Bu ikisi arasındaki fark, ivazsız ya da yasal devirde, devredenin borçlunun 
ödeme gücünü de açıkça garanti etmedikçe, onun aczinden sorumlu olma-
yacağının düzenlenmiş olmasıdır.

5. Borçlu, alacakla ilgili itiraz ve def ’ileri ileri sürebilir. Buna göre, o, ehliyetsizlik 
nedeniyle ya da şeklen temlik edenle aralarındaki ilişkinin geçersiz olduğunu; 
bu arada borcun ifa, ibra, takas yoluyla sona erdirildiğini ya da zamanaşımına 
uğradığını veya karşı alacağın ifa edilmediğini (ödemezlik defi) ileri sürebilir. 

 Fakat, iki halde alacağı devralan korunur: (1) Yazılı borç ikrarına (tanıma-
ya) dayanan alacağı devralan iyiniyetli üçüncü kişiye karşı, alacağın mu-
vazaalı olduğu, (2) Boş kâğıda atılan (beyaza) imzanın üzerinin alacaklı 
tarafından hakkın kötüye kullanılmasını oluşturur biçimde doldurularak 
hazırlanan senetle birlikte devredilen alacağın geçersiz olduğu alacağı dev-
ralan iyiniyetli kimseye karşı ileri sürülemez. 

Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli)
1. Borcun borçlu tarafının yerine üçüncü bir kişinin geçmesine borcun üst-

lenilmesi denmektedir. Borcun üstlenilmesi, çeşitli ilişkilere verilen ortak 
addır. Sadece borçlu ile üstlenen arasında borçlunun borcunu üstlenmeye 
dair yapılan bir borçlandırıcı sözleşmeye konu oluşturabilir ki, bu alacaklı-
ya aksettirilmedikçe iç ilişki olarak kalır. Bu noktayı çağrıştırıcı olarak buna 
borcun iç üstlenilmesi denmektedir. Bunun sonucunda üstlenen ya borcu 
alacaklıya ifa eder ya da alacaklıyla bu konuda bir sözleşme yapar. 

2. Borcu iç üstlenen kişinin alacaklıya karşı da borcu üstlenmeyi bir söz-
leşmeyle söz vermesi ya da borcu ifa etmesi halinde, sebepten soyut bir 
tasarruf işlemi olan borcun dış üstlenilmesinden söz edilir. Borcun dış 
üstlenilmesinde, borçlunun yerine üçüncü bir kişi geçtiği için alacaklının 
muvafakati alınmalıdır. 
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3. Üstlenmenin usulünce tamamlanmasıyla eski borçlu borçtan kurtulmuş 
olur; artık o borç için alacaklıya karşı yalnız üstlenen sorumlu tutulur. Di-
ğer bir deyişle, alacaklı ifa için artık yeni borçluya başvuracaktır. 
a. Alacaklı, asıl borçla birlikte üstlenenin borçları haline gelmiş olan faiz, 

ceza koşulu gibi fer’i hakları da yeni borçluya karşı ileri sürebilir.
b. Borcun güvencesi olan kefalet veya rehin, güvence verenler borcun üst-

lenilmesine yazılı olarak rıza vermişse, yeni borçlunun dönemi için de 
güvence niteliklerini korurlar. Kefil ya da rehin veren, borcun üçüncü 
kişi tarafından üstlenilmesine yazılı rıza açıklamazsa, kefalet veya rehin, 
kendiliğinden hükümden düşmektedir (TBK 198/II). 

c. Üstlenen, eski borçlunun da sahip olduğu üstlenilen borçla ilgili olan 
def ’i ve itirazları ileri sürebilir. Fakat dış üstlenme sözleşmesinden anla-
şılmadıkça üstlenen önceki borçlunun kişisel def ’ilerini savunmasında 
kullanamaz (TBK 199/II). 

d. Borcun dış üstlenilmesi sözleşmesinin hükümsüzlüğü, iyiniyetli üçüncü 
kişilerin haklarına dokunmadan, eski borcun aslî ve bağlı tüm kapsa-
mıyla varlığına kaldığı yerden devamına yol açar (TBK 200/I; krş. eBK 
178/I). Bu olasılıkta üstlenen, üstlenme sözleşmesinin hükümsüzlüğün-
den dolayı zarara uğrayan alacaklıya bu zararını tazmin etmelidir. 

4. Bunların yanı sıra Yeni Türk Borçlar Kanunu ile eklenen diğer bir borç üst-
lenme yolu olarak borca katılma da vardır. Burada borca katılan, yanında 
yer aldığı borçluyla müteselsil borçlu haline gelmektedir (TBK 201). Ayrıca 
yine yeni TBK 202 vd.nda borcun üstlenilmesiyle yakınlığı bulunduğu için 
düzenlenen (1) Bir malvarlığının veya bir işletmenin devralınması (2) İşlet-
melerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi ve (3) TBK’na yeni giren sözleşme-
ye katılma gibi hallerde de, borçlularla alacaklı arasında müteselsil borçlu-
luk doğmaktadır. Son olarak “borç ilişkisinin, özellikle sözleşmenin devri” 
de konuya yakınlığı nedeniyle TBK’nda düzenlenen diğer bir kurumdur.

BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

Genel Olarak Sona Erme, Sebepleri ve Etkileri
1. Borcun sona ermesi, esas olarak dar anlamda borcun sona ermesidir. Fakat 

kimi durumlarda hem borç ilişkisinin ortadan kalkması, hem de borç ilişkisin-
den doğan münferit borçların sona ermesi anlamında kullanılabilmektedir. 

2. Sona erdirme (ikale) sözleşmesi, dönme, fesih gibi borç ilişkilerini sona er-
dirme olanaklarından; ifa, ibra, yenileme, takas, alacaklı ve borçlu sıfatları-
nın birleşmesi, kusursuz ifa imkânsızlığı gibi borcu sona erdiren sebeplerden 
söz edilebilir. Bu listeye, bunların yanı sıra, borcu sona erdirmeyen, fakat 
ileri sürüldüğünde talep ve dava edilebilirliğini sürekli olarak engellemesi 
nedeniyle benzerliği bulunan zamanaşımı da eklenmelidir. Burada kusursuz 
ifa imkânsızlığı, takas ve zamanaşımı özel olarak açıklanmaktadır. Diğerleri 
için genel geçer olan etkilere ise hemen aşağıda temas edilmektedir. 

3. Asıl borç sona erince ona bağlı olan faiz, kefalet, rehin, ceza koşulu gibi fer’i 
hak ve borçlar da kendiliğinden sona erer (TBK 131/II). 
a. Bu kuraldan sapan, taşınmaz rehniyle güvence altına alınmış ya da kıy-

metli evraka bağlanmış alacaklarda ve konkordatoda özel hükümler 
bulunmaktadır. Örneğin taşınmaz rehni, rehinli alacaklı istemde bulun-
madıkça tapu sicilinden silinemez; o silinmedikçe de son bulmuş olmaz. 
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b. Yalnız fer’i borç asıl borçtan bağımsızlaşırsa, kendi yazgısına ilişkin ku-
rallara tâbi olur. Örneğin, ödünç verilen anaparanın işlemiş faizi ya da 
ifaya eklenen ceza koşulu, asıl borç ifa edilirken saklı tutulmuşsa, sonra-
dan bağımsız olarak istenebilir (TBK 131/II). 

c. Bazen fer’i borçlar ortadan kalktığı halde asıl borç sona ermez. Örneğin 
faizli ödünç (karz) sözleşmesinde, anapara alacağı 10 yılda zamanaşı-
mına uğrarken, faiz borcu beş yılda zamanaşımına uğrar (TBK 147/b. 
1). Taraflarca ceza koşulunu ortadan kaldıran anlaşma yapılmış olsa 
bile, asıl borç varlığını korur. Keza teslimi şart taşınır rehninde, rehinli 
alacaklı taşınırın zilyetliğini kaybetmiş ya da taşınır yok olmuşsa rehin 
hakkı da ortadan kalkar; fakat alacak varlığını ve hükmünü sürdürür.

Kusursuz İfa İmkânsızlığı
1. Sözleşmenin ifasından önce borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle 

borcun ifasının imkânsızlaşması, diğer bir sona erme sebebi oluşturmakta-
dır (TBK 136). İmkânsızlıkta borçlunun kusuru bulunmamalıdır. Zaten söz-
leşmeden doğan borçlarda borçlu aleyhine kusur karinesi bulunduğu için, 
o, meydana gelen bir olay karşısında kusursuzluğunu kanıtlayamazsa, TBK 
112 uyarınca, borca aykırı davranışından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, an-
cak objektif, yani herkes için geçerli tutulabilecek bir ifa imkânsızlığına yol 
açabilecek olayların sonucunda edim ifa edilememiş olmalıdır. Mücbir sebep 
niteliği taşıyan deprem, savaş ya da benzeri tamamen borçlunun sorumluluk 
alanı dışından kaynaklanan durumlar bu koşulu karşılamaktadır. Örneğin, 
inşaatın yapılacağı arazi, depremin yarattığı çöküntüyle su altında kalmış-
tır. Durum, derhal alacaklıya bildirilmelidir; aksi halde borçlu alacaklının bu 
yüzden uğradığı zararı tazminle yükümlü tutulur (TBK 136/son).

2. Buna karşılık, sübjektif imkânsızlık esas itibariyle borcu sona erdirmez. 
Örneğin, yeterli güvenlik önlemi almamış olduğu için sattığı, fakat henüz 
teslim etmediği tablonun çalınmış olması satıcıyı borçtan kurtarmaz. Bu 
gibi bir durumda, kusurlu ifa imkânsızlığına bağlanan hükümlerin uygu-
lanması ya da varsa aşırı ifa güçlüğü gündeme gelebilecektir. 

3. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlu kusursuz ifa imkânsızlığına 
düştüğünde, karşı edimin yerine getirilmesini isteyemez. Karşı edim zaten ifa 
edilmiş idiyse, sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca almış olduğunu geri 
vermelidir. Bunun eBK döneminde yasa ya da sözleşmeyle öngörülmüş istis-
naları niteliğinde hasarın ifadan önce alacaklıya geçişine ilişkin kurallar vardı. 
Sözgelişi parça borcu, kararlaştırılan parçadan başka bir şeyle ifa edilemez. Bor-
cun konusu olan parça yok olmuş, örneğin tanınmış ressamın tablosu tamamen 
yanmış ise, borcun ifasında imkânsızlık borcu sona erdirir. Böyle bir imkânsızlık 
satış sözleşmesinde ortaya çıktığında, satıcının borcundan kurtulacağı, fakat alı-
cıdan bedelin ödenmesini isteme hakkını kaybetmeyeceği yönünde eBK 183/I’de 
bir düzenleme bulunmaktaydı. Buna hasarın geçişi denilmektedir. Bu çözümden 
vazgeçen güncel yasa koyucu yeni TBK 208’de parça ve cins borcu ayırımı yap-
maksızın hasarın geçişini zilyetliğin devri anına bağlamıştır. Alıcı, imkânsızlaşan 
edimin yerine geçen (ikame) değerleri satıcıdan isteme hakkına sahiptir.

4. Kusursuz kısmî ifa imkânsızlığı halinde eğer alacaklı kısmî ifayı kabul ederse, 
sadece imkânsız olan kısım için tazminata hükmolunması ya da diğer tara-
fa da, karşı ediminin orantılı olarak indirilmesini isteme hakkı verilmesi ile 
sözleşme ayakta tutulmaktadır. Fakat, karşı taraf orantılı indirim yerine tam 
imkânsızlık hükümlerinin uygulanmasını isteyebilir. Bu çözüm, edimin bö-
lünemeyen nitelikte olması halinde de kabul edilmektedir (TBK 137).
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Takas (Ödeşme)
1. Birbirine karşılıklı ve aynı cinsten muaccel borçları bulunan iki kişiden bi-

rinin diğerine tek taraflı irade açıklamasıyla, borçların az olan tutarında 
sona erdirilmesine takas (ödeşme) denir (TBK 139). 

2. Takas için, borçların karşılıklılığı, özdeşliği, muaccel olması, tek taraflı ta-
kas açıklamasında bulunulması gerekmektedir. Bunların dışında borçların 
takasa elverişliliği, takastan feragat edilmemiş olması gibi hususlar açısın-
dan da takas mümkün olmalıdır. 
a. Bir kere, taraflar birbirinden karşılıklı olarak alacaklı olmalıdırlar. Kar-

şılıklılıkla, tam iki tarafa borç doğuran bir sözleşmede tarafların birbi-
rinden istemeye hak sahibi olduğu aslî edim yükümlülüklerinin kaste-
dilmediği açıktır. Karşılıklılık ile bir tarafın bir satım sözleşmesinden 
dolayı diğerine karşı bedel alacağı, diğer tarafın da berikine karşı daha 
önceki bir ödünç sözleşmesi dolayısıyla kendisinden ödünç alınan pa-
rayı geri isteme alacağı sahibi olmasına benzer haller anlatılmak istenir. 
Bu koşul, takasın mahsuptan ayırt edilmesini sağlamaktadır. Mahsup, 
bir alacağın tam tutarını belirlemek için bu alacak uğruna yapılan mas-
rafların alacaktan indirilmesi işlemidir. Basit bir hesap işlemidir. 

b. Sonra borçlarda özdeşlik bulunması gerekmektedir ki, bu, iki tarafın 
birbirine olan borçlarının konusunun para veya aynı cinsten olması de-
mektir. Buğday ve buğday gibi. 

c. Ayrıca edimlerin her ikisinin de muaccel olması şarttır. Bunlardan biri 
ya da her ikisi de muaccel olmazsa, kural olarak takas mümkün olmaz. 
Fakat iflâsta bu kurala istisna bulunmaktadır. Bir kişinin iflâsı halinde 
onun tüm borçları muaccel hale gelir ve alacaklıları alacaklarını iflâs 
edene olan vadesi gelmemiş borçlarıyla takas edebilirler (TBK 142). 

d. Nihayet, tek taraflı varması gereken bir hukuksal işlemle takas açıkla-
ması yapılmış olmalıdır. Yalnız, açıklamada bulunan önceden takastan 
feragat etmemiş (TBK 145) ise ve takas edilen borç karşı tarafın rızasını 
gerektirmiyorsa tek taraflı varması gereken irade açıklamasıyla birlikte 
takas hükmünü doğuracaktır. 

3. Fakat kimi alacakların ancak alacaklının rızasıyla takas edilebileceği de 
belirtilmelidir (Bkz. TBK 144; krş. TBK 123). Bunlardan eBK 123/b. 3’de 
düzenlenen “Devlet ve vilayet ve köyler lehine kamu hukukundan doğan 
alacaklar” yeni TBK 144’e alınmamıştır. Bu duruma göre, artık kamu ala-
cakları bakımından rıza aranmaksızın takas mümkün hale gelmiştir. 

4. Takas, karşılıklı borçları, az olanı kapsamında sona erdirir. Yenilik doğu-
ran hak olan takas açıklaması karşı tarafa varınca derhal etkisini doğurur. 
Bu etki, geçmişe yürür özelliktedir ve borçlarda az olanı kapsamında sona 
erme gerçekleşir. Böylelikle taraflardan birinin diğerinden T100 alacağı ve 
kendisinin diğerine T50 borcu var ise, bu kişi takas hakkını kullanınca ala-
cağı T50’ye inecek, T50’lik borcu da sanki fiilen ifa edilmiş gibi ortadan 
kalkacaktır. Gerçekten de ifa edilmiş gibidir; çünkü bu kişinin alacağının 
da T50’si ortadan kalkmıştır. 

Takas hakkında ayrıntılı bilgi çin bkz. Fahrettin Aral, Türk Hukukunda Takas, An-
kara: Yetkin Yayınları, 2010.
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Zamanaşımı (Müruruzaman)

Kavram
Bir borcun muaccel olduğu tarihten itibaren yasada öngörülen belirli bir süre-
nin geçmesiyle alacaklının alacağı talep, dava ve icra yoluyla takip hakkını sürekli 
olarak engelleyen savunmaya zamanaşımı denilmektedir. Zamanaşımı gerçekte 
borcu kendiliğinden sona erdirmez; fakat savunma olarak ileri sürüldüğünde ala-
cağın sürekli olarak istenebilirliğini ve dava ve icra yoluyla takip edilebilirliğini 
ortadan kaldıran bir olaydır. Zamanaşımı savunması, bir hak (def ’i) olarak borçlu 
tarafından kullanılmadıkça yargıç tarafından gözönüne alınamaz (TBK 161). Ki-
şilik hakkı ve aynî haklarda geçerli değildir.

Koşulları
Zamanaşımından yararlanmak için zamanaşımına tâbi bir borç bulunmalı, bu 
borç muaccel olmalı ve muacceliyet anından itibaren belirli bir süre geçmiş ol-
malıdır. 

1. Her alacak zamanaşımına tâbidir. Fakat bazı alacaklarda bu geçerli değil-
dir. Taşınmaz rehniyle güvenceye alınmış alacaklarda zamanaşımı işlemez 
(MK 864). Oysa taşınır rehninde zamanaşımı işler (TBK 159).

Aciz belgesi verilmişse, belge kapsamındaki borç yirmi yıllık zamanaşımına tâbi 
kılınmıştır. Ödemeden acze düştüğüne dair aciz belgesi verilmiş borçlunun ölümü 
halinde, alacaklı ölümü öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde mirasçılardan 
talepte bulunabilir; yoksa onlar zamanaşımı def ’i ileri sürebilirler. Gerçekten İİK 
143/VI’ya göre “Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itiba-
ren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açıl-
masından itibaren bir sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşı-
mına uğradığını ileri sürebilirler.”

2. Borç muaccel olmadıkça hakkında öngörülmüş olan zamanaşımı süresi 
işlemeye başlamaz. O halde zamanaşımı için alacağın muaccel olması ge-
rekmektedir. Kimi alacaklarda olduğu gibi, alacağın bir bildirimle muaccel 
olması kararlaştırılmışsa, alacak bu bildirimin yapılması gereken zamanda 
muaccel olmuş sayılır (TBK 149). 

3. Yasada öngörülmüş süreler geçmiş olmadıkça zamanaşımı ortaya çıkmaz. 
Yasada öngörülen süreler kesindir. Bu anlamda, zamanaşımına ilişkin hü-
kümler emredici niteliktedir. O nedenle, yasal sürelerin değiştirilmesi hu-
susunda yapılacak anlaşmalar kesin hükümsüzdür (TBK 148; TBK 27). Sü-
reler hesap edilirken başlangıç günleri hesaba alınmaz ve sürenin son günü 
hareketsiz geçirilmişse, zamanaşımı dolmuş olur (TBK 151).
a. Yasada farklı bir zamanaşımı süresi öngören hüküm bulunmadıkça her 

alacak on (10) yıllık zamanaşımı süresine tâbidir (TBK 146). Yasada 
farklı süreler de vardır.

b. Beş (5) yıllık süre öngörülmüş olan haller bulunmaktadır (TBK 147). 
Bunlar (1) Kira paraları, anapara faizleri ve ücret gibi dönemsel edimler; 
(2) otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelle-
ri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri, (3) küçük sanat 
işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar, (4) bir 
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ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya 
kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, 
denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar (5) vekâlet, 
komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı 
dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar ile (6) yüklenicinin 
yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dı-
şında, eser sözleşmesinden doğan alacaklardır. 

Ayrıca, haksız fiil (eBK 60) ve sebepsiz zenginleşmeden (eBK 66) doğan alacaklar-
da kısası bir (1) ve uzunu on (10) yıllık olmak üzere ikili süreler bulunmaktaydı. 
Yeni TBK 72 ve 82 ile bu sürelerin kısası iki (2) yıla uzamıştır). Yeni Yasada en uzun 
zamanaşımı süresi yüklenicinin ağır kusuruna dayanan ayıplarda yirmi yıl olarak 
düzenlenmiştir (TBK 478). 

c. Yasada öngörülen kimi durumlarla karşılaşılması zamanaşımının dur-
ması (tatili) ya da kesilmesi (kat’ı) sonucunu doğurmaktadır. İşte zama-
naşımından söz edilebilmesi için durma ya da kesilme sebepleri de bu-
lunmamalıdır. 

aa. Durma sebepleri varsa, o ana değin işlemiş olan zamanaşımı süresi olduğu 
yerde kalakalır ve henüz işlemiş değilse işlemeye başlamaz. Sebep ortadan 
kalkınca, işlemiş süre kaldığı yerden devam eder; işlemeye başlamamış 
olan ise, işlemeye başlar. Bu sebepler üç grup halinde düşünülebilir (Bkz. 
TBK 153; krş. TBK 132): 
aaa. Birincisi, özel bir ilişkinin varlığı ve sürmekte olması: (1) Velayette 

çocuklar ana babalarından; (2) vesayette vesayet altında bulunanlar 
vasiden veya vesayet daireleri memurları dolayısıyla “Devletten olan 
alacakları” (TBK 153/I, b.2); (3) evlilikte eşlerin birbirinden; (4) hiz-
met sözleşmesinde evdeki hizmetçinin işverenden (TBK 153/I, b.4) 
olan alacakları, (5) ayrıca, borçlu alacak üzerinde intifa hakkı sahipli-
ğini sürdürdükçe intifa konusu alacaklar. 

bbb. İkincisi, alacağın bir Türk mahkemesi önünde istenmesinin hukuken 
olanaksız olmasıdır (TBK 153/I, b. 6).

ccc. Ayrıca TBK 153/I, b. 7’de yeni bir üçüncü grup eklenmiştir: “Alacaklı 
ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geç-
mişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya 
çıkmasına kadar geçecek sürece.”

bb. Kesilme sebepleri varsa, o ana değin işlemiş olan zamanaşımı süresi orta-
dan kalkar (yanar) ve yerine aynı süre baştan işlemeye başlar (TBK 156/I). 
İki grup fiil zamanaşımının kesilmesine yol açmaktadır. Bunlar: 
aaa. Borçlunun fiili ile, örneğin borçlu borcu ikrar etmiş ya da ikrarı göste-

rir faiz ödemesinde ya da kısmen ifada bulunmuş ise zamanaşımı ke-
silir. Bunlar gibi, borçlunun rehin vermiş ya da kefil göstermiş olması 
hallerinde de durum bu yöndedir (TBK 154/b.1). 

bbb. Alacaklının fiili ile de zamanaşımı kesilebilmektedir. Alacaklı “dava 
veya def ’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra taki-
binde bulunmuşsa ya da iflas masasına başvurmuşsa” zamanaşımı ke-
silir (TBK 154/b.2).
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Hükümleri
1. Zamanaşımının alacaklı yönünden, onun alacağını borçludan talep ve dava 

yetkisini kaybetmesi hükmü vardır. Zamanaşımı alacak hakkını değil, sa-
dece talep ve dava yetkilerini ortadan kaldırdığından alacak devam eder. 
Ne var ki, bu durumda borçlu zamanaşımı def ’ini kullanarak borcu ifadan 
kaçınma yetkisi kazanmaktadır. Bu def ’i niteliğinden dolayı borçlu zama-
naşımını ileri sürmezse yargıç kendiliğinden gözönüne alamaz. Zamanaşı-
mı def ’inden önceden feragat kesin hükümsüzdür (TBK 160/I).

2. Borçlu zamanaşımı def ’ini kullanmış olmasına rağmen, yine de borcu ifa 
etmişse, bu, borcun ifasıdır. Böyle bir ifaya, bağışlama ya da sebepsiz zen-
ginleşme hükümleri uygulanamaz. Çünkü, zamanaşımıyla, borç ortadan 
kalkmamakta, yalnız eksik borç halini almaktadır. 

3. Bu anlatılanlara göre, zamanaşımına uğramış borç bakımından şu denile-
bilir: Bu anda, alacaklı muacceliyet anında kazandığı ifayı isteme (talep) 
yetkisini yitirirken, borçlu muacceliyet anında doğan ifa yükümlülüğünden 
kurtulur. Ama borçlu ebediyen ifa ile yetkili halde kalır.

4. Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem kararına bağ-
lanmış ise, yeni süre her zaman on (10) yıldır (TBK 156/II). Bunun dışındaki 
kesilme hallerinde kesilen sürelerin aynen yeniden işleyeceği düşünülmelidir. 

5. Asıl alacak zamanaşımına uğramışsa ona bağlı olan fer’i haklar, örneğin faiz, 
ceza koşulu ya da diğer alacaklar da zamanaşımına uğramış olur (TBK 152).

6. Ek Süre: Davayı yetkili ya da görevli bir mahkemede açmamış olma ya da 
düzeltilebilir bir yanlışlık yapılmış olması halinde ya da davanın vaktinden 
önce açılmış olduğu için reddedildiği durumlarda, bu arada zamanaşımı 
dolmuş ise, alacaklıya altmış (60) gün içerisinde haklarını kullanma olana-
ğı tanınmaktadır (TBK 158).

Yeni kanunun başka bir yeniliği de TBK 158’de, bu ek süre kullanma hakkının sa-
dece zamanaşımı bakımından değil, hak düşümü süreleri için de öngörülmesidir.
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Özet
Türk Borçlar Kanunu ile haksız fiillerden sorumluluk ala-
nında iki temel ilke esas alınır. Bunlar bir önceki 818 sa-
yılı Borçlar Kanununda da düzenlenmiş olan kusur ilkesi 
ile ilk kez 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile genel bir 
sorumluluk ilkesi olarak düzenlenen tehlike ilkesidir. Bu 
genel sorumluluk ilkelerinin dışında kusura dayanmayan 
sorumluluk olguları da kişilerin sebep oldukları haksız fil-
lerden sorumlu tutulmasına yol açmaktadır. Türk Borçlar 
Kanununda düzenlenen kusura dayanmayan sorumluluk 
esaslarını, özen sorumlulukları ve hakkaniyet sorumlulu-
ğu şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.
Haksız fillerden sorumluluğun anlamı kişinin haksız 
fiil nedeniyle vermiş olduğu zararı tazmin etmesidir. 
Haksız fiil nedeniyle zarar gören maddi bir zarara uğ-
ramış olabileceği gibi manevi bir zarara da uğramış 
olabilir. Bu nedenle hâkim haksız fiil sonucunda mad-
di tazminat yanında manevi tazminat ödenmesine de 
hükmedebilir. Haksız fiilden dolayı zarar görene kar-
şı birden çok kişinin sorumlu tutulması mümkündür. 
Bu durumda müteselsil sorumluluktan söz edilir. Türk 
Borçlar Kanununa göre, haksız fiilden doğan tazminat 
alacağı ve rücu alacağı zararın ve zarar verenin öğrenil-
diği tarihten itibaren 2 yıl, haksız fiilin işlendiği tarih-
ten itibaren 10 yıl içerisinde zamanaşımına uğrar. 
Haklı bir sebep olmaksızın bir kimsenin malvarlığının 
diğer bir kimsenin malvarlığı aleyhine artması halinde 
sebepsiz zenginleşmeden söz edilir. Sebepsiz zenginleş-
menin dört unsuru vardır. Zenginleşme, yoksullaşma, 
zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması, zengin-
leşme ve yoksullaşma arasında illiyet bağının bulunma-
sı. Bu şartlar gerçekleşince sebepsiz zenginleşen, zengin-
leşme konusu şeyi iade etme borcu altına girer. Sebepsiz 
zenginleşenin iade borcu ile zenginleşme konusu şeye 
ilişkin yapmış olduğu masraflara ilişkin talebinin kapsa-
mı onun iyiniyetli veya kötüniyetli olmasına göre deği-
şir. Sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler Türk Borç-
lar Kanununa göre 2 ve 10 yıllık zamanaşımına tâbidir. 
Borçlu tarafından, edim fiilinin veya edim sonucunun 
veyahut da her ikisinin birden gerçekleştirilmesi sure-
tiyle borcun sona erdirilmesine ifa denir. Ancak doğru 
ifa borcu sona erdirir. Doğru ifa, doğru edimi (doğru 
konuda), yerinde (doğru yerde), zamanında (doğru za-
manda) ve alacaklıya (doğru kişiye), ifa ederek borcu 
kapatma, sona erdirmedir.
Borcun ifa edilememesi deyimi birbirinden farklı hal-
leri kapsar. Bu durumlardan bir kısmı, borçluya yük-
lenemeyen sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bunlar; 
Alacaklının temerrüdü ile alacaklının belirsizliği halle-
ridir. Borcun, borçluya yüklenebilen sebeplerle ifa edi-
lememesi halinde borca aykırılıktan söz edilir. Borca 
aykırılık halinde, alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkinin 

devamı asıldır. Borca aykırılığın ilk ve genel sonucu, 
aynen ifadır. Buna, varsa alacaklının zararının tazmini 
istemi eklenir. Bunun dışında her borca aykırılık hali-
ne ilişkin olarak Borçlar Kanununun genel ve özel hü-
kümler kısmında ayrıca çözümler öngörülmüştür.
Borç ilişkisinde birtakım özel durumlarla karşılaşılabile-
ceği gibi bir takım özel kayıtlara da yer verilebilir. Genel 
olarak alacak ve borç ilişkisinde alacaklı ve borçlu taraf-
ta bir kişinin olabileceği düşünülürse de alacaklı ya da 
borçlu tarafın birden fazla kişiden oluştuğu durumlarda 
da karşılaşılabilir. Bu durumda birlikte alacaklılık ya da 
borçluluktan söz edilmektedir. Bölünemez borç, mütesel-
sil borç ve alacaklılık halleri bu durumu örneklemektedir.
Sözleşme kurulurken tarafların bağlanma niyetini gös-
termek için bağlanma parası (pey akçesi), sözleşmeden 
serbestçe cayabilme yetkisini göstermek için cayma 
parası (cayma akçesi, zamanı rücu, pişmanlık akçesi) 
verilmesi kararlaştırılabileceği gibi, borçlunun, alacak-
lıya karşı, borcunu hiç veya gereğince yerine getirme-
diği takdirde edimi ifa etmeyi önceden yüklendiği ceza 
koşuluna da yer verilebilir. 
Borç ilişkisi alacaklı ve borçlu arasında sonuç doğur-
makla birlikte, Borçlar Kanunumuzda bir borç ilişki-
sinden doğan münferit bir alacak hakkının sonradan 
üçüncü bir kişiye devredilmesine (alacağın devri)ne ve 
borcun borçlu tarafının yerine üçüncü bir kişinin geç-
mesine (borcun üstlenilmesi)ne de imkan tanınmıştır. 
Yeni Türk Borçlar Kanunu ile eklenen diğer bir borç üst-
lenme yolu olarak borca katılma da vardır. Burada borca 
katılan, yanında yer aldığı borçluyla müteselsil borçlu 
haline gelmektedir (TBK 201). Ayrıca yine yeni TBK 
202 vd.nda borcun üstlenilmesiyle yakınlığı bulunduğu 
için düzenlenen (1) Bir malvarlığının veya bir işletme-
nin devralınması (2) İşletmelerin birleşmesi ve şekil de-
ğiştirmesi ve (3) TBK’na yeni giren sözleşmeye katılma 
gibi hallerde de, borçlularla alacaklı arasında müteselsil 
borçluluk doğmaktadır. Son olarak “borç ilişkisinin, 
özellikle sözleşmenin devri” de konuya yakınlığı nede-
niyle TBK’nda düzenlenen diğer bir kurumdur. 
Borcun sona ermesi deyimi, esas olarak dar anlamda bor-
cun sona ermesini ifade eder. Ancak borcun sona ermesi 
denilince kimi durumlarda hem borç ilişkisinin ortadan 
kalkması, hem de borç ilişkisinden doğan münferit borç-
ların sona ermesi anlaşılır. Sona erdirme (ikale) sözleş-
mesi, dönme, fesih gibi borç ilişkilerini sona erdirme ola-
naklarından; ifa, ibra, yenileme, takas, alacaklı ve borçlu 
sıfatlarının birleşmesi, kusursuz ifa imkânsızlığı gibi bor-
cu sona erdiren sebeplerden söz edilebilir. Zamanaşımı 
da borcu sona erdirmemekle birlikte, ileri sürüldüğünde 
borcun talep ve dava edilebilirliğini sürekli olarak engel-
lediğinden borcu sona erdiren sebepler arasında sayılır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Adam çalıştıranın çalıştırdığı adamın işlediği hak-
sız fiillerden dolayı sorumluluğu hukuken nasıl nite-
lendirilir? 

a. Tehlike sorumluluğu 
b. Kusur sorumluluğu 
c. Hakkaniyet sorumluluğu 
d. Özen sorumluluğu
e. Denetim sorumluluğu

2. Haksız fiil sonucunda zarara uğrayanın zararının 
giderilmesi amacıyla açacağı dava aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a. Tazminat davası 
b. Haksız el atmanın önlenmesi davası
c. İade davası
d. İstihkak davası
e. Tespit davası

3. Aşağıdakilerden hangisi kişiye ilişkin zararın kap-
samının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerden biri 
değildir? 

a. Kusurun ağırlığı 
b. Zarar görenin zarara rızası 
c. Zarar görenin birlikte kusuru 
d. Uzak illiyet 
e. Zarar verenin yaşı

4. Aşağıdakilerden hangisi zenginleşmenin haksız sa-
yılmadığı hallerden biridir?

a. Haklı bir sebebin bulunmaması 
b. Haklı sebebin geçersizliği
c. Borcun zamanaşımına uğramış olması
d. Haklı sebebin sona ermesi 
e. Haklı sebebin gerçekleşmemiş olması

5. Sebepsiz zenginleşmeden doğan iade taleplerinin 
tabi olduğu kısa zamanaşımı süresi aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. 2 ay 
b. 6 ay
c. 1 yıl
d. 2 yıl
e. 5 yıl

6. Borçlunun yapmama borcunu rızasıyla yerine ge-
tirmemesi halinde, alacaklı borçludan neyi talep ede-
bilecektir?

a. Aynen ifayı
b. Uğradığı zararın tazminini
c. Sözleşmeden dönmeyi
d. Sözleşmenin feshini 
e. Sözleşmenin iptalini

7. Aşağıdakilerden hangisi götürülecek borçlardan 
biridir?

a. Para borcu
b. Cins borcu 
c. Parça borcu 
d. Sınırlı cins borcu
e. Yapmama borcu

8. Borcun borçlu tarafının yerine üçüncü bir kişinin 
geçmesine ne ad verilir? 

a. Borcun devri 
b. Borcun nakli 
c. Alacağın devri 
d. Sözleşmenin üstlenilmesi 
e. Sözleşmenin devri

9. Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebep-
lerden biri değildir? 

a. İptal 
b. İfa
c. İbra
d. Yenileme
e. Takas

10. Davanın yetkili bir mahkemede açılmaması nede-
niyle reddedildiği ve bu arada alacağın zamanaşımına 
uğradığı durumlarda alacaklıya tanınan ek süre aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. 10 gün
b. 15 gün
c. 30 gün 
d. 60 gün 
e. 90 gün
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Özen Sorumlulukları” baş-

lıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Haksız Fiilin Hüküm ve So-

nuçları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Maddi Tazminat” başlıklı 

konuyu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Zenginleşmenin Haksızlı-

ğı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Sebepsiz (Haksız) Zengin-

leşme/Hüküm ve Sonuçları” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “İfa/Kavram” başlıklı konu-
yu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Yer Bakımından Doğru 
İfa (Doğru Yerde İfa)” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Borcun Üstlenilmesi/ 
(Borcun Nakli)” başlıklı konuyu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Borç İlişkisinin Sona Erme-
si/ Genel Olarak Sona Erme, Sebepleri ve Etkile-
ri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “Zamanaşımı/ Hükümleri” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Adam çalıştıran çalıştırdığı kişilerin haksız fiilleri ne-
ticesinde vermiş olduğu zararlardan dolayı özen esa-
sı gereğince sorumludur. Adam çalıştıran, çalıştırdığı 
adamın kendisine verilen işi görürken yol açtığı zarar-
lardan sorumlu tutulur (TBK 66). Adam çalıştıran ile 
adamı arasındaki bağımlı bir çalışma ilişkisinin varlığı 
ve zararın adam çalıştıran tarafından verilen işin gö-
rülmesi sırasında meydana gelmiş olması şarttır. Adam 
çalıştıran, bu sorumluluktan, adamını seçerken, ona 
talimat verirken, onun gözetim ve denetiminde gere-
ken özeni gösterdiğini kanıtlayarak kurtulur (TBK 66/
II; krş. eBK 55/, cüm. 2). 

Sıra Sizde 2
Olayda Serkan’ın, Eser tarafından göğsünden ve bacağın-
dan yaralanması bedensel bütünlüğün ihlali olarak değer-
lendirilir. Bedensel bütünlük ihlâli (yaralanma) halinde za-
rarın kapsamına fiilî zararlar ve kazanç (kâr) yoksunluğu, iş 
(çalışma) gücünün azalması ya da kaybı ve ekonomik gele-
ceğin sarsılmasından doğan zararlar girmektedir (TBK 54).
•	 Fiilî	 zararlar,	 zarar	veren	olayın	etkisiyle	 fiilen	ya-

pılan harcamaları ifade etmektedir. Bunlara tedavi 
giderleri denilmektedir. Bunlar, örneğin tedavi için 
ulaşım giderleri (ambulans, taksi, uçak, helikopter), 
sağlık kurumlarına yapılan ödemeler, ilaç giderleri.

•	 Kazanç	kaybı,	aslında	çalışma	gücünün	geçici	kay-
bı olup, zarar görenin, zarar verici olay dolayısıyla 
kazanç sağlayıcı işini göremediği süre boyunca elde 
edemediği kazançlarını ifade etmektedir. Eser’in 10 
gün boyunca çalışamaması nedeniyle uğradığı zara-
ra karşılık gelir.

•	 Diğer	bir	kazanç	yoksunluğu	kalemi	ise,	ekonomik	ge-
leceğin sarsılmasından doğan zarardır. Zarar verici olay 
zarar görende öyle bir etki yaratmıştır ki, artık o, olaya 
değin geçimini sağladığı işi yapamayacak hale gelmiştir. 
Eser’in dolandırıcı olduğu yönündeki iddalar piyasada 
ona olan güveni azaltmış onun bu alanda iş görmesi 
güçleşmiştir. Bu onun diğer zararlarına karşılık gelir.

Sıra Sizde 3
Bir kimsenin telefon şirketine yanlışlıkla iki kez öde-
mede bulunması, Şekle tabi bir sözleşmenin kanunen 
öngörülen şekle uyulmadan yapılması ve bu sözleşme-
ye dayanarak taraflardan birinin borcunu ifa etmesi. 

Sıra Sizde 4
Kural, borçlunun sözleşmeyle kararlaştırılan edimi ifa 
etmesidir. O, sözleşmede kararlaştırılan vasıfta ve mik-
tarda ifayı gerçekleştirmelidir. 
Alacaklı, borçlunun farklı şeyle ifa teklifini kabul ede-
bilir. İfa yerine edim olarak kabul etmesi durumunda, 
ifa olarak farklı şeyin teslimi, borçluyu borçtan /so-
rumluluktan kurtarır. Olayda alacaklının başka bir ine-
ğin teslimini kabulü ifa yerine edim olarak değerlendi-
rilir. Farklı şeyin teslimi ile borçlunun borcu sona erer.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Borçlar hukukunun özel hükümleri hakkında genel açıklamaları yapabilecek,
Satış sözleşmesini tanımlayabilecek,
Trampa (Takas) sözleşmesi tanımlayabilecek,
Bağışlama sözleşmesini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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•	 Vekâletsiz	İşgörme
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GİRİŞ
Borçlar hukukunun ikinci kısmı “Özel Borç İlişkileri” başlığını taşır. Bu kısımda 
çoğunlukla kişiler arasındaki özel borç ilişkileri düzenlenir. Bu ilişkilerin hemen 
çoğu sözleşmedir. Borçlar hukukunun özel hükümler kısmında yer alan sözleş-
meleri çeşitli şekillerde gruplandırmak mümkündür. Borçlar Kanununun da yer 
alan sözleşmeleri amaçları bakımından şu şekilde gruplandırmak mümkündür: 
Devir amacı güden sözleşmeler, kullandırma amacı güden sözleşmeler, iş görme 
amacı güden sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, güvence borcu do-
ğuran sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı (rizikolu) sözleşmeler ve or-
taklık sözleşmeleri. Kişiler arasındaki borç ilişkileri yalnızca Borçlar Kanununda 
düzenlenmiş sözleşme tipleri ile şekillenmez. Borçlar hukukuna özgü olan sözleş-
menin içeriğini belirleme özgürlüğü sayesinde taraflar yasal sınırlar içerisinde di-
ledikleri içerikte sözleşmeler yapabilirler. Hukuksal dayanağını tip özgürlüğünde 
bulan bu sözleşmelere adsız sözleşmeler denir. Adsız sözleşmeler kendisine özgü 
yapısı olan sözleşmeler, karma ve bileşik sözleşmeler olmak üzere üç gruba ayrılır. 

Borçlar Kanununda yer alan devir borcu doğuran sözleşmelerin tipik örneğini 
satış sözleşmesi oluşturur. Satış sözleşmesi, satıcının satılan şeyin zilyetliğini ve 
mülkiyetini devretmeyi borçlanması karşılığında alıcının bir miktar para (bedel) 
ödemeyi borçlandığı bir sözleşmedir. Satış sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen 
sözleşmelerdendir. Satış sözleşmesinde tarafların karşılıklı asli borçlarının yanı 
sıra bir takım yan borçları da vardır. Satış sözleşmesinin farklı türleri mevcuttur. 
Bunlar, taşınır satımı, taşınmaz satımı, örnek üzerine satış (numune üzerine sa-
tış), beğenme koşuluyla satış (tecrübe ve muayene şartıyla satış), mülkiyeti saklı 
tutma koşuluyla satış, kısmî ödemeli satışlar, artırma yoluyla satıştır. Mülkiyeti 
devir borcu doğuran sözleşmeler grubunda yer alan bir başka sözleşmede mal 
değişimi (trampa) sözleşmesidir. Trampa sözleşmesi bir malın başka bir mal ile 
değişimini (mübadelesini) konu alır. Mülkiyeti devri borcu doğuran sözleşmele-
rin en sık rastlanılan türlerinden bir diğerini bağışlama sözleşmesi oluşturur. Ba-
ğışlama, bir kimsenin karşılığında bir ivaz beklemeksizin malvarlığının tamamını 
veya bir kısmını diğer bir kimseye devretmesi veya devretmeyi taahhüt etmesidir. 
Bağışlama sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bağışlama sözleş-
mesinin de çeşitli türleri vardır. Bunlar, bağışlama vaadi, elden bağışlama, yükle-
meye (mükellefiyete) bağlı bağışlama, koşula bağlı bağışlama, yerine getirilmesi 
(tenfizi) bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar, bağışlayana dönme koşullu 
(rücu şartıyla) bağışlamalardır.

Borçlar Hukuku Özel
Hükümler Genel
Bilgiler-Satış ve

Bağışlama Sözleşmeleri
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BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER HAKKINDA GENEL 
BİLGİLER

Açıklama Planı
Bu bölümden itibaren, borçlar hukukunun bazı daha özel ilişkiler için genel hü-
kümlerden farklı olarak geliştirdiği çözümlere temas edilmektedir. Açıklamalarda 
tutulan yol, TBK tarafından özel borç ilişkileri olarak sınıflandırılan özel ilişkile-
rin gerektiği kapsamda aydınlatılmasıdır. Bu ilişkilerin hemen çoğu sözleşmedir. 
Fakat, Yasanın bu kısmında, sözleşme olmamakla birlikte havale, vekâletsiz işgör-
me gibi konular da düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu ünitede incelenecek olan isimisiz sözleşmeler, satım, trampa ve bağışlama söz-
leşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi ve eski Borçlar Kanununun konuya ilişkin düzen-
lemeleri için bkz. Halûk Tandoğan, borçlar hukuku-özel borç ilişkileri- Cilt I, İstan-
bul: Vedat Kitapçılık, 2008; Mustafa Alper Gümüş, borçlar hukuku özel hükümler 
Cilt I, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.

Sözleşmelerin Sınıflandırılması

Genel Olarak
1. Sözleşmelerin sınıflandırılmasında çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. Özel 

borç ilişkilerinin incelenmesinde yaygın olarak başvurulan ölçüt, amaç-
larına göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sırada, her sözleşmenin amaç ve 
içeriğine bakılmaktadır. Böylelikle, sözleşme, içerdiği asli edime –birden 
çoksa, bunların oluşturduğu edimler paketine–, buna taraflarca verilen iş-
leve (edimin işlevine) göre şu veya bu sınıftan sayılmaktadır. 

2. Yasa, bu açıdan, alışveriş yaşamında ihtiyaçların karşılanmasında sıklıkla 
karşılaşılan, böylelikle sorunları ve bunlara getirilen çözümleri bilinen 
sözleşmelerin içeriği hakkında hükümler öngörmüş bulunmaktadır. Böy-
lece sözleşmek isteyenlere hazır çözümler sunulmaktadır. Bu hazır çö-
zümlerin yasalaştırılmasıyla oluşturulan her sözleşme bir tip olarak kabul 
edilmektedir. 

3. Yalnız, biliyoruz ki, borçlar hukukunda tip (içerik) serbestisi geçerlidir. 
Tip, bir sözleşmenin içeriğinin belirlenmesi –ve sistemli olarak düzenlen-
mesi– anlamına gelmektedir. Bu, yasal tipin içerdiğinden farklı bir içerikte 
sözleşme yapılamaması demek değildir. Çünkü, yasal tip belirlemekle yasa 
koyucu emredici kurallar koymak istemiş değildir. Bunlar Borçlar Kanunu-
na egemen olan tamamlayıcı kural türünden düzenlemelerdir. Bu anlamda, 
tiplerin sınırları, çerçeveleri varsa da, isteyenler bu tiplere yabancı, diledik-
leri içerikte sözleşme yapabilmektedir. 
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Yasal Tiplerin Amaçlarına Göre Ayırımı
1. Kimi sözleşmeler, bir malın mülkiyeti-

ni ya da bir hakkı devir (temlik) bor-
cu doğurmaktadırlar. Bunlar mülkiyeti 
devir borcu doğuran sözleşmeler olarak 
anılmaktadır. Aslında bu tür sözleşme-
lerin sayısı kabarıktır. Örneğin satış, 
mal değişim (trampa), bağışlama, eser 
ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri 
gibi. Fakat bunlardan amacı bakımın-
dan mülkiyeti devir borcu ön planda 
tutulanlar satış, bağışlama ve mal de-
ğişim sözleşmeleridir. Bunlar ivazlılık 
noktasından satış ve mal değişim söz-
leşmelerinde ivazlılık, bağışlama söz-
leşmesinde ise ivazsızlık nitelikleriyle 
farklılaşırlar. Satış ile mal değişim söz-
leşmeleri de ivazın türü bakımından, 
satışta –genel geçer ivaz olarak bilinen– 
paranın, mal değişim sözleşmesinde ise 
malın malla değişiminin kararlaştırıl-
mış olmasıyla birbirinden ayrılırlar. 

2. Bir mal ya da hakkın kökünü devret-
meyen, sadece onu alacaklının kul-
lanmasına terk etme borcu yükleyen 
sözleşmelere kullandırma borcu doğu-
ran sözleşmeler denilmektedir. Bunlar, 
kira, kullanım ödüncü (ariyet), tüketim 
ödüncü (karz) ve finansal kiralamadır. 
Bir miktar para karşılığı konusunu kul-
landırma borcu yükleyen kira baştan 
ve mutlak ivazlı tip olarak kullanım ve 
tüketim ödüncünden ayrılmaktadır. 
Kullanım ödüncü ivazsızlık, tüketim 
ödüncü ise ivazlı ya da ivazsız olarak 
kurulabilme seçenekliliği bakımın-
dan diğerlerinden farklılaşmaktadır. 
Tüketim ödüncü, ödünç konusunun 
mülkiyetini ödünç alana geçirmesi ba-
kımından daha özgün bir tipe dönüş-
mektedir. İvazlı ve kiracıya öncelikli 
satın alma yetkisi tanıyan finansal ki-
ralama ise, hakkında özel hükümler 
içeren 28.6.1985 tarih ve 3226 sayılı Fi-
nansal Kiralama Kanunu (FKK) kapsa-
mında uygulama bulmaktadır.

3. İş görme borcu doğuran sözleşmeler 
ise, emek harcayarak ifa edilecek borç-
ların üstlenildiği sözleşmesel bağlar ya-



Medeni Hukuk II168

ratmaktadırlar. Örneğin hizmet, hizmetin özel türleri olarak pazarlamacı-
lık ve evde hizmet, eser, yayım, vekalet, vekâletin özel türleri olan simsarlık 
(tellallık), komisyon gibi sözleşmeler böyledir. Bunlardan vekaletin kendisi 
ivazsız ya da ivazlı kurulabilir iken, bunun özel türleri simsarlık ve komis-
yon dahil diğerleri ivazlılık nitelikleri göstermektedirler. 

 Vekâleti diğerlerinden, özellikle de eserden ayırdığı kabul edilen, vekilin, 
bir işin sonucunu başarma taahhüdü (sonuç garantisi) değil, sadece o işi 
özenle görme taahhüdü altına girmiş olmasıdır. 

4. Diğer kimi sözleşmeler için ise, saklama borcu doğuran sözleşmeler den-
mektedir. Bu sözleşmeler, esas itibariyle bir taşınır malın belirli bir güve-
nilir yerde saklanmasını ve korunmasını borçlandırırlar. Bunlar saklama 
(vedia), ardiye, konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere 
bırakma (otelciye ve hancıya tevdi) sözleşmeleridir. Bir taşınmazın sak-
lanması ve korunmasını amaçlayan sözleşenler, bu amaca ancak, böyle bir 
amacın izlenmesine de izin veren vekâlet sözleşmesiyle ulaşabilirler.

5. Kimi zaman sözleşenler, zaten mevcut ya da gelecekte doğması muhtemel 
bir borcu güvence altına almayı amaçlarlar. Alacaklı için de, alacağının ifa 
edileceğine dair güven yaratmaya yönelen bu gibi durumlarda güvence 
borcu doğuran sözleşmelerden söz edilir. Bunlar, kefalet, ceza koşulu (cezaî 
şart), üçüncü kişinin edimini üstlenme, rehin gibi sözleşmelerdir. Bunlar-
dan kefalet, ceza koşulu, rehnin varlık ve geçerlilikleri güvence altına aldık-
ları (asıl) borçla sıkı sıkıya bağımlı olduğu için bağımlı (fer’î) borç yaratır-
lar. Buna karşılık, üçüncü kişinin edimini üstlenme ve en yaygın bilinen 
örneği olan garanti sözleşmesi, asıl borçtan bağımsız borç doğururlar. Ceza 
koşulu bizzat borçlu tarafından; kefalet ve üçüncü kişinin edimini üstlen-
me ile bunun görünümü olan garanti sözleşmesi yalnız üçüncü kişi; rehin 
ise, borçlu ya da üçüncü kişi tarafından sağlanabilen güvencelerdir. Niha-
yet, taşınır, taşınmaz ve ticarî işletme rehni gibi türleri olan rehin aynî (bir 
malın değeriyle) güvenceler olduğu halde, diğerleri kişisel (şahsî) güvence-
lerdir. Böylelikle, alacaklı güvenceye başvurmasının koşulları meydana gel-
diğinde, aynî güvencelerde, alacağını öncelikle güvenceyi oluşturan belirli 
bir malın ya da ticarî işletmenin cebri icra yoluyla satışından elde edilen 
bedelinden almalıdır. Oysa kişisel güvencede, alacaklı, güvence vereni ki-
şisel olarak sorumlu tutar. Kişisel güvence veren, alacaklıya karşı belirli bir 
malla değil, tüm malvarlığıyla sorumludur. 

6. Borçlar Kanununda düzenlenen kumar ve bahis, ömür boyu gelir ve ölün-
ceye kadar bakım sözleşmeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda düzen-
lenen sigorta sözleşmesi sonuçları talih ve tesadüfe bağlı (rizikolu) sözleş-
meler olarak sınıflandırılmaktadır. Bunların ortak özelliği sözleşenlerden 
birinin kapsamını başlangıçta bilmediği bir borcu üstlenmesidir. Örneğin 
bakım ve/veya destek sağlama yükümlenilen ölünceye kadar bakım sözleş-
mesinde bakım borçlusu alacaklının kalan ömrü boyunca kendisine bak-
mayı, konut, cep harçlığı sağlamayı, hastalığında sağlık giderlerini karşı-
lamayı üstlenmiş olur, ama alacaklının ömrünün uzunluğunu, böylelikle 
edimleri ne kadar süre boyunca ifa edeceğini bilmez. Keza ömür boyu gelir 
(irat) sağlama borçlusu için de benzeri bir bilinmezlik söz konusudur. Yine, 
ortaya konan bir miktar parayla bir talih oyununu kazanma şansının belir-
siz olduğu kumar ya da iddiasında haklı çıkması halinde verilecek bir mik-
tar parayı konu edinen bahiste iddianın haklı çıkması olasılığı (rizikosu), 
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hep bir belirsizlik, bilinmezlik üzerine anlaşmadır. Bunlara benzer olarak, 
sigorta sözleşmesinde prim ödemeyi üstlenen sigortalıya riziko gerçekle-
şirse karşı edim olarak ödenmesi kararlaştırılan sigorta ödencesinin mik-
tarı ya da vadeli işlem piyasalarında, farktan kazanç sağlama işlemlerinde 
farkın ne kadar olacağı ve hangi tarafa kazanç sağlayacağı da bilinemez. 
Diğerleri tam borç doğururken, kumar ve bahis –geçersiz sayılmaz, ama– 
eksik borç doğurmaktadır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Alparslan 
Akartepe, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010. 

7. Nihayet, çok taraflı, taraflarına verilen “ortak” adının sözleşmenin adı içe-
risinde de kullanıldığı ortaklık sözleşmelerinden de söz edilmelidir. Bu 
tür sözleşmelerde, taraflar belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek uğruna 
emek ve sermayelerini birleştirmektedirler. Borçlar Kanunu, adi ortaklık 
adı verilen bir sözleşme düzenlerken (TBK 620 vd.), benzeri amaçla ticaret 
ortaklığı denilen kolektif, komandit, limited ve anonim ortaklıklar ise Türk 
Ticaret Kanununda, kooperatifler ise Kooperatifler Kanununda düzenlen-
miş bulunmaktadır. Bunlar arasında da adi ortaklık, ortaklarınınkinden 
bağımsız bir (tüzel) kişiliği olmayan, ortaklarına diğerlerinden bağımsız, 
serbest hareket serbestliği de tanımayan elbirliği ortaklığıdır; böyle olmak-
la ortaklığa giren mallar üzerinde de bölünmemiş, elbirliğiyle mülkiyet 
geçerlidir. Ticaret ortaklıkları ise, tam tersine, ortaklarından bağımsız bir 
tüzel kişiliğe sahip, mallarının bizzat maliki olan ortaklıklardır. Tüzel kişi-
lik elde edilmeden önceki aşamada karşılaşılan kurucuların birliğinin adi 
ortaklık hükmünde sayılması, TBK’nun adi ortaklığa ilişkin hükümlerini 
tüm ortaklıklar hukukunun temeli saydırır. O yüzdendir ki, ticaret ortak-
lıkları adi ortaklık hakkında bilgi sahibi olunmasını gerektirir. Bu nedenle, 
günümüzde, adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının temel konuları arasında 
sayılmaktadır. 

Sözleşmenin isminin yasada geçiyor olması, o sözleşmenin yasal tipte bir sözleşme 
olarak nitelendirilmesine yetmez. Bir sözleşmenin yasal tipte bir sözleşme olarak 
nitelendirilebilmesi için sözleşmenin içeriği belirlenmeli ve sözleşme yasada sis-
temli olarak düzenlenmelidir. Bu nedenle her kadar Medeni Kanunda rehin sözleş-
mesinden bir çok madde de söz ediliyorsa da, rehin sözleşmesi yasal tipte bir söz-
leşme değildir. 

Adsız (İsimsiz ya da Atipik) Sözleşmeler
1. Gündelik alış veriş yaşamı gözlendiğinde, gerçekten de Borçlar Kanununda 

düzenlenen sözleşme tipleri dışında, çok zengin bir sözleşme çeşitliliği he-
men fark edilebilmektedir. Böylelikle, sözleşenler, yasada düzenlenmiş olan 
tiplerden tamamen ayrılarak yeni (sui generis) bir sözleşmesel ilişki oluş-
turabilecekleri gibi, yasadaki tiplerden yararlanarak yasada öngörülmeyen 
içerikte sözleşme akdedebilmektedirler. Öyle ki, sözleşmeler, bu zengin çe-
şitlilik içerisinde tipleştirmeye elvermeyen o denli farklı içerik ve özellikler 
gösterdiği için bir ölçüte bağlı olarak sınıflandırılamamaktadır. Bundan do-
layı, yasal düzenleme konusu da yapılamayan bu gibi sözleşmelere “atipik” 
sözleşmeler adı takılmaktadır. 
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2. Atipik sözleşmelere ilişkin olarak bir ayırım yapıldığını belirtmek gerekir. 
Bu ayırımda atipik sözleşmelerin tipik sözleşmelerden içerik alıp almadığı 
önemlidir. 
a. Buna göre, kimileri, içeriği tamamıyla tipik sözleşmelerden oluşan, as-

lında kendileri birer tipik sözleşme olan birden çok sözleşmenin yasada 
öngörülmeyen özel bir ekonomik ve işlevsel bağımlılık ilişkisi içerisine 
konmasından dolayı tipten uzaklaşmış sayılan sözleşmelerdir. Bunlara 
bileşik sözleşmeler adı verilmektedir. Bileşik sözleşmelerde, birbirinden 
şeklen bağımsız iki sözleşme karşılıklı olarak birbirine bağlanmaktadır. 
Örneğin, cep telefonu ile telefon kartı birlikte satılmışsa telefonun sa-
tışıyla telefon abonelik sözleşmesinin bileşimi böyledir. Her tipe kendi 
kurallarının uygulanması kabul edilmektedir.

b. Diğer bazıları ise, kimi öğelerini tipik sözleşmelerin içeriğinden aldı-
ğı ancak bununla birlikte tipik sözleşmelerde bulunmayan unsurlarda 
içerdiği için atipik sayılan sözleşmelerdir. Karma sözleşmeler adı verilen 
bu sözleşmelerde taraflardan birinin ya da her ikisinin üstlendiği edim 
ya da edimler yasada düzenlenmiş sözleşme tiplerinden alınmaktadır. 
Fakat sözleşme, içeriğine aldığı öğelerin ait olduğu tiplerden bağımsız 
ve başka bir sözleşmedir. Örneğin, yeni araba karşılığında bir miktar 
para (satış) ve eski arabayı verme (yenisiyle değişilen eski araba: mal 
değişim), karma bağışlama (örneğin yardım toplanan gecede bir şeye 
değerinin çok üstünde bedel ödeme: o şeyin değerini karşılayan tutar, 
satış bedeli olarak, bunu aşan kısım ise bağış olarak) ve montaj kaydıyla 
satış (makineyi satma ve fabrikadaki yerine kurma) böyledir.

 Karma sözleşmede karşılaşılan en önemli sorun bu sözleşmelere uygu-
lanacak hükümleri belirlemedir. Bu noktada öncelikle emredici kuralla-
rın, sonra varsa tarafların açık anlaşmalarıyla (iradeleriyle) yarattıkları 
özgün kuralların içerdiği çözümlerin uygulanması benimsenmektedir. 
Bunlardan, somut soruna çözüm elde edilemez, tarafların açık bir çö-
züm vermeyen iradelerinin güven ilkesi ışığında yorumu sonucunda bir 
çözüm de bulunamazsa, sözleşmede boşluk olduğu kabul edilir. Boş-
luğun nasıl doldurulacağı konusu tartışmalı ise de, yargıcın MK 1’in 
verdiği yetkiyle hukuk yaratma (ya da buna pek yakın olan kıyas) yo-
luyla çözüm elde etmesi görüşü öğreti ve uygulamada daha çok taraftar 
toplamış görünmektedir.

c. Bunların dışında, içeriğinde tipik sözleşmelerin içeriğindeki herhangi 
bir öğeye kısmen de olsa yer vermeyen, tamamen özgün, sırf kendinde 
bulunan öğeler ve özelliklerle tanımlanan sözleşmeler de bulunmakta-
dır. Bunlara da kendine özgü (sui generis) sözleşmeler denilmektedir. 
Sulh, satış için bırakma, tek satıcılık, sporcu transferi ve franchising söz-
leşmeleri bunun kimi örnekleridir. Anlaşılabileceği gibi, kendine özgü 
sözleşmelere doğrudan uygulanacak hukuk kuralı yoktur. Yeni TBK ile 
düzenlenmiş tiplerle hiçbir örtüşmesi bulunmayan bu sözleşmelerde, 
yargıç, MK 1 uyarınca hukuk yaratarak çözüme ulaşmalıdır.

Sizde karma ve kendisine özgü sözleşmelere örnekler veriniz?
1
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SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Kavramsal Belirleme
1. Satış sözleşmesi, satıcının satılan şeyin zilyetliğini ve mülkiyetini –ya da bir 

hakkı tam– devretmeyi borçlanması karşılığında alıcının bir miktar para 
(bedel) ödemeyi borçlandığı bir sözleşmedir (TBK 207). 

2. Satış sözleşmesinin objektif esaslı öğeleri satılan, bedel (semen) ve taraflar 
arasında satılan ile bedelin değişimi hususunda anlaşmadır.
a. Satış sözleşmesinin konusunu oluşturan öğeye satılan denmektedir. Sa-

tılan (mal: eşya ya da hak), taşınır (ot, at, araba vb.) ve taşınmaz (arsa, 
ev, villa, daire, tarla vb.) eşyadır. Satılan eşya, bütünleyici parça ve ek-
lentileri ile birlikte sözleşmeye konu olur. Ayrıca hak ve alacaklar da 
satışa konu olabilir: Alacak, telif, marka, patent ve irtifak hakları (intifa 
hariç). Hak değilse de, hak gibi gayrımaddî bir varlık olan ekonomik bir 
yarar da, örneğin ticarî işletme ve müşteri çevresi de satışa konu olabilir. 
Gelecekteki eşya ve haklar, enkaz, ümit edilen şey ve ümit (şans) satı-
şın konusunu oluşturabilir. Üçüncü kişilere ait eşya ve hakların da satışı 
olanaklıdır. Satıcı, satılanın maliki olmak zorunda değildir. Diğer bir 
anlatımla, satılan satıcının değil, üçüncü kişinin mülkiyetinde olsa dahi, 
satış sözleşmesine konu olabilir.

 Satış bedelinin belirlenmiş, fakat satılanın belirlenmemiş olduğu du-
rumlarda tahsis kaydıyla satıştan söz edilmektedir. Bu satış türü yeni 
TBK’nda ön ödemeli taksitle satışlar arasında düzenlenmiştir. Bu tür sa-
tışta satılanı belirlemede seçim hakkı alıcıya tanınmış ise, satıcı, alıcının 
seçimine uymakla yükümlüdür (TBK 268/II).

b. İkinci öğe, bedel (semen) dir. Bedel, sözleşme akdedilirken taraflarca 
belirlenen ya da belirlenebilir görülen bir miktar paradır. Bu itibarla, 
bedelin daha başlangıçta mutlaka belirli olması gerekmez; belirlenebi-
lir olması yeterlidir. Bedeli ifa tarzına göre, bedelin tümü tek seferde 
ve malın teslimiyle aynı anda ödenmekteyse peşin satış dan söz edilir. 
Malın önce verildiği bedelin sonra ödendiği satışa ise veresiye satış den-
mektedir.

c. Üçüncü öğe ise, anlaşmadır. Bu, bir tarafın (satıcının) satılanın mülkiye-
tini devir borcunu üstlenmesi karşılığında, diğer tarafın bir miktar para 
ödemeyi üstlenmesi üzerine taraflar arasında meydana gelen uyuşma 
anlamına gelmektedir. Bununla, taraflar satılanla bedelin değişimi (mü-
badele edilmesi) üzerine anlaşmaktadır. Satış sözleşmesinde anlaşma, 
genel hükümlerde sözleşmenin kuruluşu bağlamında anlatılanlardan 
farksızdır. Şekil ve tarafların ehliyeti bakımlarından da, genel kurallara 
tâbidir. 

3. Satış sözleşmesinin temel özellikleri, rızaî (tarafların iradelerinin uyuşması 
yeterli), illî (sebebe bağlı), anî edimli, ivazlı ve borçlandırıcı bir sözleşme 
olmasıdır. Bu sözleşme satıcı için bir eşyanın mülkiyetini ya da diğer bir 
hakkı kökten devir borcu doğurur. Ama sadece borç doğurur; sözleşme, 
mülkiyeti alıcıya geçirmez. Alıcının borcu ise, her zaman, bir miktar para 
borcudur. Bu haliyle, satış, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir.

Henüz doğmamış bir köpek yavrusu satış sözleşmesine konu edilebilir mi?
2
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Satışta Hasar ve Yararın Geçişi Sorunu

Kavramsal Belirleme
1. Dar ve teknik anlamda hasar sorunu, tam iki tarafa borç yükleyen sözleş-

melerde, sözleşenlerden birinin, kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle bor-
cunun sona ermesi durumunda, diğer tarafın borcunun devam edip etme-
yeceği sorunudur. Genel hükümlere göre borçlu kusursuz ifa imkânsızlığı 
nedeniyle borcundan kurtulur ve fakat karşı alacağı da isteyemez; borç iliş-
kisi, tazminat borcu doğmaksızın sona erer (TBK 136/II). 

2. Yarar ise, satılanın, sözleşmenin kuruluşundan sonra, fakat tesliminden 
önce özel bir çaba sarf edilmeksizin kendiliğinden verdiği ürünlerdir. Bun-
lar, hayvanın yavrusu, yumurtası, sütü, yünü ya da bağın üzümü, bahçenin 
meyveleri gibi doğal ya da kira, faiz, kâr gibi hukuksal ürünler olabilir. Ya-
rarın, hasardan ayrılmaması kuraldır. Bu itibarla, hasar satıcıdaysa yararın-
da ona ait olduğu; hasar alıcıya geçmişse, yararında alıcıya geçmiş olduğu 
kabul edilir.

3. Tarafların hasara yol açan olayda kusurlu sorumluluğunun ve böylelikle de 
TBK 112 vd. hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olduğu bir durum-
da hasar sorunu bulunmaz.

Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Satışta Hasar
1. Yeni TBK 208/I, –eBK 183/I gibi– emredici bir kural değildir. Bu nedenle, 

tarafların anlaşması ya da durumun gereği ile hasarın alıcıya farklı bir anda 
geçişini düzenlemek mümkündür. Böyle bir farklı düzen yok ise, yasal düzen 
geçerlidir. Yeni düzenleme ile parça/cins satışı ayırımına ve erteleyici koşula 
bağlı satışa ilişkin farklı hükümler, mantığı kalmadığı için kaldırılmıştır. 

2. Basitleştirilmiş TBK 208’in öngördüğü yeni yasal düzen ile satışta hasarın ta-
şınmasında şimdiye değin benimsenen “sözleşme” ilkesinin yerini, “zilyetlik” 
ilkesi almıştır. Gerçekten TBK’nda benimsenen yeni çözümde, yarar ve ha-
sarın alıcıya geçişi taşınırlarda zilyetliğin devrine bağlanmıştır (TBK 208/I). 
Alıcının zilyetliği devralmada temerrüdü, zilyetliğin devrine eş değerde gö-
rülerek, hasarın alıcıya geçişini sağlar kabul edilmiştir (TBK 208/II).

3. Yasal ifa yerinden başka bir yerde ifanın kararlaştırıldığı mesafe satışların-
dan gönderme suretiyle satışta, hasar, satılanı üçüncü kişi taşıyıcıya teslim 
anında (TBK 208/III); götürme suretiyle satışta ise alıcının yerleşim yerin-
de satılanın alıcıya ifaya sunulması anında alıcıya geçer.

4. Taşınmaz satışında –eBK’nun da benimsediği– hasarın alıcıya geçişinin 
tapu siciline tescile bağlı olduğu açıkça düzenlenmiştir (TBK 208/I). Fa-
kat, tescilden sonra teslimin kararlaştırıldığını gösteren yazılı bir anlaşma 
varsa, hasarın, taşınmazın teslimi anında alıcıya geçeceği öngörülmüştür. 
Bu anda alıcı temerrüde düşmüşse, hasarın alıcıya geçmiş sayılacağı kabul 
edilmiştir (TBK 245).

Satışın Türleri

Taşınır (Menkul) Satışı
1. Taşınır, bir yerden diğer bir yere özünden ve değerinden kaybetmeksizin 

hareket ettirilebilen eşya ile taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen 
doğal güçlere denilmektedir (MK 762). Bu çerçevede, tablo, araba, elbise, 
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makine; elektrik, doğalgaz, gemi siciline kayıtlı olup olmadığına bakılmak-
sızın tüm gemiler (TTK 936) taşınır sayılmaktadır. Böylelikle,
a. Kendilerine taşınır satışına ilişkin hükümlerin uygulandığı, doğal güç-

ler, haklar ve ekonomik yararlar gibi aslında eşya niteliğinde olmayan 
konular üzerine de satış sözleşmesi yapılabildiği unutulmamalıdır. 

b. Taşınır yapı (menkul inşaat) (MK 728), gelecekteki taşınır eşya olarak 
ürün, yıkılacak bir binanın enkazı veya taş ocağından çıkartılacak taşlar 
(TBK 209/II) gibi taşınmazdan ayrıldıktan sonra taşınır olarak devredi-
lebilir hale gelecek bütünleyici parçalar; eklenti, tapuya kayıtlı olmayan 
taşınmazlar hep taşınır satışına konu olabilirler.

2. Satış sözleşmesine ilişkin yasa hükümleri taşınır satışı esas alınarak düzen-
lemiştir. Bu yüzden satış sözleşmesine ilişkin açıklamalarda taşınır satışı 
anlatılmaktadır. 

3. Taşınır satışında şekil serbestisi geçerlidir. Fakat motorlu araçların satışı 
resmî olarak noterde düzenleme şekline bağlıdır (KTK 20/d). Fikrî ve sınaî 
hakların (telif hakkı, marka ya da patentin) devri taahhütleri de adi yazılı 
şekle bağlı olarak geçerlilik kazanabilir. Bir taşınmazın eklentisi niteliğin-
deki taşınırların satışında resmî şekle uyulması gereği bulunmaktadır.

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satışı
1. Taşınmaz, bir yerden diğer bir yere özünü ve değerini kaybetmeksizin ha-

reket ettirilemeyen eşya ile yasalarda taşınmaz niteliğinde görülen varlık ve 
değerlerdir. 
a. Bu anlamda, taşınmaz satışının konusu, başta teknik anlamda taşınmaz 

eşya olan arazinin yanı sıra, araziye benzetilerek taşınmaz hükmünde 
görülen bağımsız ve sürekli olup ayrı bir tapu kütüğü sayfasına kayıtlı 
irtifak hakları ile kat mülkiyeti kurulmuş yerlerdeki bağımsız bölüm-
lerdir (MK 704; 998; KMK 13). Bunların yanı sıra 2007’de KMK 13’de 
yapılan değişiklikle kat irtifakının kat mülkiyeti kütüğüne kaydı imkânı 
öngörülmekle, bunlar da artık bağımsız bir sayfaya kaydolunarak ta-
şınmazlaştırılabildiği için taşınmaz olarak satılabilir. Ayrıca bir taşın-
mazdaki paylı mülkiyet payı da taşınmaz satışına konu edilebilmektedir 
(MK 689/III). 

b. Taşınmaz satışı, koşula bağlanabilir ise de, koşul gerçekleşmedikçe ifa, 
yani tapu kütüğüne tescil yapılamaz (TBK 243/I). Bunun gibi, tapu sici-
linde tescil gerçekleştirilemeyeceği için, mülkiyeti saklı tutma koşuluyla 
taşınmaz satışı da yapılamaz (TBK 243/II). 

c. Taşınmaz tapulu ise, satış sözleşmesi resmî şekle tâbidir (TBK 237/I; 
MK 706/II; TapuK 26; TST 17). Resmî şekil, sözleşmenin, tapu müdür 
ya da memurları (TapuK 26; TST 17) huzurunda yapılması anlamını 
taşır. Yalnız, taşınır satışı sayılan tapusuz taşınmazların satışında şekil 
serbestisi geçerlidir.
aa. Şeklin zorunlu içeriğinde, objektif esaslı öğelerin, yani aslî edim 

yükümlülükleri olarak satılan ve bedelin gösterilmiş olması gerek-
mektedir. Taşınmaz satışının özelliği gereği, her iki tarafın da edim 
yükümlülükleri, böylelikle bedel de belli olmalıdır; belirlenebilir-
likleri yeterli değildir. Ayrıca varsa sübjektif esaslı noktalar, yani aslî 
edim yükümlülüklerini etkileyen, güçlendiren yan öğeler üzerin-
deki anlaşmalar da resmî şeklin içeriğinde yer almalıdır. Sözleşme 
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vekâleten akdedilmekte ise, bunun da sözleşmede açıkça belirtilme-
si ve vekil tarafından noterde düzenlenmiş vekâletnamenin sunul-
ması gerekmektedir.

bb. Şekle aykırılık, kesin hükümsüzlük (butlan) yaptırımına tâbidir. Bu 
durumda şekle aykırı sözleşme ölü doğmuştur, hiçbir hüküm doğur-
maz. O, baştan ve kesin hükümsüzdür; sonradan da düzeltilemez. 
Bununla birlikte, şeklen geçersiz bir taşınmaz satış sözleşmesi mev-
cut haliyle başka bir işlemin geçerlilik koşullarına, bu arada şekline 
uygun ise, onu diğer sözleşmeye tahvil (çevirme) olanaklıdır. Böyle 
bir olanakla, noterde düzenlenen taşınmaz satışının taşınmaz satış 
vaadine çevrildiği örneklere uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır. 

cc. Buna rağmen, kimi durumlarda kesin hükümsüzlüğü ileri sürme 
hakkın kötüye kullanılması (MK 2 /II) sayılır ve mahkemece kabul 
edilmez. Böylelikle işlem geçerliymiş gibi muamele görür. (1) Şekle 
aykırılığa kendi tutum ve davranışlarıyla yol açan tarafın, sonradan 
sözleşmeden kurtulmak için şekle aykırılığı ileri sürmesi, çelişkili 
davranış yasağına aykırıdır. (2) Sözleşmeden doğan tüm borçlar ifa 
edilmiş olduğu halde, bir taraf, dürüstlüğe aykırı bir biçimde şekle 
aykırılığı ileri sürmüşse, bu da hakkın kötüye kullanılması sayılır. 

d. Yukarıda belirtildiği gibi, taşınır satışı genel hüküm niteliğinde kabul 
edildiği için taşınmaz satışında taşınır satışına ilişkin kuralların kıyasen 
uygulanması öngörülmüştür (TBK 246). Bu, ayıptan sorumluluk hali 
için de geçerli tutulmuş olsa da, yasa iki durumu özel olarak düzenleme 
(TBK 244) gereği görmüştür. 
aa. Yüz ölçümü (miktar) eksikliklerinde, aksine bir sözleşme yoksa, sa-

tıcı eksikliklerden sorumludur (TBK 244/I). Resmî ölçüm yapılmış 
taşınmaz satışında ise, satıcı açıkça ve özellikle üstlenmiş değilse 
yüzölçümü eksiğinden sorumlu tutulamaz (TBK 244/II). 

bb. Yapı ayıbı dolayısıyla hakların zamanaşımı da özel olarak düzenlen-
miştir. Genel olarak tüm taşınmazlarda değil, sadece üzerinde yapı 
bulunan taşınmazlarda; o taşınmazdaki her ayıpta değil, yapıdaki 
ayıplarda uygulanacak bir hüküm öngörülmüştür. Buna göre, ya-
pıdaki ayıplardan dolayı ileri sürülebilecek haklar için, mülkiyetin 
alıcıya devrinden itibaren beş (5) yıllık zamanaşımı süresi düzen-
lenmiştir. Ayıplı yapının satıcısı ağır kusurlu ise, zamanaşımı süresi, 
mülkiyetin alıcıya devrinden itibaren yirmi yıl olarak öngörülmüş-
tür (TBK 244/III).

2. Ayrıca, taşınmaz mülkiyetinin devri borcu doğurmamakla, böylelikle ger-
çekte taşınmaz satışı niteliğinde olmamakla birlikte, taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi ve kullanılmaları taşınmaz satışı sözleşmesi kuruluşuna yol açan 
alım, önalım ve geri alım gibi yenilik doğuran hakların tanındığı sözleşme-
ler de vardır (TBK 237/II, III; 238 vd.). 

Örnek Üzerine Satış (Numune Üzerine Satış)
1. Yasal tanımı ilk kez yeni TBK 247’de yapılan örnek üzerine satış, tarafların, 

satılanın, aralarından birine ya da üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe 
veya tespit edilen bir mala uygun olarak teslimi üzerine anlaştıkları satış 
sözleşmesidir. Bu yolla, satış koşula bağlanmış olmaz. Satıcı, satılanın, ör-
neğin niteliklerine uygunluğunu taahhüt etmektedir. 
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2. Yasa, bu satış türünü, ispat yükü sorununu çözmek amacıyla düzenlemiş 
bulunmaktadır. Yasal düzenleme (TBK 248), çeşitli karineler öngörmekte-
dir. a) Birincisi, örnek varsa, sözleşme örnek üzerine satıştır (örnek üzeri-
ne satış karinesi). b) İkincisi: Örneğin kendisinde bırakıldığı kişi, elindeki 
malın örnek olduğunu iddia ediyorsa, bunu ispat etmekle yükümlü değildir 
(örneğin gerçekliği karinesi). c) Üçüncüsü: Teslim edilen malla örnek ara-
sında uyumsuzluk varsa, ifanın örneğe uygun olmadığı karinedir. 

Beğenme Koşuluyla Satış (Tecrübe ve Muayene Şartıyla Satış)
1. Beğenme koşuluyla satış, taraflarınca, alıcının satılanı deneyerek ve göz-

den geçirerek (tecrübe ve muayene ederek) beğenmesi koşuluna bağlanmış 
olan satıştır (TBK 249). Burada iradî erteleyici koşul söz konusudur. Alıcı, 
tamamen serbesttir; o, dilerse malı kabul eder, dilerse herhangi bir sebep 
göstermeksizin malı satıcıya geri verebilir (TBK 250/I). Yalnız, uyuşmaz-
lıklarda, alıcı, beğenme koşuluyla satışın varlığını ispat etmelidir.

2. Beğenme koşuluyla satışta, sözleşmenin kurulmuş olması ve malın teslimi, 
mülkiyeti alıcıya geçirmez (TBK 250/II). Ayrıca, koşulun da gerçekleşmiş 
olması, yani deneme veya gözden geçirme (yoklama) sonunda alıcının malı 
beğenmesi gerekir. Satılanın kendisine sunulduğu alıcı belirli bir süre içe-
risinde cevap vermezse, deneme ve gözden geçirme satıcının yerinde ya-
pılmakta ise, satılanı reddetmiş (TBK 251); alıcının yerinde yapılmakta ise 
satılanı kabul etmiş sayılır (TBK 252/I). Alıcının kendi yerindeki deneme 
veya gözden geçirmede satılanın bedelini çekincesiz ödemesi ya da malı 
deneme veya gözden geçirme amacını aşacak biçimde kullanması, onu ka-
bulü sayılır (TBK 252/II).

Mülkiyeti Saklı Tutma Koşuluyla Satış
Mülkiyeti saklı tutma koşuluyla (mülkiyeti muhafaza şartıyla) satışta, satılan alıcıya 
teslim edilmiş olmasına rağmen mülkiyet satıcıda kalmakta ve ancak bedel tama-
men ödendikten sonra alıcıya geçmektedir. Mülkiyeti saklı tutmak demek sözleş-
meden dönmeyi saklı tutmak demektir. Genelde mülkiyeti saklı tutma anlaşması 
sözleşmeden dönme bozucu koşuluna bağlanmış bir tasarruf işlemidir. Taşınmaz 
mülkiyetinin devrinde başvurulamayan (TBK 243/II), yalnız taşınırların – konu 
edildiği taksitle satışta yaygın olarak görülen (TBK 253/III, b. 9) – mülkiyetinin dev-
rinde başvurulan bir anlaşmadır. Bu bakımdan, taşınır mülkiyetinin devrini sağla-
yan aynî anlaşmanın koşula bağlanmış olmasını ifade etmektedir. Noterde yapılan 
anlaşma alıcının yerleşim yeri noterliği sicilinde tescil edilmelidir (MK 764).

Mülkiyeti muhafaza kaydına en çok hangi tür sözleşmelerde ihtiyaç duyulur?

Kısmî Ödemeli Satışlar
1. Yeni TBK, kısmî ödemeli satışlar başlığı altında taksitle ve ön ödemeli tak-

sitle satışları düzenlemiş bulunmaktadır. Eski TBK, bunlardan yalnız tak-
sitli satışlara ilişkin düzenlemeye yer vermekteydi. 

2. Taksitle satış, satıcının satılan malı bedelinin ödenmesinden önce alıcıya 
teslim etmeyi, alıcının da bedeli kısmî ödemelerle ifa etmeyi borçlandığı 
bir taşınır satışıdır (TBK 253/I). Taksitle satışın öğelerini, bir taşınır mal, 
satılanın bedelin tamamı ödenmeden alıcıya teslim edilmesi ve bedelin 
taksitlerle ödenmesi üzerine tarafların anlaşması oluşturur. 

3
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a. Taşınır hükümlerine tâbi tapusuz taşınmazlar da taksitle satılabilir. 
Keza, TBK 263’de taksitle satışa ilişkin hükümlerin benzeri ekonomik 
amaç izleyen diğer işlemlerde, bu arada taşınır satışını taksitlendiril-
miş bir ödünçle bağlayan işlemlerde de uygulanacağı öngörülmektedir 
(TBK 263/I-II). Yeni TBK’nda taksitle satışlara ilişkin TBK’nun kimi 
hükümlerinin (TBK 259/II, 260/I, TBK 261) alıcının tacir sıfatıyla ha-
reket ettiği veya malın bir ticarî işletmenin ihtiyacı için ya da meslekî 
amaçlarla satın alındığı alıcı için ticarî taksitli satışlarda da uygulanabi-
leceği düzenlenmektedir (TBK 263/IV). Buna karşılık, tüketici işlemle-
rine 6502 s. TKHK’un hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

b. Taksitle satışın şekli hususunda eBK herhangi bir hüküm öngörmemiş, 
fakat, tüketici işlemi olan taksitle satışlar TKHK 17/III’de yazılı şekle 
tâbi tutulmuştur. Yeni TBK, taksitle satışları yazılı şekle tâbi tutmaktadır 
(TBK 253/II).
aa. Satıcı için ticarî taksitli satışın şekli ise, nitelikli yazılı şekildir. Diğer 

bir deyişle, yasa satıcının ticarî faaliyeti kapsamında taksitle satış 
sözleşmesi yapması halinde, yazılı şeklin zorunlu içeriğini de TBK 
253/III’de 11 bent halinde göstermiş bulunmaktadır. Buna göre (1) 
Tarafların adı ve yerleşim yeri, (2) satılan, (3) peşin satış bedeli ve 
bedelin belirleniş tarzı (ilave bedel, toplam satış bedeli, alıcının 
nakden veya aynen üstlendiği diğer edimler), (4) peşinat ve taksit-
lerin tutarları ile ikiden az olmamak üzere taksit sayısı, (5) yedi gün 
içerisinde geri alma hakkı, (6) varsa mülkiyeti saklı tutma kaydı, (7) 
Satış bedeli alacağının devrine ilişkin kayıtlar, (8) Temerrüt ya da 
vadenin ertelenmesi halinde yasal faiz oranının % 30’unu geçme-
mek üzere ödenecek faiz ve (9) sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih 
gösterilmelidir. 

bb. Şeklin zorunlu içeriğindeki eksiklikler, şekle aykırılık hükmünde-
dir. Daha açıkça, şekle aykırılık halinde kesin hükümsüzlük söz ko-
nusudur (TBK 253/II).

cc. Alıcı için ticarî taksitle satışlar bakımından yazılı şekle ilişkin TBK 
253/II’nin bunlara uygulanacak hükümler arasında gösterilmemiş 
olmasından, bunların şekle tâbi olmadığı söylenebilir. 

c. Ehliyet bakımından genel hükümler uygulama alanı bulmaktadır. Yal-
nız TBK 254 ile taksitle satışa taraf olan sınırlı ehliyetsiz ise yasal tem-
silci tarafından “rızanın, en geç sözleşmenin kurulduğu anda verilmiş 
olması gerekir.” hükmü koyulmuştur. Bu anda rıza yoksa, sınırlı ehliyet-
sizin bu işlemi eksik (askıda) değil, kesin hükümsüz olacaktır.

d. Öte yandan, TBK 255, sözleşmenin kuruluşu ve hüküm ve sonuçları-
nı doğurması bakımından taksitle satışlarda, sanki tüketici satışı imiş 
gibi, taksitle satış sözleşmesinin bir nüshası alıcının eline geçtiği anda 
başlayan yedi günlük geri alma süresi öngörmüştür. Süre sona ermeden 
geri alma açıklaması (postayla) gönderilmiş olmalıdır. Geri alma hakkı 
tanınması karşılığında cayma parası kararlaştırılamaz (TBK 255/III).

e. Yeni TBK’ya göre peşinat ödenmesi ve en az iki taksit zorunludur (TBK 
253/III, 7). Alıcı satılanın peşin satış bedelinin en az onda birini peşi-
nat olarak, kalanı ise en geç üç yıl içerisinde ödemelidir (TBK 256/I). 
Asgari peşinatı tam ya da kısmen almaksızın satılanı alıcıya devretmiş 
olan satıcı peşinatın ödenmeyen kısmını isteme hakkını kaybeder (TBK 
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256/III). Satıcının peşinattan vazgeçip satış bedelini artırması üzerine 
yapılan anlaşmalar hükümsüzdür (TBK 256/son).

f. Alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi satıcıya yalnız peşinatı 
isteme veya sözleşmeden dönme haklarından birini kullanma olanağı 
verir (TBK 259/I). Bu durumda satıcının peşinat üzerinden yasal faiz, 
satılanın uğradığı değer kaybı sebebiyle tazminat ve kararlaştırılmış ise, 
ceza koşulu isteme hakkı vardır. Ceza koşulu satılanın peşin satış değe-
rinin % 10’unu aşamaz (TBK 260/II).

g. Alıcının ödemelerde temerrüdü üzerine ödemelerinin yanacağı, yani 
iade edilmeyeceğine dair yapılan anlaşma kesin hükümsüzdür. Alıcı 
taksitlerden birini ödemezse, taksitler belirli vadeli olduğu için sa-
tıcının ayrıca ihtar çekmesi gerekmeden alıcı temerrüde düşer. Bu 
durumda yasa satıcıya üç seçimlik hak tanımıştır: (1) Temerrütteki 
taksitin ve temerrüt faizinin ödenmesi, (2) sözleşmede temerrüt ha-
linde geriye kalan taksitlerin ödenmesini isteme hakkı veren açık bir 
muacceliyet kaydı varsa kalan tüm taksitlerin ödenmesi, (3) sözleş-
mede açıkça saklı tutulmuşsa sözleşmeden dönme. Son iki olanak için 
alıcının, satış bedelinin en az dörtte birini oluşturan bir taksiti veya 
en son taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve satıcının onbeş günlük 
süre vermesi koşulları aranmaktadır. Taraflar arasında mülkiyeti saklı 
tutma anlaşması varsa, alıcının temerrüdü halinde satıcının bu kayda 
dayanarak ve buradaki koşullarla, dönme hakkını kullanabileceği ka-
bul edilmektedir.

h. Satıcının sözleşmeden dönme dolayısıyla isteyebileceği miktar, öden-
miş taksitler tutarına eşit veya ondan daha fazla ise sözleşmeden dönü-
lemez (TBK 259/II, cüm. son). 

i. Alıcı, temerrüde düştüğünde hâkimin müdahalesini isteyebilir. Temer-
rütteki alıcının güvence vermesi ve satıcının zarar görmemesi koşulla-
rında hâkim, alıcıya ödeme kolaylıkları sağlayabilir ve satılanın satıcı 
tarafından geri alınmasını yasaklayabilir (TBK 261).

j. Yerleşim yeri Türkiye’de olan alıcının, taksitle satış sözleşmesinden do-
ğacak uyuşmazlıklarda yerleşim yerindeki mahkemenin yetkisinden 
önceden feragat etmesi ve tahkim sözleşmesi yapması yasaklanmıştır 
(TBK 262).

3. Taraflarca bedelin önce ve kısım kısım ödenmesi, malın ise daha sonra 
teslim edilmesinin kararlaştırıldığı satış türüne ön ödemeli taksitle satış 
denmektedir. Ön ödemeli taksitle satışı ilk kez düzenleyen TBK 264/I’deki 
tanıma göre, “alıcının taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım 
ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcı-
ya devretmeyi üstlendikleri satıştır.” 
a. Ön ödemeli taksitle satış, yazılı şekle tâbi bir sözleşmedir (TBK 264/

II). Sözleşmenin zorunlu içeriğinde (1) tarafların adı ve yerleşim yeri, 
(2) satışın konusu, (3) toplam satış bedeli, (4) taksitlerin sayısı, tutarı, 
vadesi ve sözleşmenin süresi, (5) taksitleri kabule yetkili banka, (6) alı-
cıya karşı üstlenilen faiz miktarı, (7) alıcının yedi gün içinde sözleşme 
yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı, (8) alıcının 
sözleşmeden cayma hakkı ve bu sebeple ödeyeceği cayma parası, (9) 
sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih gösterilmelidir. Şekle aykırılığa ke-
sin hükümsüzlük sonucu bağlanmıştır (TBK 264/II).
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b. Ödeme süresi bir yıldan uzun veya belirsiz olan ön ödemeli satışlarda, 
ön ödeme taksitlerinin alıcı adına açılacak, fakat alıcıya serbest tasarruf 
yetkisi vermeyen bir banka hesabına yatırılması öngörülmüş bulun-
maktadır (TBK 265). Yalnız ödeme süresi bir yıldan uzun veya belirsiz 
olan sözleşmelerde alıcı sözleşmeden cayarsa, hesap üzerinde tasarruf 
yetkisi kazanmaktadır (TBK 265/son). 

c. Satış bedeli tamamen ödendikten sonra, alıcı malın devrini isteyebilir 
(TBK 266/I, 267/cüm. 1). Bunun için, kararlaştırılan taksitle ön ödeme 
koşullarına uyulmalıdır. 

d. Alıcı ödeme süresi bir yıldan uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde, 
malın devrine kadar her hangi bir zamanda cayma hakkını kullanabil-
mektedir (TBK 269/I). Alıcı cayma hakkını kullanmışsa, satıcı, toplam 
alacağının en az % 2’si en fazla % 5’i tutarında cayma parası istemeye 
hak kazanmaktadır (TBK 269/II). Fakat satıcı, alıcının ölümü ya da ka-
zanç elde etmekten sürekli olarak yoksun duruma düşmesi yüzünden 
ön ödemeleri yapamayacak hale gelmesi sebebiyle sözleşmeden cayı-
lırsa cayma parası isteyemez. Aynı sonuç, alıcının bu sözleşme yerine 
olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulması 
önerisi satıcı tarafından geri çevrildiği için sözleşmeden cayması halin-
de de geçerlidir (TBK 269/III).

e. Alıcının ön ödemeleri beş yıl içerisinde ifa etmiş, ödeme süresi bir yıl-
dan uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde satılanın devri istemini sekiz 
yıl içerisinde ileri sürmüş olmalıdır (TBK 270).

f. Alıcının ön ödemelerde temerrüdü halinde satıcı vadesi gelmiş olan ön 
ödemeleri isteyebilir. Alıcının temerrüdü, satıcıya dönme hakkı da ve-
rebilmektedir. Gerçekten satıcı dönme hakkını (1) Toplam alacağın en 
az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen iki ön ödemede temerrüt 
(2) Toplam alacağın en az dörtte birini oluşturan bir tek ön ödemede te-
merrüt veya (3) Sonuncu ön ödemede temerrüt gerçekleşmişse kullana-
bilmektedir. Bunlardan birinin bulunması gerekli, fakat yeterli değildir. 
Ayrıca –bu alternatif temerrüt hallerinden biri varsa– satıcı tarafından 
alıcıya bir aylık ödeme süresi (mehil) tanınmış ve fakat bu sürenin öde-
mesiz geçmiş olması da gerekmektedir. Bu koşulların tümü varsa satıcı 
sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir (TBK 271/I). Dönmenin so-
nuçları için TBK 271/II-IV’ü okuyunuz.

g. Ön ödemeli taksitle satışta uygulanacak ortak hükümleri düzenleyen 
TBK 273’e göre “Taksitle satışa ilişkin hükümlerden yasal temsilcinin 
rızasına, sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmasına ve geri alma 
açıklamasına, alıcının def ’ilerine, satıcının alacağının devrine, hâkim 
tarafından sağlanan ödeme kolaylıklarına ve yetkili mahkeme ile tahki-
me ilişkin olanlar, ön ödemeli taksitle satışa da uygulanır.

 Satılanı devir süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan taksitle sa-
tışta alıcı, satılanın devrinden önce ödemeleri yapmakla yükümlü ise, 
ön ödemeli taksitle satışa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.”

Artırma Yoluyla Satış
1. Artırma ile satış, önceden tespit edilen yer ve zamanda, önceden belirlenen 

şartlara göre, hazırlar arasında en yüksek teklifte bulunan kimseyle kurulan 
satıştır (TBK 274). 
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2. Cebrî artırma, malikin rızasına bakılmadan resmî makamlar tarafından 
yapılan artırmadır. İcra takibine konu olan veya müflise ait malların İcra 
ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılan satışları buraya girer. İhtiyarî 
artırmalar, mal sahibinin rızasıyla yapılır. İhtiyarî özel artırma ve ihtiyarî 
açık artırma olmak üzere iki türü bulunmaktadır. İhtiyarî özel artırmalar-
da, önceden ilân yapılmaz veya artırmaya belirli kişiler katılır. İhtiyarî açık 
artırmalar, önceden herkese ilân yoluyla duyurulur ve artırma şartname-
sinde belirtilen nitelikleri taşıyan herkes artırmaya katılabilir.

3. Artırma ile satışta artırmaya katılanın pey sürmesi icaptır. Kural olarak pey 
süren, kendisininkinden daha yüksek bir fiyat teklif edilinceye kadar veya 
daha yüksek bir teklifin bulunmadığının usulünce anlaşılması durumunda 
teklifinin derhal kabul edilmesine kadar icabıyla bağlıdır (TBK 276). İha-
leyi yönetenin en yüksek teklifi kabul etmesiyle satış sözleşmesi kurulmuş 
olur (TBK 275/I). 

4. Cebrî artırmada, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti ihale ile geçer; taşınmazlar-
da tapuya tescil bildirici niteliktedir (MK 704/I). İhtiyarî açık artırmada, 
mülkiyet, taşınırlarda teslime gerek olmadan ihaleyle; taşınmazlarda ise ta-
puya tescil ile geçer; tescil, artırma sonucunu açıklamak üzere hazırlanan 
artırma tutanağına dayanılarak gerçekleşir (TBK 279/I-II). İhtiyarî özel 
artırmalarda, mülkiyet, taşınırlarda teslimle; taşınmazlarda tapu sicil gö-
revlisince düzenlenen resmî senede dayanılarak yapılan tescille geçer (TBK 
279/IV).

5. “Artırmadan mal alan kişi, o mala, tapu siciline veya satış koşullarına ya da 
kanuna göre belirli olan durumu, hakları ve yükleri ile birlikte malik olur.” 
(TBK 280/II).

6. Aksine hüküm yoksa, ihale bedeli peşin ödenmelidir. İhale bedeli peşin 
veya artırma şartlarına uygun olarak ödenmezse, satıcı, derhal sözleşme-
den dönebilir; dönme için ihtar ve mehil tayinine veya dönme hakkının 
saklı tutulmasına gerek yoktur (TBK 278).

7. Cebrî artırmada, ayıptan ve zapttan sorumluluk hakkındaki hükümler uy-
gulanmaz (TBK 280/I). İhtiyarî açık veya özel artırmalarda ise, satıcı, genel 
satıştaki ayıp ve zapttan sorumluluğa ilişkin hükümlere tâbidir. Bununla 
birlikte, artırma şartnamesinde, ayıptan ve zapttan sorumlu olunmayaca-
ğı belirtilip duyurulmuşsa, bu hüküm doğurur. Yalnız bu tür sorumsuzluk 
kaydı aldatma halinde geçerli olmaz (TBK 280/III).

8. Hukuka veya ahlâka aykırı yollarla ihalenin gerçekleşmesi sağlanmışsa 
(ihaleye fesat karıştırılmışsa), her ilgili, iptal sebebini öğrendiği günden 
itibaren on gün içinde ve her durumda ihale tarihini izleyen bir yıl içinde 
mahkemeden ihalenin iptalini isteyebilir (TBK 281). 

Tarafların Hak ve Borçları 
Satış, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu özelliği nedeniyle, bir ta-
rafın hakkı diğerinin borcunu oluşturmaktadır. Bundan dolayı, sözleşmelerin he-
men tümünde yapacağımız gibi, buradan itibaren sadece tarafların borçlarından 
söz etmekteyiz. Burada, önce satıcının borçlarını, önemleri nedeniyle de satıcının 
ayıptan ve zapttan dolayı yan borçlarını ayrı başlıkta, sonra da alıcının borçlarını 
açıklayacağız.
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Satıcının Borçları
Satış sözleşmesi, satılanın mülkiyetini alıcıya geçirmez; satıcıyı yalnız borçlan-
dırır. Satıcı, satış sözleşmesiyle alıcıya karşı aslî borç olarak satılanın zilyetlik ve 
mülkiyetinin devrini veya tam hak sağlamayı borçlanmış olur (TBK 207/I). 

1. Şu durumda, satılan taşınır eşya ise, satıcının borcunu ifa etmiş sayılabil-
mesi için o şeyin zilyetliğini ve mülkiyetini devretmiş olması gerekir. Bu, 
satılan taşınır eşyadaki zilyetliğin mülkiyet kazandırmak amacıyla devri 
(TBK 210) yükümlülüğüdür. Bu da, zilyetliğin devri yollarıyla, yani teslim, 
kısa elden teslim, hükmen teslim, zilyetliğin havalesi veya emtiayı temsil 
eden senetlerin teslimi yollarından biri ile devri demektir. Eşyanın teslimi-
nin zilyetliğin devrinin yollarından sadece biri olduğu unutulmamalıdır. 
Ekleyelim ki, taşınmazlarda mülkiyetin devri için, tapu kütüğüne tescil ger-
çekleştirilmelidir. Bu konularda Ünite 1 ve 2’de açıklamalar yapıldığından, 
burada ayrıntıya girilmemektedir. 

2. Hak satışı söz konusuysa, satıcının borcu, tam hak sağlama borcudur. Bu 
borcun ifası için, varsa özel olarak öngörülen şekle uyulmalıdır. Örneğin, 
alacak satışı söz konusu ise, borcu ifa için, yazılı şekilde alacağın devri işle-
mi yapılmalıdır (TBK 184/I).

Satıcının Yan Borçları 
1. Satılanı koruma (muhafaza) borcu: Satılanın tesliminin geciktirildiği du-

rumlarda satıcı malı korumakla yükümlüdür. Örneğin, ön ödemeli taksitle 
satışlarda satıcı ön ödemeler tamamlanıp teslim tarihi gelinceye değin satı-
lanı saklama borcu altındadır (TBK 264 vd.). 

2. Taşıma giderlerini (masraflarını) ödeme borcu: Gidersiz devir kararlaştırıl-
mışsa, taşıma giderleri dahil olmak üzere tüm giderleri; yasal ifa yerinden 
başka bir yere gönderme suretiyle ifa kararlaştırılmışsa, gönderme yerine 
kadar taşıma giderlerini satıcı üstlenir (TBK 211/I, II). 

3. Teslim giderlerini (masraflarını) ödeme borcu: Yasaya göre, aksine bir âdet 
ya da sözleşme hükmü yoksa ölçme, tartma, sayma gibi teslim giderleri sa-
tıcıya aittir (TBK 211/I). 

4. Sağlama (tedarik / temin) borcu: Satılanın cinsiyle kararlaştırıldığı satışlar-
da karşımıza çıkabilir. Saf cins borcu da denilen, sınırlama yapılmaksızın 
bir cinsten satılan borçlanılmışsa, bu sağlama borcudur. Çünkü, satıcı, elin-
de (stoğunda) bulunmayan borçlandığı cinsten satılanı piyasadan sağlaya-
rak (tedarik ederek) ifa etmekle yükümlüdür. 

5. Aydınlatma borcu (yükümlülüğü): Bu yükümlülük satıcıdan açıklama iste-
nen ya da dürüstlük gereği açıklama yapması gereken hallerde vardır. 

6. Zapttan ve ayıptan sorumluluk: Satıcının mülkiyeti devir ya da tam hak kazan-
dırma borcunun uzantısıdırlar. Bu konularda açıklama aşağıda yapılmaktadır.
•	 Satıcının	 zapttan	 sorumluluğu	 (zapta	 karşı	 tekeffül	 [güvence]	 borcu)	

özel olarak açıklanmaya değer görünmektedir. Zapttan sorumluluk, 
üçüncü kişinin, satış akdinin kurulduğu sırada mevcut bir üstün hak se-
bebiyle satılanı alıcının elinden almasından veya onu mülkiyet hakkın-
dan doğan bazı yetkileri kullanmaktan yoksun bırakmasından satıcının 
sorumlu olmasıdır (TBK 214). Zapt ve hukuksal ayıp karışabilir. Zapt, 
satılanda üçüncü bir kişinin hak iddiasıdır. Hukuksal ayıp ise, inşaat 
yasağı veya gümrük yasağı gibi kamu hukukundan kaynaklanan sınırla-
malar nedeniyle alıcının satılandan yararlanamamasıdır.
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a. Üçüncü kişinin hakkı, bir aynî ya da kuvvetlendirilmiş şahsî hak 
olabilir. Üçüncü kişinin mülkiyet ileri sürerek satılanı alıcının elin-
den tamamen almasına “tam zapt” denir. Üçüncü bir kişinin sınırlı 
bir aynî hakkını veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakkını kullanarak 
alıcının malı kullanmasına engel olmasına ya da malın bir bölümü-
nü alıcının elinden almasına “kısmi zapt” denir. 

b. Zapttan sorumluluk yasadan doğmaktadır. Bunu satıcının özel veya 
açık olarak üstlenmesi gerekmez. Fakat alıcının sözleşme kurulur-
ken durumu bildiği olaylarda, satıcı, ancak özel olarak bu sorum-
luluğu	 üstlendiğini	 açıklamışsa	 (tahsisen	 tekeffülde	 bulunmuşsa)	
zapttan sorumlu olur (TBK 214/II).

c. İyiniyetle aynî hak kazanan alıcı karşısında üçüncü kişi üstün hak 
(zapt) iddiasında bulunamaz. Böylece bir taşınırı satan emin sıfa-
tıyla zilyetten iyiniyetle şeyin malik sıfatıyla zilyetliğini devralan 
üçüncü kişiye –burada o malı satın ve devralan alıcıya– ya da 5 yıl-
lık kazandırıcı zamanaşımıyla kazanan iyiniyetli zilyede –burada 
alıcıya– karşı zapta girişilemez. 

d. Taşınmaz satışında da taşınır satışına ilişkin zapttan sorumluluk 
hakkındaki kurallar (TBK 214 vd.) kıyasen uygulanır (TBK 246). 
Fakat tapu siciline güven ilkesinin bu hükümlerin uygulama alanını 
geniş ölçüde sınırladığı da bir gerçektir.

e. Zapttan sorumluluğun maddî ve şeklî olmak üzere iki küme koşul-
ları vardır.
aa. Zapttan sorumluluğun maddî koşulları şunlardır: (1) Mal alı-

cıya teslim edilmiş olmalıdır. Teslim öncesi üçüncü kişi el koy-
muşsa, alıcı satıcıya TBK 112 vd.na dayanır. Sözleşme geçersiz 
ise, zapttan sorumluluk doğmaz. (2) Üçüncü kişinin zapta ola-
nak veren hakkı en geç sözleşmenin kuruluşu anında doğmuş 
olmalıdır (TBK 214/I). (3) Alıcı, zapt tehlikesini sözleşmenin 
kuruluşunda bilmemelidir (TBK 214/II). (4) Zapttan sorum-
suzluk anlaşması bulunmamalıdır. Sorumsuzluk anlaşması, sa-
tıcının üçüncü kişinin üstün hakkını gizlemiş olması halinde 
kesin hükümsüzdür (TBK 214/III).

bb. Zapttan sorumluluğun şeklî koşulları: (1) Birincisi, üçüncü kişi, 
hakkını kullanmak üzere dava açmış olmalıdır. Fakat alıcı, (i) 
dürüstlük kuralının gereği olarak üçüncü kişinin hakkını tanı-
yıp satılanı ona verdiğinde veya (ii) dava öncesi üçüncü kişiy-
le uyuşmazlığı çözmesi, aksi halde tahkim yoluna başvuracağı 
yönünde satıcıyı uyarmasına rağmen sonuç alamadığı için tah-
kim yoluyla satılanı üçüncü kişiye verdiğinde ya da (iii) satılanı 
üçüncü kişiye davasız vermekle yükümlü olduğunu ispatladı-
ğında, yine satıcının zapttan sorumluluğuna ilişkin hükümler 
uygulanır (TBK 216). (2) İkinci şeklî koşul, alıcının üçüncü kişi 
tarafından aleyhine açılan davayı derhal satıcıya bildirme (ih-
bar etme) yüklentisidir (TBK 215/I). 

f. Zapttan sorumluluğa bağlı hükümler tam zapt ve kısmî zapt hali 
için farklıdır.
aa. Tam zapt halinde, sözleşme kendiliğinden sona ermiş olur. Bu 

durumda alıcı, satıcıdan, malın bedelinden elde ettiği ya da elde 
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etmeyi ihmal ettiği ürünler indirildikten sonra ödediği bedelin 
faiziyle birlikte geri verilmesini isteme hakkı sahibidir. Ayrıca 
alıcı, doğrudan ve dolaylı tüm zararlarının tazminini de isteme-
ye haklıdır. Satıcının bunlardan sorumluluğu doğrudan zarar-
larda kusursuz, dolaylı zararlarda ise kusuruna dayanmaktadır. 
Satıcı kusursuzluğunu kanıtlayarak dolaylı zararlardan sorum-
luluktan kurtulabilir. Alıcının, mal için yaptığı ve zapt edenden 
isteyemeyeceği giderler ile tüm dava ve dava dışı giderleri iste-
me hakkı da vardır (TBK 217). 

bb. Kısmî zaptta ise, alıcı satıcıdan yalnız zapt nedeniyle uğradığı 
zararın tazminini isteyebilir (TBK 218/I). Alıcının bu durumu 
bilseydi malı satın almaktan kaçınacağı durum ve koşullardan 
anlaşılıyorsa, istem üzerine yargıç sözleşmenin sona ermesine 
karar verebilir (TBK 218/II). Bu durumda alıcı satılandan elin-
de kalanı elde ettiği yararlarıyla birlikte satıcıya geri vermelidir 
(TBK 218/II cüm. 2).

Zehra’nın yüzme havuzunun kenarında düşürdüğü bilekliği bulan Sinan, annesinin 
olduğunu söylediği bilekliği, Zehra ile ortak arkadaşları olan Selin’e 350 Türk Lira-
sına satmıştır. Birlikte katıldıkları bir yemekte kendisine ait olan bilekliği Selin’in 
kolunda gören Zehra, bileklikte bulunan özel aile işaretinden bilekliğin kendisine 
ait olduğunu anlamış, bunun üzerine Selin bilekliği Zehra’ya iade etmiştir.
1. Selin bileklik için ödediği 350 Türk Lirasının iadesini Sinan’dan isteyebilir mi?
2. Sinan, Selin’in Zehra tarafından açılmış mülkiyete dayanan bir dava olmadan 

bilekliği iade ettiğini, bu nedenle kendisinin satış bedelinin iadesi ile yükümlü 
olmadığını ileri sürmektedir. Sinan iddiasında haklı mıdır?

•	 Ayrıca	satıcının	ayıptan	sorumluluğu	(ayıba	karşı	 tekeffül	 [güvence]	
borcu) da bulunmaktadır. Satılanın, satıcının bildirdiği nitelikleri ta-
şımaması ya da bu şeyin değerini veya sözleşme gereği ondan bek-
lenen yararları azaltan ya da ortadan kaldıran nitelikte olması ayıp 
olarak adlandırılır. TBK 219/I’den hareketle ayıp, satılandaki satıcının 
alıcıya “…herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin” veya satılanın 
“nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım ama-
cı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan 
kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik” 
eksikliklerdir. Ayıptan sorumluluk, satılanın hasarın geçtiği anda, sa-
tıcı tarafından bildirilen nitelikleri veya dürüstlük kuralı gereğince 
ondan beklenen gerekli nitelikleri taşımamasından dolayı sorumlu 
olmasıdır. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorum-
ludur. 
a. Ayıp, satılanın ayıptan etkilenen niteliğine göre, maddî (fiziksel), 

ekonomik ve hukuksal ayıp olmak üzere üçe ayrılır. Maddî ayıp, 
satılanın fiziksel özelliklerini etkileyen eksikliklerdir. Yeni araba-
nın kullanılmış çıkması; kullanılmış arabanın önemli bir kazaya 
uğramış olması gibi. Ekonomik ayıp, ekonomik nitelikteki eksik-
liktir. Satılan, alıcının beklediği geliri getirmemekte ya da verimi 
sağlamamaktadır. Hukuksal ayıp, satılanın hukuksal niteliklerinde-
ki eksikliktir. Satılanda, alıcının ondan yararlanmasını veya onun 

4
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üzerinde tasarruf etmesini engelleyen kamu hukukundan doğan sı-
nırlamaların bulunmasıdır. Arsada inşaat izninin olmaması; satılan 
bina için otelcilik ruhsatı verilmemesi gibi.

b. Nicelik eksikliği nitelik eksikliği sayılabilmekteyse, bu ayıplı ifadır 
(TBK 219). Bir arsanın resmî ölçümle belirlenmemiş yüzölçümü 
kararlaştırılandan daha düşükse böyledir (TBK 244/I). Fakat nicelik 
eksikliği nitelik eksikliği sayılmıyorsa, bu bir kısmî ifa girişimidir. 
Bu durumda, alıcı kısmî ifayı kabul edip kalan kısım için temer-
rüt hükümlerine başvurabileceği gibi kısmî ifayı reddedip tüm borç 
için temerrüt hükümlerine de başvurabilir. 

c. Ayıptan sorumluluk hükümlerinin uygulanması birtakım koşulla-
rın gerçekleşmesine bağlıdır. Bir kere bunun ön koşulu, satılanın 
teslim edilmiş olmasıdır. Bundan başka maddî ve şeklî denilen iki 
küme koşul daha vardır. 
aa. Maddî koşulları, satılanın ayıplı olması, ayıbın önemli olması, 

ayıbın en geç hasarın geçişi sırasında bulunması, alıcının ayıbı 
bilmemesi, dolayısıyla ayıbı kabul etmemiş olması ve sorum-
luluğun sözleşme ile sınırlandırılmamış ya da kaldırılmamış 
olmasıdır. 

bb. Ayıptan sorumluluğun şeklî (usulü) koşulları, alıcının gözden 
geçirme ve satıcıya bildirme yüklentilerini (muayene ve ihbar 
külfetlerini) yerine getirmiş olmasıdır. Bu bağlamda gözden 
geçirmenin ve satıcıya bildirimin süresi önemli noktalardan 
biridir. Her ikisi de bir ve aynı süre içerisinde tamamlanmış ol-
malıdır. 

aaa. Açık ayıplar, ilk bakışta fark edilen ayıplardır. Bunlar daha malı alır-
ken hemen göze çarpan, başkaca inceleme yapmayı gerektirmeyen 
ayıplardır. Çeşitli satışlarda farklı süreler belirlenmiştir. TBK 222’nin 
mantıksal bir sonucu olarak adi satışlarda derhal, ticarî satışlarda tes-
limden itibaren 2 gün içinde (TTK 23/1, c), hayvan satışlarında ve 
tüketici satışlarında ise açıklık olmamakla birlikte adi satışlardaki gibi 
derhal gözden geçirme ve aynı sürede satıcıya bildirim yapılması ge-
rektiği kabul edilir.

bbb. Açık olmayan ayıplar, –ne ilk bakışta fark edilir ne de gizli olan– an-
cak bir gözden geçirme veya inceleme yapmakla anlaşılabilir ayıplar-
dır. Bu gibi olağan bir gözden geçirmeyle anlaşılabilir ayıplarda, yeni 
TBK’nda, adi satışta gözden geçirmeyle anlaşılabilir ayıplarda, ayıp 
tespit edildiğinde “uygun bir süre içerisinde” satıcıya bildirimde bu-
lunulması kabul edilmiştir (TBK 223/I). Ticarî satışlarda teslimden 
itibaren 8 gün içinde (TTK 23/1, c); hayvan satışlarında 9 gün içinde 
(TBK 224), bildirim yapılmalıdır.

ccc. Olağan bir gözden geçirmeyle saptanamayacak türden gizli ayıplarda 
ise, adi satışlarda ortaya çıkar çıkmaz hemen (derhal) (TBK 223/II, 
cüm. 3) satıcıya bildirimin yapılması gerekir. Bu kuralın, her tür sa-
tışta geçerli tutulması kabul edilmektedir. 

- Yalnız, gizli ayıbın ne zamana değin satıcıya bildirilebileceği açık 
değildir. Bu konuda, ayıptan sorumluluk dolayısıyla alıcının kazan-
dığı hakların kullanılabileceği zamanaşımı süresi dolmadıkça ayı-
bın bildirilebileceği çözümü benimsenmektedir. 
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- Buna göre, en geç, adi satışta yeni TBK 231’e göre iki (2) yıllık zamana-
şımı süresi içerisinde ayıp satıcıya bildirilmiş olmalıdır (krş. eBK 207). 

- Bir taşınmazı (yapıyı) konu edinen satışta gizli ayıp halinde, ayıp, 
adi satışlarda ve konut ve tatil amaçlı taşınmazlarla sınırlı tüketici 
satışlarında mülkiyetin geçişinden itibaren beş yıllık zamanaşımı 
süresi içerisinde satıcıya bildirilmelidir (TBK 244/III; TKHK 12/I)

ddd. Satıcıya bildirim zamanında yapılmazsa, alıcının malı kabul etmiş ol-
duğu varsayılır (TBK 223/II). Kabul varsayımı gizli ayıplarda da ge-
çerlidir. 

d. Alıcı yararına doğan haklar: Bunlar, yenilik doğuran hak niteliğin-
de olup alıcıya tanınmış seçimlik nitelikte bedelin indirilmesi, mislî 
mallarda ayıpsızıyla değişim, ücretsiz onarım, sözleşmeden dönme 
haklarıdır (TBK 227). Alıcıya tanınan bu hakların dava yoluyla da 
kullanılabileceği kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra alıcı genel 
hükümlere göre tazminat da isteyebilir. 

e. Ayıptan sorumluluktan doğan haklar için, adi satışta yeni TBK 
231’e göre iki (2) yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür (krş. eBK 
207). Taşınmaz (yapı) satışında zamanaşımı süresi ise, mülkiyetin 
geçmesinden itibaren beş yıl olarak düzenlenmiştir (TBK 244/III; 
TKHK 12/I). Ticarî satışlarda ise, 6102 sayılı yeni TTK 23’de eTTK 
25/4’de öngörülen altı (6) aylık zamanaşımına yer verilmemiştir. Şu 
durumda ticarî satışlar için de TBK 231’deki iki (2) yıllık zamana-
şımı süresi uygulanacaktır. Tüketici satışlarında, TKHK 12/I ile iki 
(2) yıllık zamanaşımı süresi kabul edilmiştir. Alıcı süre geçmiş olsa 
bile, kendisine karşı satıcının açtığı davada zamanaşımı defî’ni ileri 
sürebilir (TBK 231/I, cüm. 2).

Alıcının Borçları
1. Alıcının aslî borcu bedeli ödeme borcudur. Borcun konusu, bir miktar pa-

radır. Miktar belirli ya da belirlenebilir olabilir. Alıcı malı kesin alacağını 
bildirmiş ve fakat bedel belirlenmemişse, bedel anlaşması, ifa yeri ve za-
manındaki ortalama piyasa fiyatı üzerinden yapılmış sayılır (TBK 233/I). 
Bedel ağırlığa göre belirleniyorsa, farklı bir anlaşma ya da teamül yoksa, 
dara düşülür (TBK 233/II-III). Kural olan, borçların karşılıklı olarak aynı 
anda ifasıdır (TBK 207/II). Bu cümleden olarak, peşin satışta, mal ve para 
aynı anda değişilir. Aksine anlaşma, âdet ya da hüküm olabilir. Örneğin, 
veresiye satışta, mal önce, para sonra verilir. Keza kısmî ödemeli satışlardan 
taksitli satışta mal önce, para ise, kısımlar halinde sonra ifa edilir (TBK 
253/I). Buna karşılık, ön ödemeli satışta, para önce ödenir, mal sonra teslim 
edilir (TBK 264 vd.). 

 Kural olarak bedel borcu için faiz, ancak ödemede temerrüt halinde işleti-
lir. Fakat, sözleşmede kararlaştırılmışsa, örf âdet varsa, alıcı malın yararla-
rını elde etme imkânına kavuşmuş veya kararlaştırılan belirli vade geçmiş 
ise, ihtar gerekmeksizin faiz istenebilir (TBK 234/II).

2. Alıcının diğer bir borcu, satılanı teslim alma borcudur (TBK 232). Kural 
olarak teslim alma, borç değildir. Satıcının doğru ifası koşullarında borç 
sayılır. Buna göre, sözleşmede kararlaştırılan satılan, tam ve doğru olarak, 
zamanında ve ayıpsız olarak ifaya sunulmuşsa alıcının teslim alma borcu 
doğar.
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3. Alıcının yan borçları, faiz ödeme, mesafe satışlarında satılanı muhafaza ve 
bozulacak malı sat(tır)ma (TBK 226), satıcının teslimden önce satılan için 
yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları, tesellüm ve senet yapma masraflarını 
ödeme (TBK 211/I), satılanın ifa yerinden başka yere taşınma masraflarını 
ödeme (TBK 211/I), satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma (TBK 211/
III), satılanın ambalajını geri verme ve ifaya hazırlık hareketlerine katılma 
yükümüdür. 

Gönderme yerine kadar taşıma giderlerini ve diğer giderleri satıcı, gönderme yerin-
den varma yerine kadar giderleri ise alıcı üstlenir. (TBK 211/I)

Tarafların Borçlarını İfada Temerrüdü 

Satıcının Temerrüdü
1. Adi satışta satıcının temerrüdü durumunda tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne ilişkin TBK 112, özellikle TBK 123-
126 hükümleri uygulanmaktadır (TBK 212/I). Öncelikle borcun muaccel 
olması ve satıcıya alıcı tarafından ihtarda bulunulmuş olması gerekir. Ayrı-
ca, satıcıya ek süre (mehil) verilmiş olmalıdır. Mehil dolmasına (mehil ge-
rektirmeyen hallerde, buna) rağmen hareketsiz kalması ve derhal seçimlik 
olanaklardan birini kullandığını bildirmemesi durumunda, karine olarak, 
alıcının aynen ifa ve gecikme zararının tazminini istediği kabul edilir. Di-
ğer seçimlik olanaklar, ifadan vazgeçme ve müspet zararın tazmini ile söz-
leşmeden dönme ve menfi zararın tazmini istemleridir.

TBK 117/II’de ihtar gerekmeyen haller sayılmıştır.

2. Ticarî satışta satıcının temerrüdü hükümlerinden alıcının yararlanabilme-
si için, yine muacceliyet ve ihtar ve mehil (ek süre) verilmesi gerekir. Be-
lirli süreli ticarî satışlarda iki karine bulunmaktadır. Birincisi, belirli süre 
(vade), kesin süre (vade) sayılır. İkincisi, mehil sonuçsuz kalmışsa alıcının 
karine olarak ifadan vazgeçme ve müspet zararın tazmini olanağını kullan-
dığı kabul edilmektedir (TBK 212/II). Alıcının, ifadan vazgeçme ve müs-
pet zararın tazmininden başka, aynen ifa ve gecikme zararının tazmini ile 
sözleşmeden dönme ve menfi zararının tazmini olmak üzere iki seçimlik 
olanağı daha vardır.

3. Müspet zarar iki yöntemle hesaplanabilir: Somut yöntem ve soyut yöntem. 
Eski Yasaya (TBK 188/II) göre yalnız ticarî satışlara özgü olan bu hesap 
yöntemleri yeni Yasanın (TBK 213/II) yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm 
satış türleri için geçerli hale gelmiştir. 
a. Somut hesap yöntemi, fiilen üçüncü kişiyle yapılmış yeni satış (ikame 

alım) sözleşmesi ile taraflar arasındaki sözleşmenin arasındaki farktır 
(TBK 213/II). 

b. Soyut yöntemde, bedel ile borsada kayıtlı veya piyasada cari fiyatı bu-
lunan satılanın ifa günündeki borsa ya da rayiç fiyatı arasındaki fark 
istenir (TBK 213/III).
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Alıcının Temerrüdü
1. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, onlar borçlarını aynı anda ifa ederler. 

Bu anlamda, “Aksine sözleşme yoksa, satılan alıcının zilyetliğine girince sa-
tış bedeli muaccel olur.” (TBK 234/I). İşte, alıcının bedel ödeme borcunda 
temerrüdü halinde, borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanır ve karine 
olarak satıcının aynen ifa ve temerrüt faizinin ödenmesini istemiş olduğu 
kabul edilir. Belirli vadeli bir sözleşme varsa, satıcı, ihtar vermesi gerek-
meksizin, alacaklısı olduğu bedele vade tarihinden itibaren faiz işler (TBK 
234/II). 

2. Satıcı, diğer bir seçim yapmak istiyorsa ek süre (mehil) tayin etmeli ve bu 
sürenin sonunda gecikmeden seçimini açıklamalıdır. Bu durumda satıcı-
nın ifadan vazgeçip müspet zararının tazminini istemesi olanağı tartışma-
sızdır.

3. Satıcının alıcıya karşı sözleşmeden dönme ve menfi zararının tazminini is-
teme olanağı da vardır. Bunun koşullarını peşin ve veresiye satışlara göre 
incelemek gerekir.
a. Peşin satışlarda dönme için hiçbir merasime ihtiyaç olmaz. Böylelik-

le satıcının alıcıya ihtar vermesi ya da ek süre tanıması gerekmeksizin, 
sözleşmeden dönmesi mümkündür. Yalnız durum gecikmeden borçlu-
ya bildirilmelidir (TBK 235/I-II). 

b. Veresiye ve vadeli (taksitli) satışlarda ise, dönme hakkı ancak saklı tu-
tulmuş ise kullanılabilir; aksi durumda sözleşmeden dönme mümkün 
olmaz (TBK 235/III). 

4. Müspet zararın hesabı bakımından somut ve soyut yöntemler, satıcının te-
merrüdündekiyle benzer. Eski Yasanın tacirler (TBK 212) için öngördüğü 
bu yöntemler, gelecekteki yasada tüm satış sözleşmelerine yaydırılan bir 
uygulama haline getirilmektedir (TBK 236). 

Mal Değişimi (Trampa) Sözleşmesi
Satış bir malın para ile mübadele edilmesi olduğu halde, mal değişimi (trampa) 
sözleşmesinin esası, bir malın başka bir mal ile değişimidir (mübadelesidir) (TBK 
282-284). Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Satış sözleşmesine 
ilişkin hükümlerin mal değişiminde de uygulanması yasaca benimsenmiş bulun-
maktadır (TBK 283). Bu pek isabetsiz de sayılmaz. Çünkü, her bir taraf, mal ya da 
hakkı kökten devretme borcu üstlenmiş olması bakımından satıcı konumundadır; 
bundan dolayı, satıcıya ilişkin hükümlerin uygulanması olağan görünmektedir. 

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

Kavramsal Belirleme ve Öğeleri
1. Bağışlama sözleşmesi ile bir kimse, karşılığında bir ivaz (karşılık) bekle-

meksizin malvarlığının tamamını veya bir kısmını diğer bir kimseye sağla-
rarası devreder veya devretmeyi taahhüt eder (TBK 285). Bağışlama, sağ-
lararası malvarlıksal bir varlık ya da değerin karşılıksız kazandırılmasıdır. 
Bağışlayanın kendi malvarlığından kazandırma yaptığı kazandırıcı bir iş-
lemdir. Karşılıksız zenginleştirme (teberru) amacı güdülür.

2. Bağışlama sözleşmesinin geçerli bir biçimde kurulabilmesi için, tarafların 
ehliyetli olmaları gerekmektedir. Bağışlayanda fiil ehliyeti bulunması gere-
kir (TBK 286). Fakat, bağışlamayı izleyen bir yıl içerisinde bağışlayan kısıt-
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lanmış ise, o bağışlamanın yargıç tarafından iptaline karar verilebilir (TBK 
286/II). Tam ya da sınırlı ehliyetsizler için bağışlama yasak işlemdir (MK 
343/I, 449).

 Bağışlananda ise, ayırt etme gücünün varlığı yeterlidir. Bununla birlikte, 
yasal temsilci sınırlı ehliyetsizlerin bağışlamayı kabul etmesini yasaklayabi-
lir, bağışlama tamamlanmış olsa bile, alınanın geri verilmesini emredebilir 
(TBK 287/cüm. 2). 

3. Bağışlamanın öğeleri, karşılıksız bir kazandırma, bağışlama iradesi/sebebi 
(animus donandi) ve anlaşmadır. Bağışlama, niteliği gereği karşılıksız bir 
kazandırmadır. Bağışlamada yalnızca bağışlayan bir değer vermekte ya da 
verme borcu altına girmektedir. Bağışlamayı, mülkiyeti devir amacı taşıyan 
öteki sözleşmelerden ayıran özellik de karşılıksız olmasıdır. 

 Fakat, öyle bazı işlemler vardır ki, kazandırma niteliğinde olsa da bağış-
lama amacı olmadığından, bunları –teberru (karşılıksız olarak diğerinin 
malvarlığını artırma) amacıyla yapılmasına karşın– bağışlama sayma ola-
nağı yoktur. Hatır ilişkileri, ahlâkî bir görevin ifası, eksik borcun ifası, özel 
hükümlerle düzenlenmiş olan karşılıksız kazandırmalar, bir hakkı kazan-
madan önce ondan feragat, bir hakkı kazandıktan sonra hiç kullanmama, 
mirası ret ve vakıf kurma bağışlama sayılmaz (TBK 285/II-III). 

Türleri
1. Bağışlama sözü verme (bağışlama vaadi): Her tür hakta mümkündür. Ya-

sada öngörülen adi yazılı şekilde yapılmalıdır (TBK 288/I). Fakat motorlu 
taşıtların bağışlanması sözü verme için noter senedi gerekir (KTK 20/d). 
Ayrıca taşınmazlarda aynî hakkın devrini borçlandıran hemen her işlem 
gibi bağışlama sözü vermede de resmî şekle uyulması gerekmektedir. Resmî 
şekil için tapu görevlisinin önünde düzenleme yapılması şarttır. 

2. Elden bağışlama: Başka bir merasime hacet olmaksızın sadece eşyanın tes-
limi ile gerçekleşir. Bu suretle, aynı anda hem borçlanılmakta hem de bor-
cun ifası gerçekleşmektedir. Böylelikle de hem borçlandırıcı işlem hem de 
tasarruf işlemi aynı anda yapılmaktadır. O halde, elden bağışlama sadece 
taşınırlarda geçerli olup, devri şekle bağlı işlem gerektiren hak ya da eşyaya 
ilişkin olarak elden bağışlama söz konusu olmaz. Öyleyse, resmî şekli ge-
rektiren taşınmazlarda elden bağışlama söz konusu olamaz (TBK 288/II). 
Bağışlama sözü verme, şekle uyulmaksızın yapılmışsa geçersizdir; fakat, 
bağışlama sözü, daha sonra elden bağış gerçekleştiğinde geçerli sayılmak-
tadır (TBK 288/III). Fakat bu yolla şekle aykırı bir taşınmaz bağışlama sözü 
verme elden bağışlamaya çevrilemez. 

3. Koşula bağlı bağışlamalar (TBK 290): Bu tip bağışlamada sözleşme ertele-
yici veya bozucu koşula bağlanmıştır. Koşul, bağışlananın iradesi dışındaki 
bir olaya ilişkin olduğundan, bağışlanan koşulun gerçekleşmesini sağlamak 
zorunda değildir. Erteleyici koşulun elden bağışlamada söz konusu olama-
yacağı kabulü vardır. Yalnız elden bağışlama, bozucu koşula bağlanmış ola-
bilir. 

4. Yüklemeye (mükellefiyete) bağlı bağışlamalar: Yüklemeyle, bağışlanan, be-
lirli bir edimde bulunma yükümü altına girer. Bu edim, bir verme (bağışla-
ma konusunu kısmen veya tamamen belirli bir amaçla kullanmak), bir yap-
ma (bağışlayan veya üçüncü bir kişi lehine belirli bir hizmette bulunmak) 
şeklinde olabilir. Bağışlama yerine getirilmeden önce yüklemenin ifası ka-
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rarlaştırılmışsa, yükleme değil, bir koşulun varlığı kabul edilir. Yükleme, 
karşı edimden farklı olarak, bağışlananın malvarlığından değil, bağışlama 
konusu değerin özünden, kendi içeriğinden karşılanır. Örneğin, M, A’ya 
tarlasını tarlanın yıllık gelirinin %10’unu köyün muhtaçlarına dağıtmak 
kaydıyla bağışlamışsa böyledir. 

Yüklemeye uyulmaması, bağışlamayı geri alma yetkisi verir. Ya da ilgililer tara-
fından bunun ifası dava edilebilir (TBK 291/II). Dava hakkı sahipleri, bağışlayan; 
bağışlayan ölmüş ise mirasçıları, yararına yükleme konulmuş olanlar ve kamu ya-
rarına yüklemede ilgili kamu makamıdır (TBK 291/III). 

Bağışlanan malın değeri yüklemenin yerine getirilmesi masraflarını karşıla-
maz ve masraf fazlası da kendisine ödenmezse, bağışlanan yüklemeyi ifadan ka-
çınabilir (TBK 291/IV).

Koşul ve yükleme arasında ne gibi bir fark vardır?

5. Yerine getirilmesi (tenfizi) bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar: Bağışla-
yanın ölümü bağışlama sözleşmesinin bir şartıdır. Ölüme bağlı tasarruf gibi 
görülür ve kendisine vasiyet hükümlerinin uygulanması kabul edilmekte-
dir (TBK 290/II). Bağışlanan vasiyet alacaklısı gibidir. Bağışlayandan önce 
ölürse, mirasçıları bağışlamayı isteyemez. Burada mirasbırakanın alacaklı-
larının önceliği kuralı uygulama alanı bulur.

6. Bağışlayana dönme koşullu (rücu şartıyla) bağışlamalar: Bu tip bağışlama-
larda bağışlananın, bağışlayandan önce ölümü halinde bağış konusunun 
bağışlayana dönmesi koşulu öngörülmüş bulunmaktadır (TBK 292/I). Ta-
şınmazlarda dönme koşullu bağışlama tapu siciline şerh olunabilir (TBK 
292/II). Bu durumda eşyaya bağlı borç doğar. Sonraki maliklere karşı ileri 
sürülebilir. Şart gerçekleşirse, sözleşme kendiliğinden ve geçmişe etkili ola-
rak (ex tunc) ortadan (yürürlükten) kalkar. Bağışlama konusu bağışlanan 
ya da mirasçılarından istihkak davası ya da sebepsiz zenginleşme davasıyla 
geri istenebilir.

Ali yaptığı bir bağışlama sözleşmesi ile kendisine ait şirketin %10 hissesini ölümün-
den sonra verilmek şartıyla kardeşinin evlatlığı Aslı’ya bağışlamıştır.
1. Bağışlama sözleşmesinin kurulduğu sırada Aslı’nın henüz 12 yaşında olması ba-

ğışlama sözleşmesinin geçerliliğini etkiler mi?
2. Ali’nin ölümünden bir sene önce Aslı geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kay-

betmiştir. Bu durumda Aslı’nın mirasçıları Aslı’ya bağışlanan şirket hisselerinin 
kendilerine devrini isteyebilirler mi? 

Hüküm ve Sonuçları
1. Bağışlama sözleşmesi, bağışlayana bağışlama konusunu devretme borcu 

doğurur. Para bağışında ödeme, taşınır bağışında teslim, taşınmaz bağı-
şında bağışlananı adına tescil ettirme, hak bağışında şekline uygun olarak 
(usulünce) devretme (alacak ise temlikname; fikri ve sınaî hak ise yazılı 
devir senedi) gerekir. 

2. Bağışlayan borcunu zamanında yerine getirmezse, kendisine karşı aynen 
ifa ve gecikme zararlarının tazmini talebi yöneltilebilir. Bağışlama tam iki 
tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmadığı için, temerrütte bağışlayana 

5
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karşı ifadan vazgeçme ve müspet zararın tazmini, sözleşmeden dönme ve 
menfi zararın tazmini olanaklarının kullanılması mümkün değildir. 

3. Kötü ifa sonucu oluşan zararlardan bağışlayan kasten ve ağır kusurla or-
taya çıkanlardan sorumlu tutulur (TBK 294/I). Bağışlama tek tarafa borç 
doğuran bir sözleşme olduğu için, bağışlayanın sorumluluğu ağır değildir. 
Bağışlayan açıkça garanti sözü vermedikçe zapttan veya ayıptan sorumlu 
tutulamaz (TBK 294/II).

Bağışlamanın Sona Ermesi

Bağışlamanın Geri Alınması (Bağışlamadan Rücu)
1. Bağışlamanın geri alınması, bağışlayanın tek taraflı, bağışlanana varması 

gerekli bir irade açıklamasıyla bağışlamayı geçmişe etkili olarak ortadan 
kaldırmasıdır. Geri alma hakkı sıkı surette kişiye bağlı haklardandır; mi-
rasçılara geçmez ve devredilemez. Fakat bağışlayan hakkı kullanmadan öl-
müşse ya da hakkı öğrendikten sonra süre dolmadan ölmüşse mirasçılara 
da bu hak tanınmıştır (TBK 297). Geri alma hakkı, sebebin öğrenilmesin-
den itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır (TBK 297/I).

2. Geri alma sebepleri elden bağışlamada ya da bağışlama sözü vermenin ifa 
edilmiş olması halleri ile yerine getirilmemiş bağışlama sözü vermede fark-
lıdır.
a. Elden bağışlamanın ya da yerine getirilmiş bağışlamanın geri alınması 

sebepleri, yasada üç küme halinde sayılmıştır (TBK 295). Bunlar: (1) 
Bağışlananın bağışlayana ya da yakınlarından birine karşı ağır suç işle-
miş olması, (2) bağışlananın bağışlayan ya da onun ailesine karşı kanu-
nen yükümlü olduğu ödevlere uymamış olması (bağışlayanın eşi olan 
bağışlanan kadının zina yapması, bağışlananın, bağışlayan ve ailesine 
ağır hakaretlerde bulunması, bağışlanan evlatlığın, bağışlayan evlat edi-
nene bakmaması gibi) ya da (3) bağışlananın yüklemeyi haklı bir neden 
olmaksızın yerine getirmemiş olmasıdır. 

b. Bağışlayana, yerine getirilmemiş (tenfiz edilmemiş) bağışlama sözü ver-
mede de (1) yerine getirilmiş bağışlamayı geri alma sebepleri varsa, (2) 
bağışlayanın parasal durumunda beliren önemli değişiklik sonucunda 
bağışlama sözü vermenin yerine getirilmesi bağışlayan için olağanüs-
tü derecede ağırlaşmışsa, (3) keza, bağışlama sözü verdikten sonra yeni 
aile yükümlülükleri ortaya çıkmış veya bu yükümlülükleri önemli öl-
çüde ağırlaşmışsa bağışlama sözünü geri alma olanağı verilmiştir (TBK 
296/I).

c. Ayrıca bağışlayanın ödeme güçsüzlüğüne (acze) düşmüş olması veya 
iflâs etmiş olması durumlarında bağışlama sözü kendiliğinden ortadan 
kalkar (TBK 296/II). 

Bağışlayanın Ölümü
Kural olarak bağışlayanın ölümü bağışlamayı etkilemez. Fakat dönemlik edimler 
halinde bağışlama kararlaştırılan bir sözleşmede bağışlayanın ölümü, aksine hü-
küm yoksa, bağışlamayı sona erdirir (TBK 298). 
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Özet
Borçlar hukukunun özel hükümleri kişiler arasındaki 
özel borç ilişkilerinin düzenlendiği kısımdır. Bu ilişki-
lerin hemen çoğu sözleşmedir. Fakat, anılan yasaların 
bu kısımlarında, sözleşme olmamakla birlikte havale, 
vekâletsiz işgörme gibi konular da düzenlenmiş bulun-
maktadır.
Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmeler, amaçları 
bakımından çeşitli gruplara ayrılır. Bunlar: Devir ama-
cı güden sözleşmeler, kullandırma amacı güden söz-
leşmeler, iş görme amacı güden sözleşmeler, saklama 
borcu doğuran sözleşmeler, güvence borcu doğuran 
sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı (rizikolu) 
sözleşmeler ve ortaklık sözleşmelerdir.
Borçlar hukukuna özgü tip özgürlüğü sayesinde taraf-
lar Borçlar Kanununun emredici hükümlerine aykırı 
olmamak şartıyla, Borçlar Kanununda düzenlenen 
sözleşmeler dışında diledikleri tip ve içerikte sözleşme-
ler yapabilirler. Hukuksal dayanağını tip özgürlüğünde 
bulan bu sözleşmelere adsız sözleşmeler denir. Adsız 
sözleşmeler kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler, 
karma ve bileşik sözleşmeler olmak üzere üç gruba ay-
rılır. 
Satış sözleşmesi, satıcının satılan şeyin zilyetliğini ve 
mülkiyetini –ya da bir hakkı tam– devretmeyi borçlan-
ması karşılığında alıcının bir miktar para (bedel) öde-
meyi borçlandığı bir sözleşmedir. Satış sözleşmesinin 
objektif esaslı öğeleri satılan, bedel (semen) ve taraflar 
arasında satılan ile bedelin değişimi hususunda an-
laşmadır. Satış sözleşmesinin farklı türleri mevcuttur. 
Bunlar, Taşınır satımı, taşınmaz satımı, örnek üzerine 
satış (numune üzerine satış), beğenme koşuluyla sa-
tış (tecrübe ve muayene şartıyla satış), mülkiyeti saklı 
tutma koşuluyla satış, kısmî ödemeli satışlar, artırma 
yoluyla satıştır.
İfa engelleri ve bunlara bağlanan sonuçlar satım söz-
leşmesine ilişkin hükümlerle, sözleşmenin niteliğine 
uygun olarak düzenlemiştir. Örneğin, Borçlar Kanu-
nunun genel hükümler kısmında düzenlenmiş olan 
kusursuz ifa imkansızlığı, satım sözleşmesinde hasar 
adı altında ayrıca düzenlemiş, ticari satımlarda satıcı-
nın temerrüdüne de borçlunun temerrüdünden farklı 
sonuçlar bağlanmıştır. 

Tam iki tarafa borç yükleyen satım sözleşmesinde, ta-
rafların hakları ve borçları karşılıklıdır. Satım sözleş-
mesinde satıcının asli borcu satılanın mülkiyetini devir 
borcudur. Bunun yanı sıra satıcının, satılanı muhafaza, 
teslim ve taşıma masraflarını ödeme, ayıba karşı gü-
vence, zapta karşı güvence gibi yan borçları da vardır. 
Satım sözleşmesinde alıcının asli borcu satım bedelini 
ödeme ve satılanı teslim almadır. Bunun yanı sıra alı-
cının faiz ödeme, mesafe satışlarında satılanı muhafaza 
ve bozulacak malı sat(tır)ma, satıcının teslimden önce 
satılan için yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları, tesel-
lüm ve senet yapma masraflarını ödeme, satılanın ifa 
yerinden başka yere taşınma masraflarını ödeme, satı-
lanla ilgili yükümlülüklere katlanma, satılanın ambala-
jını geri verme ve ifaya hazırlık hareketlerine katılma 
gibi yan yükümleri de vardır. 
Mal değişimi (trampa) sözleşmesi, bir malın başka 
bir mal ile değişimini (mübadelesini) konu alır (TBK 
282-284). Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler-
dendir. Türk Borçlar Kanunu ile mülkiyeti devir borcu 
doğuran sözleşmeler grubunda yer alan mal değişimi 
sözleşmesine niteliğine uygun düştüğü oranda satış 
sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul 
edilir.
Bağışlama, bir kimsenin karşılığında bir ivaz bekle-
meksizin malvarlığının tamamını veya bir kısmını di-
ğer bir kimseye devretmesi veya devretmeyi taahhüt 
etmesidir. Bağışlama, sağlar arası malvarlıksal bir var-
lık ya da değerin karşılıksız kazandırılmasıdır. Bağışla-
ma sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme-
dir. Bağışlama sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu 
sözleşme ile borç altına giren tarafın yani bağışlayanın 
tam ehliyetli olması gerekir. Bağışlananın ise ayırtım 
gücüne sahip olması yeterlidir. Bağışlama sözleşmesi-
nin çeşitli türleri vardır. Bunlar, bağışlama vaadi, elden 
bağışlama, yüklemeye (mükellefiyete) bağlı bağışlama, 
koşula bağlı bağışlama, yerine getirilmesi (tenfizi) ba-
ğışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar, bağışlayana 
dönme koşullu (rücu şartıyla) bağışlamalardır. Bağış-
layan kanunda sayılan sebeplerden birine dayanarak 
bağışlamayı geri alabilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi işgörme borcu doğuran 
sözleşmelerden biri değildir? 

a. Vekâlet
b. Komisyonculuk
c. Hizmet
d. Pazarlamacılık
e. Ardiye

2. Aşağıdakilerden hangisi aynî teminat sözleşmele-
rinden biridir?

a. Garanti 
b. Rehin
c. Ceza Koşulu
d. Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt
e. Kefalet

3. Aşağıdakilerden hangisi kendisine özgü sözleşme-
lerden biri değildir? 

a. Tek satıcılık
b. Sulh
c. Satış için bırakma
d. Franchising
e. Simsarlık

4. Taşınır satışında hasarın alıcıya geçiş ânı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

a. Sözleşmenin kurulduğu an
b. Sözleşmenin sona erdiği an
c. Zilyetliğin devredildiği an
d. Alıcının zilyetliğinin sona erdiği an
e. Satım konusunun tescil edildiği an 

5. Adi satışta, ayıptan sorumluluktan doğan hakların 
tâbi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

a. 1 yıl 
b. 2 yıl 
c. 5 yıl 
d. 10 yıl 
e. 20 yıl

6. Satış sözleşmesinde tam zapt haline bağlanan hu-
kuk sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi
b. Sözleşmeden dönme 
c. Sözleşmenin iptali
d. Sözleşme konusunun aynen iadesi
e. Sözleşme konusunun yenisi ile değiştirilmesi

7. Bağışlayanın ölümünün bağışlama sözleşmesine 
etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Bağışlama sözleşmesi kendiliğinden sona erer.
b. Bağışlayanın mirasçıları bağışlamadan dönebilir.
c. Bağışlama sözleşmesini etkilemez.
d. Bağışlama geri alınabilir.
e. Bağışlama sözleşmesi bir yıl süre ile askıda kalır.

8. Ticari olmayan satış sözleşmelerinde satıcının te-
merrüdü halinde alıcının mehlin sonunda suskun 
kalması halinde karine olarak hangi seçimlik hakkını 
tercih ettiği kabul edilir? 

a. Aynen ifa ve gecikme tazminatı
b. Sözleşmeden dönüp menfi zararının tazmini
c. İfadan vazgeçip müspet zararının tazmini
d. Aynen ifa ve munzam zararın tazmini
e. Sözleşmeden dönüp müspet zararının tazmini

9. Bağışlama sözleşmesinin kurulmasını izleyen bir 
yıl içerisinde bağışlayanın kısıtlanmış olmasının bağış-
lama sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Bağışlama kendiliğinden geçersiz sayılır.
b. Bağışlayan bağışlamadan dönebilir.
c. Yargıç bağışlamanın iptaline karar verebilir.
d. Bağışlayan istihkak davası açarak bağışlanan şe-

yin iadesini isteyebilir.
e. Bağışlanan bağışlamadan dönebilir.

10. Yüklemeli bağışlamada, bağışlananın haklı bir se-
bep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmekten kaçın-
ması halinde, bağışlayana tanınan hak aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Bağışlamayı iptal etme
b. Bağışlamayı feshetme 
c. Bağışlamayı geri alma 
d. Bağışlananı temerrüde düşürme
e. Bağışlanandan tazminat isteme 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Yasal Tiplerin Amaçlarına 

Göre Ayırımı” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Yasal Tiplerin Amaçlarına 
Göre Ayırımı” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Adsız (İsimsiz ya da Atipik) 
Sözleşmeler” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Satışta Hasar ve Yararın 
Geçişi Sorunu” başlıklı konuyu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Satıcının Yan Borçları” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Satıcının Yan Borçları” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Bağışlayanın Ölümü” baş-
lıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Tarafların Borçlarını İfada 
Temerrüdü/Satıcının Temerrüdü” başlıklı ko-
nuyu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Bağışlama Sözleşmesi” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Bağışlamanın Geri Alınması” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Kapıcılık sözleşmesi karma sözleşmelerden biridir. 
Bu sözleşmede bir taşınmazın kullanılması hakkı ka-
pıcının hizmeti karşılığında ona bırakılmıştır. Yine 
pansiyon sözleşmesi de karma sözleşmelerden biridir. 
Pansiyon sözleşmesinde, bir oda sağlanması kira söz-
leşmesine ilişkin bir unsurdur. Kahvaltı verilmesi satım 
sözleşmesine ilişkin bir unsurdur. Odanın temizlen-
mesi hizmet sözleşmesine ilişkin bir unsurdur. Pansi-
yonda kalan kişi bu üç sözleşmeye dâhil öğeye karşın 
bir miktar ücret ödemeyi borçlanmıştır. 
Tek satıcılık, hakem sözleşmesi de kendisine özgü söz-
leşmelerdendir.

Sıra Sizde 2
Gelecekteki eşya ve haklar, ümit edilen şey ve ümit 
(şans) satışın konusunu oluşturabilir. Bu bakımdan bir 
köpeğin henüz doğmamış yavrusu satış sözleşmesine 
konu edilebilir. 

Sıra Sizde 3
Mülkiyeti muhafaza kaydına çoğunlukla satım bedeli-
nin satım konusu şeyin tesliminden sonra ödenmesi-
nin kararlaştırıldığı veresiye satımlarda özellikle vere-
siye satımın bir türü olan taksitli satımlarda yer verilir. 

Sıra Sizde 4
1. Satış sözleşmesinde satıcının yan borçlarından biri 

de	zapta	karşı	tekeffül	sorumluluğudur.	Zapttan	so-
rumluluk, üçüncü kişinin, satış akdinin kurulduğu 
sırada mevcut bir üstün hak sebebiyle satılanı alı-
cının elinden almasından veya onun mülkiyet hak-
kından doğan bazı yetkileri kullanmaktan yoksun 
bırakmasından satıcının sorumlu olmasıdır. Söz 
konusu olayda da Zehra üstün hakkına dayanarak 
satım konusu bilekliği Selin’den geri almıştır. Bu 
nedenle Sinan, Selin’in bileklik için ödediği bedeli 
ödemek zorundadır. 

 Olayda tam zapt söz konusudur. Tam zapt halinde söz-
leşmenin kendiliğinden sona erdiği kabul edilir. Zapta 
ilişkin maddi ve şekli koşullar gerçekleşmişse, alıcı sa-
tış için ödediği bedelle satım konusu şeyin zaptından 
dolayı uğradığı zararın tazminini isteyebilir. 

2. Satıcının satılanın zaptından dolayı sorumlu tutu-
labilmesi için bir kısım maddi ve şekli koşulların 
gerçekleşmesi gerekir. Söz konusu şekli koşullardan 
biri, üçüncü kişinin, hakkını kullanmak üzere dava 
açmış olması ve alıcının üçüncü kişi tarafından aley-
hine açılan davayı derhal satıcıya bildirme (ihbar 
etme) yüklentisidir (TBK 215/I). Fakat alıcı, satılanı 
üçüncü kişiye davasız vermekle yükümlü olduğunu 
ispatlarsa, yine satıcının zapttan sorumluluğuna iliş-
kin hükümler uygulanır. Zehra’nın bileklik üzerinde 
ailesine ait işareti gösrermesi ile bilekliği, bir iade da-
vasına gerek olmadan iade eden Selin’de, zapta karşı 
tekeffül	hükümlerine	dayanarak,	Sinan’dan	satım	ko-
nusu şeyin bedelini isteyebilir. 

Sıra Sizde 5
Koşul gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şüpheli 
bir olaydır. Yükleme ise bağışlananın yerine getirmek-
le yükümlü olduğu bir edimdir. Bu edim, bir verme 
(bağışlama konusunu kısmen veya tamamen belirli 
bir amaçla kullanmak), bir yapma (bağışlayan veya 
üçüncü bir kişi lehine belirli bir hizmette bulunmak) 
şeklinde olabilir. Bağışlama yerine getirilmeden önce 
yüklemenin ifası kararlaştırılmışsa, yükleme değil, bir 
koşulun varlığı kabul edilir.
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Sıra Sizde 6
Bağışlama sözleşmesinin geçerli bir biçimde kurulabil-
mesi için, tarafların ehliyetli olmaları gerekmektedir. 
Bağışlayanda fiil ehliyeti bulunması gerekir (TBK 286). 
Bağışlananda ise, ayırt etme gücünün varlığı yeterlidir. 
Ayırt etme gücü kişinin söz konusu işlemin yapıldığı 
sırada yapılan işlemin hüküm ve sonuçlarını anlaya-
bilecek durumda olmasını ifade eder. Bu nedenle 12 
yaşındaki Aslı ayırt etme gücünden yoksun değilse, ya-
pılan bağışlama sözleşmesi hukuken geçerlidir. 
Ali ile Aslı arasında yapılan bağışlama sözleşmesi, yeri-
ne getirilmesi (tenfizi) bağışlayanın ölümüne bağlı ba-
ğışlamalardandır. Bu tür bağışlama sözleşmesinde, ba-
ğışlayanın ölümü, bağışlama sözleşmesinin bir şartıdır. 
Ölüme bağlı tasarruf gibi görülür ve kendisine vasiyet 
hükümlerinin uygulanması kabul edilmektedir (TBK 
290/II). Bağışlanan vasiyet alacaklısı gibidir. Bağışla-
yandan önce ölürse, mirasçıları bağışlamayı isteyemez. 
Burada mirasbırakanın alacaklılarının önceliği kuralı 
ile karşılaşır. Bu nedenle, Aslı’nın mirasçıları Aslı’ya 
bağışlanan şirket hisselerinin kendilerine devrini iste-
yemezler.
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7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kira sözleşmesini açıklayabilecek,
Ödünç sözleşmesini tanımlayabilecek, 
Hizmet sözleşmesini açıklayabilecek, 
Eser sözleşmesini açıklayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 

Anahtar Kavramlar
•	 Adi	Kira
•	 Sürekli	Edim
•	 Dönemli	Edim
•	 Ürün	Kirası
•	 Ayıp
•	 Zapt
•	 Olağanüstü	Fesih
•	 Haklı	Sebep

•	 Bildirimsiz	Fesih
•	 Kullanma	Ödüncü
•	 Yüklenici
•	 Götürü	Ücret
•	 Sabit	Ücret
•	 Sadakat	ve	Özen	Yükümü
•	 İmkansızlık

İçindekiler






Medeni Hukuk II
Kira, Ödünç, Hizmet ve Eser 
Sözleşmeleri

•	 GİRİŞ
•	 KİRA	SÖZLEŞMESİ
•	 KULLANIM	ÖDÜNCÜ	(ARİYET)	
SÖZLEŞMESİ

•	 TÜKETİM	ÖDÜNCÜ	(KARZ)	
SÖZLEŞMESİ

•	 HİZMET	(İŞ)	SÖZLEŞMESİ
•	 ESER	SÖZLEŞMESİ

MEDENİ HUKUK II



GİRİŞ
Borçlar hukuku alanında kullandırma borcu doğuran sözleşmelerin tipik örneği-
ni kira sözleşmesi oluşturur. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler grubunda 
yer alan kira sözleşmesinde kiralayanın borcu, kira konusunu kullanma veya kul-
lanmayla birlikte yararlanmaya elverişli halde teslim ve kira süresince bu halde 
bulundurma; kiracının borcu ise bir miktar bedeli ödeme ve süre sona erince kira 
konusunu geri vermedir. Kiralayanın ve kiracının bu asli borçlarının yanı sıra bir 
takım yan borçları da bulunmaktadır. Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler-
den bir diğeri kullanım ödüncü (ariyet) sözleşmesidir. Kullanım ödüncü (ariyet) 
sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız (ivazsız) olarak kullanılmasını 
ödünç alana bırakmak ve ödünç alanın da o şeyi bizzat kullandıktan sonra geri 
vermekle yükümlü olduğu sözleşmedir. Kullanma ödüncü, karşılıksız (ivazsız) 
bir sözleşmedir. Gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan kullandırma borcu doğu-
ran sözleşmelerden bir diğeri de Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesidir. Tüketim 
ödüncü sözleşmesinde, ödünç veren bir miktar paranın veya tüketilebilir bir şeyin 
mülkiyetini ödünç alana devretmeyi borçlandığı ve ödünç alanın da aldığıyla aynı 
cinsten şeyi miktar veya değer itibariyle geri vermeyi borçlandığı sözleşmedir. Tü-
ketim ödüncü sözleşmesinin konusunu, para veya tüketilebilen eşyalar oluşturur. 

Yasal tiplerin amaçlarına göre ayrımında bir başka grubu iş görme borcu do-
ğuran sözleşmeler oluşturur. İş görme borcu doğuran sözleşmelerin tipik örnek-
lerini eser, hizmet ve vekâlet sözleşmeleri oluşturur. Eser sözleşmesi, taraflarından 
birinin bir eser meydana getirmeyi ve bunu teslim etmeyi borçlanması karşılı-
ğında diğer tarafın bir bedel ödemeyi borçlandığı sözleşmedir. Eser sözleşmesi 
yüklenici ve iş sahibi arasında yapılır. Bu sözleşmede yüklenicinin aslî borcu, eseri 
meydana getirme ve teslim etmedir. İş sahibinin aslî borcu, ücret ödemedir. Ta-
raflarından işçinin belirli veya belirsiz bir süre için işverenin talimatına bağımlı 
olarak işgörmeyi ve iş sahibinin de buna karşılık işçiye bir ücret ödemeyi üstlen-
diği sözleşmeye hizmet sözleşmesi denilmektedir. Hizmet sözleşmesinde işçinin 
aslî borcu, sözleşme konusu işin görülmesi işverenin aslî borcu, ücret ödemedir.

Kira, Ödünç, Hizmet ve Eser 
Sözleşmeleri
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KİRA SÖZLEŞMESİ

Kavramsal Belirlemeler 
1. Kira sözleşmesi, kiralayanın kira konusunu kullanmaya veya kullanmayla 

birlikte yararlanmaya elverişli halde teslimi ve kira süresince bu halde tut-
mayı borçlanması karşılığında kiracının bir miktar bedeli ödemeyi ve süre 
sona erince kira konusunu geri vermeyi borçlandığı bir sözleşmedir (TBK 
299; krş. eBK 248). 

2. Kira sözleşmesi kiralanan, kira parası (bedel) ve bunlar üzerinde tarafların 
anlaşması olmak üzere üç öğeyi içermektedir. 
a. Kiralanan, kiraya verenin yüklendiği aslî edimin konusudur. Her eşya ya 

da hakkın kira sözleşmesine konu oluşturması mümkündür. Bu anlamda 
taşınırlar, taşınmazlar ve haklar kiralanabilmektedir. Bunlardan ürün, ge-
lir ya da diğer bir verim sağlayabilenler, kiracıya bu yararları kazandırmak 
amacıyla kiraya verildiklerinde ürün kirasıyla karşılaşılmaktadır.

b. Kira parası, kiracının karşı aslî edimidir. Kira parası, kiralananı kullan-
ma karşılığı olarak sözleşmenin kuruluşunda belirlenen ya da sonradan 
belirlenmesine olanak veren kayıtlara bağlı olarak belirlenebilen bir 
miktar paradır. Kiracının para yerine ya da yanında iş görme ya da bir 
şey verme edimi üstlenmesi halinde saf kira değil, kira ile karma farklı 
bir sözleşmeden söz edilir.

Kira bedelinin kira sözleşmesi kurulduğu sırada belirlenmiş olması şart değildir. 
Ancak kira sözleşmesinin kurulmasından sonra kira bedelinin tespitine ilişkin kri-
terlerin belirlenmiş olması zorunludur.

c. Kira sözleşmesinin üçüncü öğesi tarafların sözleşmenin asli edimleri-
nin değişimi konusunda anlaşmalarıdır. Taraflar arasında, kiracıya be-
lirli bir kira parası karşılığında kiralananı kullanma veya kullanmayla 
birlikte yararlanma yetkisi veren, kiralayana da kararlaştırılan bedeli ve 
süre sonunda kiralananın iadesini isteme yetkileri içeren kişisel birer 
hak tanınması üzerine anlaşma bulunmalıdır. 

Bir kimse başkasına ait bir eşya veya hak üzerinde kullanma ve yararlanma yetkile-
rine kira sözleşmesi dolayısıyla sahip olabileceği gibi kullanma ve yararlanma yet-
kilerini içeren bir sınırlı aynî hakka yani intifa hakkına dayanarak da sahip olabilir. 
İlk durumda kiracının hakkı kişisel bir hak iken intifa hakkı sahibinin hakkı bir 
aynî haktır. Aynî hak ve kişisel hakları karşılaştırmak ve intifa hakkına ilişkin bilgi-
lerinizi tazelemek için bkz. Medeni Hukuk II ünite 1 ve 2 

d. Kira sözleşmesi, geçerliliği şekle bağlanmış sözleşmelerden değildir. 
Uygulamada sıklıkla kira kontratı olarak adlandırılan hazır (matbu) 
sözleşme metinlerinin kullanılması, sözleşmenin şekle bağlı olduğunu 
göstermez. 

e. Kira sözleşmesi, kiralayan bakımından sürekli edimli, kiracı bakımın-
dan dönemlik edimli bir sözleşmedir. Kiralayanın edimine ara vermesi 
ya da bir kez ifayla edimin sona ermesi söz konusu olmaz. O, edimini 
kesintisiz olarak kira sözleşmesinin başlangıcından sona ermesi anına 
kadar ifa etmelidir.
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f. Kira sözleşmesi süreli bir sözleşmedir. Sözleşmenin süresi taraflar-
ca belirlenebileceği gibi belirlenmemiş de olabilir. Tarafların süresini 
belirlemiş olduğu durumlarda, belirli süreli kira sözleşmesinden söz 
edilmektedir. Buna karşılık, taraflarca süresi belirlenmemiş ya da süre 
sona ermesine karşın kiracının kullanmaya devamına ses çıkartılmamış 
olmakla kendiliğinden süresi uzayan sözleşmelere, belirsiz süreli kira 
sözleşmesi denilmektedir. Yeni TBK 300’e göre “Kararlaştırılan sürenin 
geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi 
belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için ya-
pılmış sayılır.”

3. Bu açıklamalardan, kira sözleşmesinin karşılıklı tam iki tarafa borç doğu-
ran, yalnız kullanma veya kullanmayla birlikte yararlanma yetkisi veren, 
şekle bağlı olmayan, sürekli ve süreli nitelikleri belirmiş olmaktadır. Ayrıca 
bu sözleşme, rızaî niteliktedir. Yani, kira sözleşmesi kiralananın teslim edil-
mesi gerekmeksizin, sadece tarafların anlaşmalarıyla kurulmaktadır. 

4. Kira hukukunun yürürlük kaynağı, artık yalnız 1 Temmuz 2012 itibariyle 
yürürlük kazanmış bulunan TBK’dur (TBK 339). Bu Kanun, kira sözleşme-
sini, genel hükümler (TBK 299-338), konut ve çatılı işyeri kiraları (TBK 339-
356) ve ürün kirası (TBK 357-378) olmak üzere üçlü bir ayırımla düzenle-
miş bulunmaktadır. Böylece, eski TBK’nun ilgili hükümleri ve 6570 sayılı 
Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun (GKK), yeni TBK’nun yürürlüğe 
girdiği 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Türleri

Adi Kira
Adi kira sözleşmesi, konusu maddî varlığı bulunan taşınır ve taşınmazlar olan ve 
kiracıya yalnız kullanma yetkisi veren kira sözleşmelerine denilmektedir. Eski TBK 
döneminde adi kiraya ilişkin hükümlere, kira hukukunun genel hükümleri gözüyle 
bakılırdı. Bu bakış şimdi de değişmemiş, üstelik yeni TBK, genel hükümler başlığı 
kullandığı ilk ayırımında adi kiraya ilişkin hükümler öngörmüş bulunmaktadır. 

Konut veya Çatılı İşyeri Kirası
1. Taşınmaz kira sözleşmelerinin özel türü olarak yeni TBK tarafından dü-

zenlenmiştir. Bunlar, her taşınmaza değil, konut ve işyeri olarak kullanılan 
taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleridir. 
a. Böylelikle, taşınmazın kullanma amacı ön plana çıkmaktadır. Bu an-

lamda kiralanan, konut olarak oturmaya özgülenmiş olan taşınmazlar 
ve yalnız işyeri olarak kullanılmaya özgülenmiş çatılı yerler olmalıdır. 
Buradaki konut ya da işyeri kavramları Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki an-
lamlarda anlaşılabilir görünmekle birlikte, TBK 339 vd.’nın oradaki sı-
nırlayıcı ya da yasaklayıcı hükümlerle ilintisi olmadıkları belirtilmelidir. 

b. Ayrıca konut sözcüğünün çağrıştırdığı kapalı bir oturma yeri ve bunu 
biraz daha farklı tarzda ifade eden “çatılı işyeri” sözcük öbeği, bize taşın-
mazın yapılı olması gereğini göstermektedir. Üzerinde yapı bulunan bir 
taşınmaz ve bu yapıda işyeri olarak kiralanabilir bir yerin kirası, örneğin 
“uzay çatılı pazar yeri” olarak tabir edilen semt pazarlarında bir pazarcı 
esnafının yer kiralaması da, bir alış veriş merkezindeki merdiven altının 
ya da tuvaletin veya bir dükkânın (giyim mağazası işletmek amacıyla) 
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kiralanması da hep böyledir. Fakat, bir semtin üstü açık pazar yerinde, 
panayır ya da şenlik yerinde yer kirası işyeri kirası olsa da, çatılı olma-
makla genel hükümlerde düzenlenen genel taşınmaz kirasına tâbidir. 
Öyleyse her işyeri kirası çatılı işyeri kirası değildir. Gerçi her çatılı işye-
rinin kirası da çatılı işyeri kirası olmak zorunda değildir. Şu anlamda ki, 
bir çatılı ya da çatısız işyeri ürün kirasına da konu edilebilir. 

c. Ayrıca kendilerine özel hükümlerin uygulanabilmesi için konut ya da 
çatılı işyeri kirasının nitelikleri gereği geçici kullanıma özgülenen taşın-
mazların altı aydan daha uzun süreli olmaları gerekmektedir. Çünkü, 
bu gibi yerlerde altı ay ve daha kısa süreli kiralarda bu özel hükümler 
uygulanmaz (TBK 339/I, cüm. 2).

d. Konut veya çatılı işyeri kirasına ilişkin sözleşme, kullanımı bunlarla 
birlikte kiracıya bırakılan taşınır ya da taşınmaz eşyayı da kapsar (TBK 
339/I, cüm. 1). Bu anlamda, kat mülkiyetine tâbi yerlerde eklenti veya 
ortak kullanıma özgülenmiş alanları taşınmazlara; döşemeleri, tezgahı 
ya da yazarkasayı ise, taşınırlara örnek gösterebiliriz.

2. Konut ve çatılı işyeri kiraları hakkındaki TBK hükümleri, eski hukukta ta-
şınmaz kiralarına ilişkin özel hükümler öngören 6570 sayılı GKK’un yeri-
ne geçmesi amacıyla düşünülmüştür. Fakat TBK hükümlerinin uygulama 
alanı, GKK’daki gibi belediye kuruluşu olan yerlerde, liman, iskele ve istas-
yonlardaki üstü örtülü olan (musakkaf) taşınmazlarla sınırlı değildir. Fakat 
eskiden olduğu gibi yeni hukukta da, bir arsa ya da tarla nerede olursa ol-
sun TBK’nun genel (adi) kiraya ilişkin hükümlerine tâbi olmaktadır. Ayrıca 
TBK’nun konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerinin taraflardan 
birinin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde de uygulanması öngörül-
mektedir (TBK 339/II).

3. Konut kiraları konusunda evlilik birliğini koruma amaçlı olarak daha önce 
MK 194 ile düzenlenmiş olan aile konutu, kiralık konutta tesis edilmiş olma-
sı haliyle sınırlı olarak, bir kez de kira sözleşmesinin hükmü olarak burada 
düzenlenmiştir (TBK 349). Bu hüküm uyarınca, kiralanan aile konutu nite-
liğinde ise kiracı eş, diğer eşinin rızasını almadan sözleşmeyi feshedemez; 
kiracı olmayan eş, kiralayana tek taraflı bir bildirimde bulunarak kira söz-
leşmesinin tarafı sıfatını kazanabilir. Buraya dek MK 194’ün bir tekrarı nite-
liğindeki TBK 349’da, MK 194’den farklı olarak, diğer eşin bildirimle kiracı 
olması halinde kiralayana “...fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme 
süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirme” yükümlülüğü öngörülmüştür.

Ürün (Hasılat) Kirası
1. Ürün (hasılat) kirası sözleşmesiyle, kiralayan, ürün (hasılat) getiren bir (ta-

şınır ya da taşınmaz) malın ya da hakkın kira parası karşılığında kullanıl-
ması ve ondan yararlanılması yetkisini kira süresi boyunca kiracıya bırak-
ma borcu altına girer (TBK 357). 

2. Ürün kirasının, adi kiradan çarpıcı bir farkı, kiracının kiralananın ürün 
verebilirlik, böylelikle yararlanılabilirlik özelliğini koruma yükümlülüğü-
dür. Diğer bir deyişle, kiracı, kiralananda, özgülendiği amaca uygun olarak 
kullanılmasıyla elde edilmesi olanaklı olan ürünleri elde edecek alışılmış 
faaliyetlerde bulunmakla yükümlüdür (TBK 364).

3. Adî kira ile ürün kirasını her zaman ayırmak kolay olmaz. Çünkü kimi za-
man ürün verebilen bir şey, bu özelliğine bakılmaksızın kiralanmış olabilir. 
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Örneğin, bir çayırın otlarından yararlanılması için değil, spor alanı olarak 
kiralanması gibi. Böyle bir olasılıkta genel (adi) kira hükümlerinin uygu-
lanması söz konusu olur. Bu sebeple, kiralananda ürün verme özelliği var 
ve kira sözleşmesinin amacı –salt kullanma değil– kiralananın kullanılması 
ve ondan yararlanılması ise, ürün kirası bulunduğu söylenebilir. 

Tarafların Hak ve Borçları

Kiralayanın Borçları
1. Kiralayanın aslî borcu, kiralananı kullanmaya veya kullanmayla birlikte 

yararlanmaya elverişli halde teslim ve kira süresi boyunca kullanmaya el-
verişli halde bulundurmadır (TBK 301). Kiralayan bu borcunun yanı sıra, 
aksine kanunî ya da sözleşmesel bir hüküm yoksa kiralananla ilgili zorunlu 
vergi, sigorta ve benzeri yükümlülüklere katlanma (TBK 302); ayıptan ve 
zapttan sorumluluk (TBK 304 vd.) gibi yan borçların da yükümlüsüdür. 

2. Kiralayanın ayıptan sorumluluğu teslim borcuyla bağlantılı bir yan borcu-
dur. Teslim sırasında kiralananın ayıbı bulunabileceği gibi ayıp teslimden 
sonra ortaya çıkmış da olabilir. 
a. Kiralananın teslim anında ayıplı olması

aa. Kiralananın teslim anında önemsiz bir ayıbı bulunması olasılı-
ğı yeni TBK’nda düzenlenmiş bir durumdur. Böyle bir durumda, 
kiracıya, sonraki ayıba ilişkin hükümlere başvurma olanağı sunul-
maktadır (TBK 304/II).

bb. Kiralananda teslim anında özgüleme amacına uygun kullanma olanağı-
nı engelleyen ya da bu olanağı önemli ölçüde daraltan nitelikte önemli 
ayıp varsa, yeni TBK, kiracıya, kiralanana karşı borçlunun temerrüdü 
hükümlerine başvurma ya da sonraki ayıba ilişkin hükümlere dayanan 
olanakları kullanma seçeneği vermektedir (TBK 304/I; krş. eBK 249). 

b. Kiralananın teslimden sonra ayıplı hale gelmiş olması
aa. Bu olasılıkta kiracı, ayıbın giderilmesini veya kira parasından ayıpla 

orantılı indirim isteme haklarını seçimlik olarak kullanabilir; ayıp 
önemli ise, kiracının, bu haklarının yanında üçüncü seçenek olarak 
sözleşmeyi fesih hakkı da vardır (TBK 305). 

bb. Kiracı, uygun bir süre vererek kiralayandan ayıbın giderilmesini 
isteyebilir. Kiralayan süresinde ayıbı gidermelidir. Ne var ki, kirala-
yan bu süre içerisinde ayıbı gidermemişse ne olacaktır? Yasa koyu-
cu bu olasılığa dayanan değişik olanakları düzenlemiştir.
aaa. Bir kere, kiracı, ayıbı bildirmesine rağmen kiralayan onarı-

ma girişmemişse, masrafları kiralayana ait olmak üzere bizzat 
onartma ve yaptığı masrafları kira parasından indirme (mah-
sup) yetkisine sahip kılınmıştır (TBK 306/I).

bbb. Sonra, eBK’nda bulunmayan yeni bir olanak olarak, TBK 
306/I, III ile kiracıya kiralananın ayıpsız benzeriyle değiştiril-
mesini isteme hakkı da tanınmıştır. Bu hak, ancak kiralanan, 
yerine benzeri konulabilen bir şey, yani misli eşya niteliğinde 
ise kullanılabilir. Yasadaki ifadeye göre, kiracının bu hakkı ne 
seçimlik bir hak ne de bağımsız bir olanaktır. Çünkü, kiracı bu 
hakkını, verilen sürede ayıbın giderilmemesi halinde kullana-
bilecektir (TBK 306/I). 
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ccc. Kiracıya, ayıbın kiralananca öğrenildiği tarihten itibaren 
ayıbın fiilen giderildiği tarihe değin kira parasından ayıpla 
orantılı bir indirim yapılmasını isteme hakkı da tanınmıştır 
(TBK 307). Bu istemde bulunabilmek için, ayıbın “kiralananın 
kullanımını etkileyen” nitelikte olması gerekmektedir. Dikkat 
edilirse, buradaki indirim geçici bir süre içindir.

ddd. Ayrıca TBK 306/II ile kiracı tarafından kiralayana karşı kulla-
nılabilecek bir fesih hakkı da öngörülmüştür. Bunun için (1) 
kiralananda ayıp bulunmalı, (2) ayıp önemli olmalı, yani ya 
kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kal-
dırmalı ya da önemli ölçüde engellemeli (3) kiralayana ayıbı 
gidermesi için uygun bir süre verilmiş olmalı ve (4) kiralayan 
verilen sürede ayıbı gidermemiş olmalıdır.

cc. Önemli ayıp varsa kiracı için kira parasının ayıpla orantılı olarak 
indirilmesini isteme hakkı da, seçimlik bir olanaktır (TBK 305/I). 
Öyleyse, kiracı, diğer seçimlik olanakların yerine bunu kullanabi-
lecektir. Bu olanak kullanıldığında, daha önce belirlenmiş olan kira 
parası değiştirilmiş, bundan böyle sözleşme süresince indirilmiş bu 
kira parası üzerinden ifa borçlanılmış olur. Yalnız bu konunun tar-
tışmaya açık olduğu, hiç kuşkusuz yargı kararlarıyla konuya şekil 
verilebileceği dikkatlerden kaçırılmamalı ve şimdilik bu biçimde 
anlaşılabileceği eklenmelidir. 

dd. Nihayet kiralanandaki ayıp, kiracının zarara uğramasına yol açmış-
sa, o, zararının tazminini de isteyebilir. Tazminat isteme hakkı, ek 
bir seçenek değil, kiracının diğer haklarıyla birlikte zararı varsa kul-
lanabileceği bağımsız bir ek olanaktır (TBK 305/I cüm. 2, 308). 

c. Kiralayanın kiralananın ayıpsız benzerini verme yetkisi
aa. Kiralananın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesi sadece kiracıya veril-

miş bir hak değil, kiralayana da tanınmış bir yetkidir. Kiralayan iki 
durumda böyle bir yetki kullanabilmektedir. 

bb. Birincisi, ayıbın giderilmesini ikame eden bir yol olarak düşünül-
müş olmalıdır. Kiralayan, kiracı tarafından ayıbın giderilmesi is-
tendiğinde, ayıbı gidermek yerine uygun sürede kiralananı ayıpsız 
benzeriyle değiştirebilmektedir (TBK 306/III). Anlaşılmaktadır ki, 
böyle bir öneride bulunan kiralayan, süresinde kiracıya kiralananın 
ayıpsız bir benzerini sağlayamazsa, kiracı diğer seçimlik olanakla-
rını kullanabilecektir.

cc. İkincisinde ise, kiralayan, kiracının tüm seçimlik haklarını düşür-
me gücündeki bir olanakla donatılmış bulunmaktadır. Gerçekten 
ayıptan haberdar olan kiralayan derhal ayıplı kiralananı ayıpsız 
benzeriyle değiştirme yetkisini kullanmak ve varsa kiracının zarar-
larını tazmin etmek suretiyle kiracıyı seçimlik haklarını kullana-
maz hale getirebilmektedir (TBK 306/IV).

3. Kiralayanın kiralananın zaptından dolayı sorumluluğu da söz konusudur. 
a. Önceki TBK 254’ün vecize (özdeyiş) gibi kenar başlığı şöyleydi: “Satış 

kirayı bozar”. Durumu tam isabetle açıklamayan bu özdeyişsel başlık al-
tındaki düzenleme çerçevesinde söylenenleri burada yinelemek artık ge-
reksizdir. Çünkü, TBK 310, taşınır veya taşınmaz ayırımı yapmaksızın 
ve durumu üçüncü kişinin tutum ve davranışlarına bağlamaksızın kira-
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lananın el değiştirmesi halinde yeni malikin kira sözleşmesinin de tarafı 
sıfatını kazanacağını düzenlemiştir. Böylelikle, kiralananın mülkiyetinin 
devri, kira sözleşmesinin yasal devri olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

b. TBK 310 hükmü karşısında pratik değeri azalmış olsa da, hâlâ taşınmaz 
kiralarının tapu siciline şerh olunmak suretiyle üçüncü kişiye de ileri 
sürülmesi olanaklıdır (TBK 312).

c. Üçüncü kişinin kazandığı sınırlı bir aynî hak ise ve bu kiracının hakkını 
etkileyecek nitelikteyse, kiralananın devrinde zapttan sorumluluğa iliş-
kin hükümlerin kıyasen uygulanması kabul edilmiştir (TBK 311).

Kiracının Borçları
1. Kiracının aslî borçları kira parasını ödeme (TBK 313) ve sözleşme sona 

erdiğinde kiralananı geri vermedir (TBK 334). Ayrıca, kiracının kiralana-
nı özenle kullanma, kiralanan taşınmaz ise taşınmazda oturan kişilere ve 
komşulara saygı gösterme (TBK 316), kiralananın olağan kullanımı için ge-
reken temizlik ve bakım giderlerini ödeme (TBK 317), ayıpları (TBK 318) 
ve zaptı kiralayana bildirme (TBK 309; krş. eBK 256/III), ayıpların gideril-
mesi için kiralananda yapılan çalışmalara ve bakım, satış ya da sonraki ki-
ralama için zorunlu ölçüde kiralananın görülmesine (taşınmaz ise, gezilip 
görülmesine) katlanma (TBK 319) gibi yan borçları bulunmaktadır. 

 Ayrıca, sözleşmeyle kararlaştırılmışsa, kiracının yan giderleri ödeme (TBK 
315, 341) ve konut ve çatılı işyeri kiralarında üç aylık kira parasını aşmaya-
cak tutarda güvence gösterme (TBK 342) borçları da vardır.

2. Yeni TBK, kira parası ile ilgili hükümler öngörmüş bulunmaktadır. 
a. Kira parası, asıl olarak kiralananın kullanılması veya kullanılmasıyla birlikte 

yararlanılmasının karşılığını oluşturur. Fakat tarafların bunun dışında kira-
lananın kullanılması ya da korunmasıyla ilgili olan ve kiralayanın katlan-
ması gereken yan giderleri (TBK 303) kiracının üstleneceğine dair anlaşma 
yapmaları da mümkündür. Böyle bir anlaşma varsa, kira parasının kapsa-
mına kiracının üstlendiği bu gibi yan giderler de girer (TBK 315). 

b. Taşınmaz kirasında da, sonraki kira döneminin kira artışının belir-
lenmesi, tarafların anlaşmalarına bırakılmıştır. Ancak sonraki döne-
min kira parasının belirlendiği anlaşma önceki dönemin (kira yılının) 
ÜFE’deki artış oranını geçemez (TBK 344/I). 
aa. Taraflar bir anlaşma sağlayamazsa, yargıç, kiralananın durumunu 

da göz önünde tutarak yine önceki dönem ÜFE artış oranını geç-
meyecek hakkaniyete uygun bir kira bedeli belirlemekle görevli ve 
yetkilidir (TBK 344/II). 

bb. Taraflar, anlaşmalarına bakılmaksızın, her beş yılda bir yargıçtan 
yeni bir kira bedeli belirlemesini isteyebilirler. Yargıç, bu olasılıkta 
ÜFE’deki önceki dönemin artış oranını, kiralananın durumunu ve 
emsal kira bedellerini göz önünde tutarak hakkaniyete uyan bir ka-
rar verir (TBK 344/III). 

cc. Yalnız kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, aşırı ifa 
güçlüğüne ilişkin TBK 138 hükmünün uygulanma koşulları ger-
çekleşmedikçe, beş yıl geçmedikçe değiştirilemez (TBK 344/son). 
Böylelikle, kira parasının yabancı para olarak belirlendiği bir söz-
leşme bir yıllığına kurulmuş olsa, taraflarca sözleşmenin yenilen-
mesi anlaşmasında artış kararlaştırılamayacaktır.
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dd. Kira bedelinin belirlenmesi amacıyla açılacak dava için zaman be-
lirlemesi öngörülmemiştir. Yani, bu dava her zaman açılabilir (TBK 
345/I). Yalnız dava sonucunda belirlenen kira parasının ne zaman-
dan itibaren uygulanmaya başlayacağı, öteden beri bir sorun oluş-
turmaktadır. Yeni TBK bu sorunu yerleşik yargı kararlarına uyumlu 
bir çözüme kavuşturmuştur. 
aaa. Sözleşmede yeni dönem kira parası artışını öngören bir hü-

küm var, fakat bunun oran veya tutarı belirsiz ya da bu ko-
nuda anlaşma sağlanamamış olduğu için yargıçtan belirleme 
istenmişse, yeni dönem içerisinde açılacak dava sonucunda 
verilen karar bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli 
olur (TBK 345/III).

bbb. Sözleşmede yeni dönem kira artışı öngören bir hüküm yok 
ise, yeni dönemin başlamasından en geç otuz (30) gün önce 
dava açılmış ya da kiralayanca kiracıya kira artışı yapılacağına 
ilişkin bildirimde bulunulmuş ve yeni dönem içerisinde dava 
açılmış ise yargıcın belirlediği kira parası yeni dönemin baş-
langıcından itibaren geçerli olur (TBK 345/II).

Fırat ile Ömer 1.8.2012 tarihinde Fırat’a ait dairenin aylığı T800’ye kiralanması ko-
nusunda anlaşmışlardır. Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin 
bir hüküm olmamasına rağmen, Fırat, 1.8.2013 tarihinde Ömer’e noter aracılığıy-
la kira bedelinin ÜFE’deki artış oranı dikkate alınarak arttırılacağını bildirmiş ve 
1.9.2013 tarihinde kira bedelinin arttırılması davasını açmıştır. Bu durumda mah-
kemece belirlenenen yeni kira bedeli hangi andan itibaren istenebilecektir? 

c. Kiracının kira parasını ifada temerrüdü halinde, kiralayan kiracıya ya-
zılı olarak süre verip, bu süre içerisinde ifada bulunmazsa sözleşmenin 
feshedileceğini bildirebilir (TBK 315/I). Bu süre taşınır ve olağan taşın-
maz kiralarında en az on gün iken, konut ve çatılı işyeri kiralarında en 
az otuz gün olmak zorundadır (TBK 315/II).

d. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıyı kira parasını zamanında ve dü-
zenli olarak ödemeye zorlamak için, sözleşmeye ceza koşulu ya da son-
raki kira parasının tamamının muaccel olacağına dair muacceliyet kaydı 
konulamaz. Bu gibi anlaşmalar geçersizdir; geçersizliğin türü, herhalde 
kesin hükümsüzlüktür (TBK 346).

3. Kiracının geri verme borcu, kira sözleşmesinin sona ermesiyle doğar. Geri 
verme borcunun usulünce yerine getirilmesi gerekmektedir. 
a. Kiracı, geri verme borcu doğmadan kiralananı terk etmişse, böylelikle 

geri verme borcunu yerine getirmiş gibi görünse de, bu borç gereği gibi 
ifa edilmemiş sayılır. Bundan dolayı, kiracı, yükümlülüklerinden, özel-
likle de kira parası ödeme borcundan kurtulmuş olmaz. Kiracının kira 
parasından sorumluluğu, kiralananın kiraya verilebileceği makul süre 
boyunca devam eder. Fakat, kiracı, kiralayanca kabulü beklenebilecek 
yeni bir kiracı bulursa sorumluluğu ortadan kalkar. Yeni kiracı adayı, 
herhalde, ödeme gücü bulunan ve kira ilişkisini devralmaya hazır bir 
üçüncü kişi olmalıdır (TBK 325).

1
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b. Kiracı, sözleşme sonunda, kiralananı teslim aldığı durumda geri ver-
mekle yükümlüdür. Kiracı, bu arada sözleşmeye uygun kullanmanın 
olağan sonucu olarak kiralananda meydana gelen eskime ve bozulma 
dolayısıyla sorumlu tutulamaz (TBK 334/I). Fakat kiracı sözleşmeye ay-
kırı kullanımlarından doğan zararlardan sorumludur (TBK 334/II).

c. Kiralayan, geri verme sırasında –ya da bu sırada olağan incelemeyle belir-
lenemeyecek olanları daha sonra– kiralananı incelemek ve bulduğu kira-
cının sorumluluğundaki eksiklik ve ayıpları yazılı olarak kiracıya hemen 
bildirmekle zorunlu tutulmuştur. Bu zorunluluk, kiralayan için bir borç 
değil, bir yüklenti (külfet) niteliğindedir. Çünkü, o, bu bildirimi usulünce 
yapmazsa, kiracıyı bundan dolayı sorumlu tutamayacaktır (TBK 335).

4. Kiracının sorumluluktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınmaya kalkıştığı hal-
lerde, kendisine, taşınmaz kiralarında genel güvence olarak hapis hakkı uygu-
lanmasına katlanma (TBK 336 vd.) ve özel olarak konut ve çatılı işyeri kiraları 
bakımından en çok üç aylık kira tutarında güvence parası ya da bu amaçla kıy-
metli evrak verme borcu (TBK 342) yüklenebileceği de öngörülmüştür. 

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Sürenin Sona Ermesi
1. Kira sözleşmelerine ilişkin genel hükümlerden biri olan TBK 327/I uyarınca, be-

lirli süreli sözleşme, süre tamamlandığında kendiliğinden son bulur. Fakat açık 
bir anlaşma olmadan kira ilişkisinin sürdürülmesi, taraflar arasındaki sözleşme-
nin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmesi sonucunu doğurur (TBK 327/II).

2. Belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında bildirim yoluyla sözleşmenin 
sona erdirilmesinin düzenlendiği yeni TBK 347 nci maddesi birinci fıkra-
sının ilk cümlesine göre “…kiracı,… süresinin bitiminden en az onbeş gün 
önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatıl-
mış sayılır.” (Krş. eGKK 11).
a. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sırf sürenin sona ermesi kiralayana sözleş-

meyi sonlandırma hakkı vermemektedir (TBK 347/I, cüm.2). Bununla bir-
likte yeni düzenlemeye göre, kira sözleşmesinin süresi ne olursa olsun, süre 
bu yolla en çok on (10) yıl daha uzayabilir (TBK 347/I, cüm. 3). Böylelikle 
kira sözleşmesi örneğin beş (5) yıllık süreli ise, kiracı sona erdirme bildi-
riminde bulunmadıkça on (10) yıl daha uzayabilecektir. Gerçi bu hükmü, 
kiralayanın uzatmalar dahil kiranın başlangıcından itibaren hesaplanacak 
azami on yıllık dönem içerisinde kısıtlandığı biçiminde anlamlandıran bir 
görüş de bulunmaktadır. Böylelikle, bu görüşe göre, aynı örnekle düşünür-
sek, beş yıllık kira sözleşmesi kendiliğinden beş yıl daha uzayabilecektir. Fa-
kat Yasa bu konuda açıkça “on yıllık uzama süresi” demektedir.

b. Kira süresinin kendiliğinden uzayabileceği on (10) yıllık süre dolduğun-
da, kiralayan, sonraki her uzama yılının bitiminden en geç üç ay ön-
cesinde herhangi bir neden göstermeden yapacağı tek taraflı bildirimle 
sözleşmeyi sona erdirme yetkisi kazanmaktadır (TBK 347/I, cüm. 3). 
Öyleyse, süre beş (5) yıl idiyse, sözleşme kendiliğinden on (10) yıl daha 
uzayabilecek ve onuncu yıl tamamlandığında, kiralayan yeni uzama sü-
resinin dolmasından en geç üç ay önce bir fesih bildiriminde bulunarak 
kiracıdan kiralananı boşaltmasını isteyebilecektir. Böylelikle kira top-
lam on altı (5+10+1=16) yıl sürmüş olacaktır.
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Fesih Bildirimi (Feshi İhbar)
1. Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise, tarafların herhangi birinin fesih bildiri-

miyle sona erdirilebilmektedir. Belirsiz süreli kira sözleşmesi, sona erdirme 
tarihi belirli olmayan sözleşmelere denilmektedir. Bir kira sözleşmesi baş-
langıçta süre konulmadığı için veya süreli kurulmuş olduğu halde sonradan 
kendiliğinden uzamakla belirsiz süreli haline gelmiş olabilir (TBK 327/II). 
Belirsiz süreli kira sözleşmelerinin fesih yoluyla sona erdirilebilmesi için fe-
sih bildirim dönemi denilen yasal zaman dilimleri belirlenir. Bu belirleme-
de, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin bilinmesi önemlidir. Çünkü, ilk 
dönem, kiranın başlangıç tarihinden itibaren hesaplanır (TBK 328/I, cüm. 
2) ve sonrakiler de ilk dönemin bitimini izleyen günden itibaren hesaplan-
maya devam olunur. Dönemin son gününde sözleşmenin sona ereceğinin 
muhataba bildirilmesine fesih bildirimi denilmektedir. 

2. Fesih bildiriminin hüküm doğurabilmesi, bildirimin dönemin son günün-
den belirli bir süre önce muhataba ulaşmış olmasına bağlıdır. Bu, bir dönem 
içerisinde fesih bildiriminin gönderilmesi için en son tarih ile dönemin son 
günü arasında kalan süreye fesih bildirim süresi denilmektedir. Eğer bir 
fesih bildirimi, bildirim dönemine ya da süresine uyulmaksızın yapılmışsa, 
eBK döneminde geliştirilen ve yeni TBK 328/II ile yasal kurala dönüştürü-
len uygulamaya göre, bu bildirim sonraki dönem için geçerli olur.

3. Bu konuda yeni TBK’nda, eBK 262’dekinin benzeri düzenlemeler yer al-
makta ve benzeri hesap yöntemleri esas alınmakta ise de, birtakım farklar 
bulunmaktadır.
a. Bir kere TBK 347/II uyarınca belirsiz süreli de olsa konut ve çatılı işyeri 

kiralarında fesih bildiriminde bulunma hakkı taraflar arasında farklılık 
yaratılarak düzenlenmiştir. Buna göre, fesih bildirim hakkı, kiracı için 
her zaman kullanılabilir, kiralayan için ancak kiranın başlangıcından iti-
baren on yıl geçmiş ise başvurulabilir bir olanak olarak görülmektedir. 
Bu tür kiralar bakımından diğer bir ayrılık, fesih bildiriminin geçerlili-
ğinin yazılı şekle bağlanmış olmasıdır (TBK 348).

Fesih bildiriminin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. 

b. İkinci olarak eBK 262’de bulunan döşemeli olan ile olmayan taşınmaz ve 
döşeme için özgülenmiş taşınırlar ile diğer taşınırlar arasındaki ayrım-
lar kaldırılmıştır. Yeni Yasa, “taşınmaz ve taşınır yapı kirası” ve “taşınır 
kirası” olmak üzere ikili ayırım yapmaktadır. Eğer sözleşmede bir hü-
küm ya da yerel âdet yoksa, yasada yer verilen kurallar uygulanacaktır.

Konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin düzenlemeler yapılırken, taşınmaz ve taşınır 
yapı aynı hükümlere tabi tutulmuştur. Taşınır yapıyla bir arazi üzerinde devamlı kal-
mak amacı olmaksızın yapılan kulübe, baraka vb. ifade edilir. Eşya hukukunda taşı-
nır yapı, taşınırlara ilişkin hükümlere tabi tutulmuş iken, kiraya ilişkin hükümlerde 
bundan ayrılınarak, taşınır yapı, taşınmaza ilişkin hükümlere tabi tutulmuştur. 

aa. Taşınmaz ve taşınır yapı kirasında sözleşme, altı aylık fesih döne-
minin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyularak sona er-
dirilebilecektir (TBK 329).
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bb. Yeni yasanın bu konuda öngördüğü düzende, taşınır kiraları da 
kendi içerisinde “adi taşınır kirası” ve “meslekî amaçlı taşınır kirası” 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

cc. Adi taşınır kiralarında, yalnız fesih bildirim süresi olarak üç günlük süre 
belirlenmiştir. Buna göre, böyle bir sözleşme, üç gün önceden yapılacak 
fesih bildirimiyle her zaman sona erdirilebilmektedir (TBK 330/I). 

dd. Meslekî amaçlı taşınır kiraları açısından durum, TBK 330/II ile 
düzenlenmiştir. Buna göre (1) kiralayan yönünden meslekî amaçla 
kiralanan ve (2) kiracının özel kullanımına yarayan (3) bir taşınırı 
konu edinen bir kira sözleşmesi, (4) kiracısı tarafından, (5) üç aylık 
fesih bildirim döneminin sonu için en az bir [1] ay önceden fesih 
bildiriminde bulunmakla sona erdirilebilir. 

Hukuki bakımdan kişi sayılan herkesin iflâsı istenemez. İflâsa tabi kişiler yalnızca 
Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan kişilerdir. 

Olağanüstü Fesih
1. Önemli sebeplerle fesih ile de sözleşme sona erdirilebilmektedir. Bu, eBK 

264’de de düzenlenen, sürekli borç ilişkilerini sona erdirmek için başvuru-
lacak yollardan biridir. Yeni düzeni belirleyen TBK 331’e göre taraflardan 
her biri (1) kira ilişkisine devamı çekilmez kılan önemli sebeplerin ortaya 
çıkması (aralarında düşmanlık doğması, başka yere tayini, yurt dışında öğ-
renim için burs kazanma gibi çekilmezlik sebeplerinin varlığı) halinde, (2) 
yasal fesih bildirim sürelerine uyarak, (3) herhangi bir anda –sözleşmenin 
sona ermesini beklemeden– sözleşmeyi feshedebilir. Feshin doğuracağı pa-
rasal sonuçlara yargıç, durum ve koşulları dikkate alarak karar verir. 

2. Keza bundan böyle, kiracının iflâsı halinde kira sözleşmesinin hukuksal 
yazgısı, TBK 332 çerçevesinde belirlenecektir (krş. eBK 261). Bunu düzen-
leyen TBK 332, bu haliyle TBK 98’nin bir uygulama halidir. Burada alacaklı 
kiralayana –borçlu kiracının ödemeden acze düştüğü her durumda değil– 
yalnız kiracının iflâsı halinde fesih hakkı sağlanmaktadır. Bu duruma göre, 
kiralayan, ancak kiracı iflâsa tâbi bir kişi ise bu olanağı kullanabilecektir.

 Kiralayanın fesih hakkını kullanması için (1) Kiralanan teslim edilmiş ol-
malıdır. (2) Kiracı iflâs etmiş olmalıdır (3) Kiralayan, öncelikle işleyecek 
kira paraları için güvence verilmesini istemiş olmalıdır (krş. eBK 261). (4) 
Kiralayan, bunun için kiracı ve iflâs masasına yazılı olarak uygun bir süre 
tanımış olmalıdır. (5) Tanınan süre içerisinde güvence verilmemiş olmalıdır. 

 Bu koşullar gerçekleşmişse, kiralayan, herhangi bir fesih süresine bağlı kal-
maksızın yenilik doğurucu bir açıklamayla hemen sözleşmeyi feshetme 
olanağına sahiptir.

 Bu bağlamda son olarak, kiralanan teslim edilmeden önce kiracının iflâsı 
halinde TBK 98’e göre, teslim sonrasında ise TBK 332’ye göre uygulama 
yapılacağına dikkat çekmekte yarar bulunmaktadır.

3. Kiracının ölümü de sözleşmeyi olağanüstü sona erdirme sebebi olarak gö-
rülmektedir. Yeni yasada TBK 333 konuyu genel olarak, TBK 356 da konut 
ve çatılı işyeri kiralarına özel olarak düzenlemektedir. 
a. Bunlardan genel hüküm olan TBK 333 yalnız mirasçılara yasal fesih bil-

dirim sürelerine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi fe-
sih yoluyla sona erdirme yetkisi vermektedir. Oysa eBK 265’de, bu hak, 
hem kiralayana hem de kiracının mirasçılarına tanınmaktaydı. 
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b. Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin TBK 356’da ise, eGKK 13’ü kar-
şılayan benzer bir düzenlemeyle, kiracının ölümü, kural olarak, sona 
erme sebebi sayılmamıştır. Bu hükme göre, konut kirasında, ölen kiracı 
ile birlikte oturanlar; çatılı işyeri kirasında, ölen kiracının ortakları ya 
da aynı meslek ve sanatı sürdürecek mirasçıları sözleşmeye ve yasaya 
uydukça kira sözleşmesi varlığını korur.

Sürekli borç ilişkilerinin ve bu kapsamda kira sözleşmesinin feshi hakkında ayrıntı-
lı bilgi için bkz. Pınar ALTINOK ORMANCI, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple 
Feshi, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.

Bildirimsiz Fesih
1. Kiracının özen yükümlülüğünü ihlâli nedeniyle de sözleşme feshedilebilir. 

Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma ve kiralanan 
taşınmazda oturan kişilere veya komşulara özen göstermekle (saygıyla dav-
ranmakla) yükümlü tutulmaktadır (TBK 316/I). 

2. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranışı halinde, kiralananın türüne 
göre farklı koşullar aranmakta ve farklı hükümler bağlanmış bulunmaktadır. 
a. Konut ve çatılı işyeri kirasında, ihtarlı ve ihtarsız olmak üzere iki sözleş-

meyi fesih olanağı öngörülmüştür.
aa. İhtarlı fesih olanağı şu koşullarda kullanılabilecektir: (1) Kiracı ki-

ralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmamış veya kirala-
nanın bulunduğu taşınmazda oturanlara ya da komşulara gereken 
saygıyı göstermemiş olmalıdır (TBK 316/I; krş. eBK 256/I). (2) Ki-
ralayan kiracıya aykırılığı gidermesi, yani yükümlülüklerine uygun 
davranması, aksi halde sözleşmeyi feshedeceği hususunda yazılı ih-
tarda bulunmuş olmalıdır. (3) Kiracıya aykırılığı giderebilmesi için 
en az otuz günlük süre verilmiş olmalıdır (TBK 316/II; krş. eBK 
256). (4) Kiracının verilen süre içerisinde aykırılığı gidermemiş ol-
ması gerekmektedir. 

bb. Yasada sayılan üç olgu ortaya çıkmışsa ihtarsız ve süresiz, fakat ya-
zılı bir bildirimde bulunmak suretiyle fesih mümkündür (TBK 316/
III). Bunlar: (1) Kiracı –özensizlikten öte– kastî davranışlarla kira-
lanana ağır bir zarar vermiş olursa; (2) Kiracıya verilecek sürenin 
yararsız olacağı anlaşılmaktaysa veya (3) Kiracının özensiz davra-
nışı bu yükümlülüğü o denli ağır biçimde ihlâl etmektedir ki, bu 
davranış –dolayısıyla kiracıyla ilişkileri sürdürmek–, kiralayan veya 
aynı taşınmazda oturan kişiler ya da komşular yönünden çekilmez 
hale gelmişse kira sözleşmesi yukarıda sözü edilen şekilde sona er-
dirilebilecektir.

cc. Kuşkusuz, kiralayan, uğradığı zararlarının tazmin edilmesini kira-
cıdan isteyebilir. 

b. Konut ve çatılı işyeri kiraları dışındaki diğer kira sözleşmeleri bakı-
mından ise, kiralayan kiracıya herhangi bir ihtar ve süre vermeksizin 
sözleşmeyi hemen feshedebilir. Bunun için, kiralayanın kiracıya yazılı 
bildirimde bulunması gerekli ve yeterlidir (TBK 316/II, cüm.2). 
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Konut ve Çatılı İşyeri Niteliğindeki Taşınmaz Kiralarında 
Özel Sona Erme Sebepleri

1. Önceki hukukta, uygulama alanına, belediye teşkilâtı olan yerlerle, iskele, 
liman ve istasyonlarda bulunan taşınmazlar giren 6570 sayılı Gayrimenkul 
Kiraları Hakkında Kanun (eGKK)’un 7 nci maddesiyle çeşitli sona erme 
sebepleri öngörülmüştü. 

2. Yeni TBK’nda da eGKK’nun 7 nci maddesinin hükümlerinin benzerleri, 
farklılıklarla da olsa düzenlenmiştir (TBK 350 vd.). Yasa, dava yoluyla kira 
sözleşmesine son verilmesi olanaklarını sınırlı sayıya bağlamıştır (TBK 
354; krş. eGKK 8). 
a. Bu bağlamda, Yasa’da, kiralayandan ya da kiracıdan kaynaklanan se-

bepler olmak üzere ikili ayırım yapılmıştır. Kiralayandan kaynaklanan 
sebepler arasında yeni malike verilen sona erdirme olanağının da yer 
alması şaşırtıcı değildir. Çünkü, yeni düzende, kiralananın mülkiyetinin 
devri kira sözleşmesinin de yasal devri sayılmaktadır (TBK 310). 
aa. Buna göre kiralayanın kendisinden kaynaklanan sebepler olan ge-

reksinim veya yeniden inşa ve imar hallerinde, kiralayan “belirli 
süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde 
kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildiri-
mi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlaya-
rak bir ay içinde açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilir.” 
(TBK 350). Bu dava (1) “kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu 
veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için ko-
nut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa” 
(TBK 350/b. 1), (2) “Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıy-
la esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu 
işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise” (TBK 350/b. 1) 
açılabilir (Krş. eGKK 7/I, b, c, ç).

bb. Kiralananın mülkiyetinin üçüncü bir kişiye devri halinde onun (yeni 
malikin) kendisinin, eşinin, alt veya üstsoyunun ya da kanunen bak-
makla yükümlü olduğu kişilerin konut ya da işyeri gereksinimine 
ve bunun sonucunda kiralananı kullanma zorunluluğuna dayana-
rak sona erdirme davası açması olanaklıdır. Bunun için, yeni malik, 
kiralananı edinme tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak 
durumu bildirmeli ve en erken altı ay sonra dava açmalıdır (TBK 
351/I; krş. eGKK 7/I, d). O, dilerse davasını, sözleşme süresinin biti-
minden başlayarak bir ay içerisinde de açabilecektir (TBK 351/II).

cc. Kiracıdan kaynaklanan sebepler de kiralayana sözleşmeye son ver-
me davası açma olanağı sağlamaktadır. Gerçekten de kiralayan, (1) 
Kiracı yazılı boşaltma üstlenmesi (tahliye taahhüdü) vermiş, fakat 
üstlendiği tarihte kiralananı boşaltmamışsa bu tarihten itibaren bir 
ay içerisinde (TBK 352/I), (2) “Kiracının veya birlikte yaşadığı eşi-
nin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli 
bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesi-
nin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden 
başlayarak bir ay içinde” (TBK 352/III), (3) “Kiracı, bir yıldan kısa 
süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun 
süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan 
süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki 
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haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira sü-
resinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira 
yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde” dava açmak suretiyle 
kira sözleşmesini sona erdirebilir (TBK 352/II) (Krş. eGKK 7/I bent 
a ve e ile fıkra II).

b. Kiralayan gereksinimi ya da yeniden inşa ve imarı gerekçe göstererek 
açtığı dava sonucunda sözleşmeyi sona erdirmişse, haklı sebep olmadan 
üç yıl boyunca kiralananı yeniden eski kiracıdan başkasına kiralayamaz. 
(TBK 355/I, II). Yeniden inşa ve imara dayanan sona erdirmede, yasak, 
kiralananın eski haliyle yeniden kiralanmasıyla sınırlı olarak geçerlidir 
(TBK 355/II). 

 Yeniden inşa ve imara dayanan sona erdirmede, yeniden inşa ve imar 
sonrasında eski kiracıya öncelikle kiralama hakkı tanınmaktadır. Eski 
kiracının öncelik hakkı, (1) durumun kiralayanca kendisine yazılı ola-
rak bildirilmesinden itibaren bir ay içerisinde, (2) taşınmazın yeni du-
rumu ve (3) yeni kira bedeli çerçevesinde kira sözleşmesi kurulması 
koşullarında korunmaktadır. Yenilik doğuran bir hak niteliğindeki bu 
öncelik hakkı sona erdirilmeden o taşınmazın üç yıl içerisinde yeniden 
başkasına kiraya verilmesi yasağı da öngörülmüştür. 

 Kiralayan anılan yasaklara aykırı davranırsa, eski kiracısına son kira yı-
lında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazmi-
nat ödemekle yükümlü tutulur (TBK 355/III).

KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ

Kavramsal Belirlemeler
1. Kullanım ödüncü (ariyet), ödünç verenin bir şeyin karşılıksız (ivazsız) ola-

rak kullanılmasını ödünç alana bırakmak ve ödünç alanın da o şeyi bizzat 
kullandıktan sonra geri vermekle yükümlü olduğu sözleşmedir (TBK 379). 

2. Kullanım ödüncü, karşılıksız (ivazsız) bir sözleşmedir. Bu itibarla, örneğin 
1000 lira değerindeki bir şeyin kullanımı 1 lira karşılıkla bırakılmış olsa 
bile, bu kullanım ödüncü niteliğinde olmaz. Olsa olsa kira sözleşmesi öğesi 
bulunan bir karma sözleşme kurulmuş olur. Kullanım ödüncü sözleşmesi 
şekle tâbi değildir. Ödüncün konusu taşınmaz dahi olsa, sözleşme şekle tâbi 
değildir.

3. Taşınırlar, taşınmazlar ya da haklar kullanım ödüncüne konu oluşturabi-
lir. Bu sözleşmeyle kullanım ödüncüne konu edilen şeyin mülkiyeti ödünç 
alana geçmez. Sözleşme sona erdiğinde ödünç alınan şeyin aynen geri ve-
rilmesi gerekir. 

Kullanım ödüncü sözleşmesine konu edilebilecek şeylere örnekler bulunuz.

Tarafların Hak ve Borçları

Ödünç Verenin Borçları
Ödünç veren, ödünç konusunu ödünç alana teslim etmekle yükümlüdür. Bu, 
onun aslî edim yükümlülüğüdür. Ağır kusur ve ihmali dışında ayıptan ve zapttan 
sorumluluğu yoktur.
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Ayrıca ödünç alanın yaptığı olağanüstü masrafları tazmin etme (ödeme) yü-
kümlülüğü vardır. Bu yükümlülük en geç sözleşme sona erdiğinde geri verme is-
tenirken ifa edilmelidir.

Ödünç Alanın Borçları 
1. Ödünç alanın aslî borcu, sözleşme sona erdiğinde ödünç aldığı şeyi geri 

vermedir. Birden fazla kişi ödünç almışsa geri verme borcundan ve diğer 
borçlardan dolayı müteselsilen sorumludurlar (TBK 382).

2. Ödünç alanın, ödünç konusunu kullanma bakımından borçları vardır. 
a. Bir kere ödünç konusunu bizzat kullanma, başkasına kullandırmama 

borcu vardır (TBK 380/II). Bu açıdan, kural olarak devredilmez bir kul-
lanma hakkı söz konusudur.

b. İkinci olarak sözleşmede belirlenen tarzda kullanma borcu vardır. Eğer 
sözleşmede bu husus kararlaştırılmamışsa, o şeyin niteliğinden ve öz-
gülendiği amaçtan anlaşılan şekilde kullanmakla yükümlü ve yetkilidir 
(TBK 380/I).

c. Ödünç alan, kullanma bakımından bu borçlara aykırı davranırsa, bek-
lenmedik durum (kaza) dolayısıyla meydana gelen zararlardan da so-
rumlu tutulur. Fakat ödünç alan bu borçlarını gereği gibi yerine getirmiş 
olsaydı bile bu zararın doğacağını kanıtlayarak sorumluluktan kurtulur 
(TBK 380/III).

3. Ödünç alan, kullanmanın olağan sonucu olan örneğin arabanın kapor-
tasındaki ezik ya da çürük yerleri onartma, yıpranmış lastikleri değiştir-
me gibi olağan bakım ve onarım masraflarını karşılamalıdır (TBK 381/I). 
Ödünç alan, ayrıca ödünç verenin yararına olan, örneğin motor bozuldu-
ğunda onarım masrafları, akü işlevini yitirdiğinde yenisiyle değiştirtme 
gibi ödünç konusu için yapılması zorunlu olağanüstü masrafları karşılama-
lıdır. Yalnız bu olağanüstü masraflar bakımından asıl yükümlü olan ödünç 
verendir. Dolayısıyla, ödünç konusunun korunması için zorunlu olan bu 
masraflar ödünç alan tarafından yapılacak, fakat daha sonra ödünç veren-
den istenecektir (TBK 381/II). 

Sona Ermesi

Belirli Süreli Ödünçte Sürenin Sona Ermesi 
1. Sözleşmede belirli bir süre kararlaştırılmışsa, sürenin dolmasıyla sözleşme 

sona ermektedir. Bu halde, amacı belirli olsun veya olmasın süre dolmuşsa 
sözleşme de sona ermektedir.

2. Amaca aykırı kullanım ya da beklenmeyen hal de sona erme sebebi sayıl-
maktadır. Ödünç konusunun (1) ödünç alan tarafından sözleşmeye aykırı 
şekilde kullanılmış veya bozulmuş ya da (2) başkasına kullandırılmış olma-
sı. Keza bunun gibi (3) önceden bilinmeyen, beklenmeyen bir durumdan 
dolayı ödünç veren o şeye ivedi gereksinim duyduğu takdirde süre dolma-
dan önce de o şeyin geri verilmesini isteyebilir (TBK 383/II).

Belirsiz Süreli Ödünçte 
1. Belirsiz süreli ödünçte sona erme, amacı belirlenmiş bir kullanma için ve-

rilmiş olup olmamasına göre ikili bir ayırımla düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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2. Kullanma amacı belirlenerek ödünç vermede ise, gerçek (fiilî) ve varsayılı 
(farazî) kullanıma bağlı sona erme birbirine benzetilerek hükme bağlan-
mıştır. Gerçek (fiilî) kullanmada, ödünç alanın ödünç konusunu sözleşme 
uyarınca, yani belirlenen amaca uygun olarak kullanmasıyla sözleşme sona 
ermiş olur. Varsayılı (farazî) kullanmada ise, ödünç alan, ödünç konusunu 
kullanmamış olsa bile, sözleşme uyarınca kullanılabilecek kadar bir zaman 
geçmesiyle yine sözleşme sona ermiş olur (TBK 383/I). Kuşkusuz bu hal-
lerde de, ödünç alanın amaca aykırı kullanımı ya da beklenmedik bir ivedi 
gereksinim yine TBK 383/II’nin uygulanmasını gerektirecektir.

3. Kullanma amacı belirlenmeksizin ödünç vermede ise, sözleşmede ödünç 
konusunun kullanma amacı belirlenmemiş olur. Bu takdirde, ödünç veren, 
herhangi bir sebep göstermeksizin ve dilediği zaman ödünç konusunun 
geri verilmesini isteyebilir (TBK 384). 

Ödünç Alanın Ölümü
Sözleşmede süre ve kullanım amacı kararlaştırılmış olsa da olmasa da, ödünç söz-
leşmesi, ödünç alanın ölümü halinde kendiliğinden son bulur (TBK 385). 

TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ

Kavramsal Belirlemeler
1. Tüketim ödüncü, ödünç verenin bir miktar paranın veya tüketilebilir bir 

şeyin mülkiyetini ödünç alana devretmeyi borçlandığı ve ödünç alanın da 
aldığıyla aynı cinsten şeyi miktar veya değer itibariyle geri vermeyi borç-
landığı sözleşmedir (TBK 387).

2. Ödünç verilecek şeyin para veya tüketilebilir bir eşya olması gerekir. Bu 
nedenle parça borcuna konu oluşturabilen şeyler bu sözleşmenin konusu 
olamaz. Bu itibarla, mercimek, nohut, fasulye, gibi bakliyatı, un, şeker, yağ, 
kahve gibi maddeleri tüketim ödüncüne konu yapmak mümkündür. Fakat 
bir aile yadigarı kılıç, istiklâl madalyası, antika bir vazo gibi parçalar tüke-
tim ödüncüne konu oluşturamaz. Gerçi bunlar da ödünç verilebilir, fakat 
tüketim ödüncü değil, kullanım ödüncü (ariyet) konusu olurlar.

3. Gerçi bu sözleşme de kullandırma borcu doğuran sözleşmelerdendir ve 
ödünç alan, ödünç konusunu geri vermeyi borçlanır. Fakat, ilginçtir, ko-
nusu para ya da mislî şeylerden oluştuğu ve bunların kullanılması tüketil-
meleriyle mümkün olduğu için, niteliği gereği ödünç konusunun mülkiyeti 
ödünç alana geçer. Aynı zamanda rızaî bir sözleşmedir ki, ödünç konusunu 
teslim etmeden sözleşme kurulur. 

4. Tüketim ödüncü, şekle tâbi olmayan ve kural olarak ivazsız sözleşmeler-
dendir. Taraflarca, kararlaştırılmış bir ivaz olmadıkça ödünç alanın borcu 
geri vermeden ibarettir. Tüketim ödüncü, ödünç alana yüklediği bir borç 
bulunmakla birlikte, bu borç, ödünç veren teslim borcunu yerine getirme-
den doğmadığı ve verilen ödüncün borçlunun kendi malvarlığından ifa 
edilen karşı değeri niteliğinde olmayıp sadece alınanı geri verme niteliğin-
de olduğu için eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

5. Bankalar mevzuatında ve tüketiciyi koruma mevzuatında tüketim ödün-
cünün değişik çeşitleri düzenlenmekte ise de, TBK adi ve ticarî tüketim 
ödüncü ayırımı yapmaktadır. Adi tüketim ödüncü, ticarî olmayan tüketim 
ödüncünü ifade eder. Buna karşılık ticarî tüketim ödüncü ise, taraflarından 
biri için ticarî iş niteliğindeki (TTK 19/2) veya tacirler arasında meydana 
gelen ya da bir ticarî işletmeyi ilgilendiren ödünç anlamına gelmektedir. 
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Kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü sözleşmelerinin ortak ve farklılık arz eden 
yönlerini sıralayınız. 

Tarafların Borçları 

Ödünç Verenin Borçları 
1. Ödünç verenin aslî borcu, ödünç konusu şeyi ödünç alana teslim borcudur. 

Ödünç veren, borçlandığı ödünç konusunu teslim etmekle, aynı zamanda 
mülkiyetini de ödünç alana geçirmektedir.

2. Ödünç alan sözleşmenin kuruluşundan sonra ödeme güçsüzlüğüne (acze) 
düşmüş ise, ödünç veren, ödünç konusunu teslimden kaçınabilir (TBK 
390/I). Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü sözleşmenin kuruluşundan önce 
bulunmakta, fakat ödünç veren bu durumu sözleşmenin kuruluşundan son-
ra öğrenmişse yine ödünç konusunu teslimden kaçınabilir (TBK 390/II).

3. Ödünç veren teslim borcunu yerine getirmezse, ödünç alan, teslimi isteme 
hakkını ödünç verenin temerrüde düştüğü tarihten itibaren altı (6) ay içe-
risinde kullanmazsa, bu hak zamanaşımına uğrar (TBK 389).

Ödünç Alanın Borçları
1. Ödünç alanın aslî borcu, sözleşmenin sonunda ödünç konusunu geri ver-

medir. Fakat geri verme borcu, niteliği gereği alınanı aynen ve olduğu gibi 
değil, alınanla aynı cinsten şeyin ya da paranın alınana eşit miktar ve ni-
telikte geri verilmesiyle ifa edilir. Şu halde aynen geri verme zorunlu öğe 
değildir; miktar ve değer itibariyle alınanla eşdeğerde şey ya da paranın geri 
verilmesi zorunludur. Yineleyelim ki, bu borç, miktar ve değer itibariyle 
ödünç konusuyla eşdeğer şey ya da paranın geri verilmesidir. 

 Para ödüncünde, ödünç veren ifa ikamesi olarak kıymetli evrak ile borcunu 
ifa etmeye kalkıştığında ödünç alanın geri verme borcunun tutarını belir-
lemek için TBK 391’de özel bir hüküm öngörülmüştür. Buna göre, “ödünç 
alana, sözleşmede kararlaştırılan para yerine, kıymetli evrak veya ticari mal-
lar verilirse, borcun tutarı, bunların teslim zamanı ve yerindeki borsa ya da 
piyasa değeri üzerinden hesaplanır; aksine yapılan sözleşme geçersiz”dir.

2. Ayrıca, ödünç alanın yan borcu olarak, ödünç verenin borcunu ifa ama-
cıyla sunduğu ödünç konusunu kabul borcundan da söz edilmektedir. 
Ödünç veren, teslim borcunu yerine getirmeye hazır olduğu halde ödünç 
alan bunu teslim almayabilir. Böyle bir olasılıkta, ödünç verenin, ödünç ko-
nusunun teslim alınmasını isteme hakkı, ödünç alanın temerrüde düştüğü 
tarihten itibaren altı ayda zamanaşımına uğrar (TBK 389).

3. Yasal olarak eksik iki tarafa borç yükleyen nitelikteki tüketim ödüncü, ve-
rilen ödünç için bir karşılık belirlenmişse tam iki tarafa borç yükleyen bir 
sözleşme niteliği kazanmaktadır. Bu anlamda ödünç verilen paraya, sözleş-
me süresince faiz yürütülmesi kararlaştırılabilir. 
a. Belirli bir miktar paradan yoksun kalmanın karşılığı olarak, o paranın 

zaman ve oranla bağlantılı olarak belirlenen gelirine faiz denmektedir. 
Faiz borcu, belirlenebilir bir para borcudur. Bu borç belirlenirken, pa-
ranın miktarı ile parayı kullanma süresi bilinmeli ve bunlara belirli bir 
oran uygulanmalıdır. Faizde süre, kural olarak yıldır; yani faiz oranları 
kural olarak yıllık olur (TBK 388/II).

3
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aa. Faizin, buradaki gibi bir ödünç sözleşmesinin konusunu oluşturan 
bir miktar paraya o sözleşmenin süresi boyunca uygulanan oranla 
belirlenmesi halinde anapara (sermaye) faizi söz konusu olur. Buna 
karşılık, bir para borcunu ifada temerrüde düşen borçlunun alacak-
lının istemi halinde ödemekle yükümlü tutulduğu faiz ise temerrüt 
faizi olarak adlandırılmaktadır. 

bb. Faiz, taraflarca sözleşmeyle kararlaştırılmış ise, sözleşmesel (iradî) 
faizden söz edilmektedir. Sözleşmede faiz oranının belirlenmediği 
durumlarda uygulanması gündeme gelen yasayla belirlenmiş faize 
ise yasal faiz denilmektedir.

b. Sözleşmesel faiz ve bu faizin oranı taraflarca kararlaştırılabilir. 
aa. Adi ödünçte, sözleşmeyle kararlaştırılmışsa anapara faizi ödeme 

yükümlülüğü vardır. Sözleşmede böyle bir kayıt yoksa, adi ödünçte 
borçluya anapara faizi ödeme yükümlülüğü getirilemez. Buna kar-
şılık, sözleşmeyle kararlaştırılmış olsa da olmasa da ticarî ödünçte 
her durumda anaparaya faiz ödenir (TBK 387). 

bb. Temerrüt faizi açısından ise, ister adi ister ticarî ödünç olsun, sözleşmey-
le kararlaştırılmış olmasa da, faiz borcunun doğduğu tarihte ilgili mev-
zuattaki faiz oranı uygulanır (TBK 120). Yalnız sözleşmeyle kararlaştırıl-
mış anapara faizi oranı belirlenmiş, fakat temerrüt faizi oranı sözleşmede 
kararlaştırılmamışsa, yıllık yasal faiz oranı sözleşmede belirlenen faiz 
oranından fazla ise, yasal faiz oranı uygulanır (TBK 120/III). 

cc. Sözleşmede anapara faizi kararlaştırılmış, fakat faizi hesaplamak için 
bilinmesi gereken oran belirlenmemişse, “...kural olarak ödünç alma 
zamanında ve yerinde o tür ödünçlerde geçerli olan faiz oranı uygu-
lanır.” (TBK 388/I). Bu konuda 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizi Hakkında Kanun hükümleri de uygulama alanı bulmaktadır. 

dd. Yeri burasıymış gibi görünmekle birlikte bu kitap için fazlasıyla 
ayrıntı sayılabilecek bir tartışmaya işaret etmekle yetinelim: TBK 
88 ve 120’de öngörülen faiz sınırlamalarının TTK anlamında ticarî 
ödünçlerde de uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmaktadır. Bu 
çerçevede, taraflarından biri için ticarî olan bir işlemde TTK 8 ile 
öngörülen faiz serbestisi geçerlidir görüşü savunulmaktadır. Bu an-
lamda taraflardan tacir olan banka için ticarî iş sayılan bir tüketici 
kredisinde, kredinin anapara ve temerrüt faizi için TBK’nun öngör-
düğü faiz sınırlamaları uygulanamayacaktır. Diğer bir görüşe göre, 
TBK 88 ve 120 ile öngörülen sınırlandırmaların uygulama alanın-
dan hiçbir işlemi, en azından tüketici işlemlerini uzaklaştırmak 
yasa koyucunun amacı ile bağdaşmaz.

c. Bileşik ya da mürekkep faiz de denilen faize faiz yürütülmesi kanunen 
yasaklanmıştır. Böyle bir uygulamaya meydan verebilecek faiz kayıtları 
kesin hükümsüzdür (TBK 388/III). Yalnız yürürlükteki yeni TTK 96 ile 
cari hesap bakımından öngörülmüş bulunan istisnaî bir uygulama vardır. 

Sona Erme
Sözleşmede öngörülen sürenin dolması ile geri verme borcu muaccel hale gelir. 
Ödünç alan, böyle bir süre kararlaştırılmışsa, sürenin sona ermesinden önce, en 
geç sürenin dolduğu tarihte ödünç konusuna eşit miktar ve değerdeki benzerini 
geri verdiğinde sözleşme sona erer. 
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Keza geri verme için bir bildirim ya da bildirim süresi kararlaştırılmışsa, yetki-
li tarafın bildirimi ya da bildirim süresi sonunda da sözleşme sona erdirilir. Keza, 
ödünç verenin istemesi (talebi) halinde geri verme de kararlaştırılmış olabilir ki, 
bu durumda ödünç verenin geri vermeyi istediği anda sözleşme son bulur.

Süre kararlaştırılmamışsa, ödünç alan, ödünç verenin ilk isteminden itibaren 
altı (6) hafta geçmedikçe ödünç konusunu geri vermeye zorlanamaz; fakat o bu 
süre içerisinde ödünç alınanı geri verdiğinde sözleşme sona erer (TBK 392).

HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİ

Kavramsal Belirlemeler 
1. Taraflarından işçinin belirli veya belirsiz bir süre için işverenin talimatına 

bağımlı olarak işgörmeyi ve iş sahibinin de buna karşılık işçiye bir ücret 
ödemeyi üstlendiği sözleşmeye hizmet sözleşmesi denilmektedir (TBK 
393).

2. Hizmet sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Aksi 
kararlaştırılmadıkça şekle tâbi değildir. Hizmet sözleşmesinde sürenin be-
lirlenmesi zorunlu değildir. Bu anlamda, hizmet sözleşmesi belirsiz süreli 
de olabilir. Yalnız işin az çok süreklilik taşıması gerekli ve yeterlidir. İşçi-
nin bu süre zarfında işverenin emrine uygun olarak çalışması yeterlidir. 
Bu bağlılık ilişkisi hizmet sözleşmesini benzeri diğer sözleşmelerden ayırt 
eden bir özelliktir.

3. Hizmet sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli, tam zamanlı ya da kısmî 
zamanlı olması mümkündür. Bu ve diğer açılardan bakıldığında, saat, gün, 
ay, yıl gibi bir süre belirtilerek akdedilen iş sözleşmesine belirli süreli, her-
hangi bir süre belirtilmemişse belirsiz süreli, en çok 30 gün süren iş sözleş-
mesi mevcutsa süreli, 30 günden fazla süren iş sözleşmesi mevcutsa süresiz 
iş sözleşmesinden söz edilmektedir. İşçinin işverenle bizzat yaptığı hizmet 
sözleşmesine bireysel (ferdi) iş sözleşmesi, buna karşılık işçi ve işveren sen-
dikalarının yaptığı görüşmeler sonucunda akdedilen sözleşmeye toplu iş 
sözleşmesi denilmektedir. Ayrıca, bir işçinin temsilci sıfatıyla birden çok 
işçi adına işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi adı verilmektedir.

4. Ücret, hizmet sözleşmesinin önemli ve zorunlu öğesidir. İşçinin üstlendi-
ği işgörme ediminin karşılığı olarak tanımlanan ücretin zamana göre ya 
da yapılan işe göre, örneğin parça başına, hattâ kazanç payı olarak belir-
lenmesi mümkündür. Ücret zaman itibariyle değil parça itibariyle (yapılan 
işe göre) verilmiş olsa bile, işçi belirli veya belirli olmayan bir süre için işe 
alınmış veya çalışmış oldukça, iş sözleşmesi yine mevcuttur. Buna parça 
üzerine hizmet veya götürü hizmet sözleşmesi denir.

5. Güncel yasa koyucu, yeni bir sınıflandırmayla genel hizmet sözleşmesi 
(TBK 393-447), pazarlamacılık sözleşmesi (TBK 448-460) ve evde hizmet 
sözleşmesi (TBK 461-469) arasında bir ayırım yapmaktadır. Bunlardan ge-
nel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler önceki hizmet sözleşmesi (eBK 
313-354) hükümlerini ana hatlarıyla karşılamakta, diğerleri ise hukukumu-
za yenilik olarak girmiş bulunmaktadır. 
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Tarafların Borçları

İşçinin Borçları
1. İşçinin borçları, işgörme (TBK 395), özen ve sadakat gösterme (TBK 396; 

krş. eBK 321), ve işverenin emir ve talimatlarına uyma (TBK 399), teslim 
ve hesap verme (TBK 397) ve fazla çalışma (TBK 398) olmak üzere sırala-
nabilmektedir.

2. İşçinin temel borcu, sözleşme konusu işin görülmesidir. Bir aslî edim yü-
kümlülüğü olan işgörme, işçinin diğer borçlarına da kaynaklık yapmakta, 
sözleşmenin genel olarak değerlendirilmesinde de etkili olmaktadır. 
a. İşgörme borcu, sözleşmenin karakteristik edimidir. Kural olarak işçiden 

işi bizzat yapması beklenir (TBK 395). Fakat istisnaen, işin işçi yerine 
ya da onun yanında, onunla birlikte başka kişilerce de görülmesi müm-
kündür. Nitekim yeni TBK 461 vd.’nda düzenlenen evde hizmet sözleş-
mesinde işçi, evinde –ya da belirleyeceği başka bir yerde– ve bizzat veya 
aile bireyleriyle –muhtemelen işçi tarafından belirlenebilecek başka bi-
reylerle de– birlikte işverene ait bir işi görmektedir. 

b. İşçi, işgörme edimini ifa ederken, işverenin emir ve talimatına uygun 
davranmak zorundadır. Dolayısıyla ona bağımlı olarak çalışmaktadır. 
Yasaya göre, işçiden, dürüstlük kurallarının gerektirdiği ölçüde bu borca 
uyması beklenebilir (TBK 399).

c. İşçi, işi görürken özenli davranmak, işverenin haklı menfaatlerini koru-
mak, işverene sadakat göstermek, kendisine verilen araç, gereç, makine 
veya malzemeyi usulünce ve özenle kullanmak yükümlülüğü altındadır 
(TBK 396/I-II). O, iş sözleşmesi devam ederken bir ücret karşılığında 
üçüncü kişiye hizmet edemez, işverenle rekabet edemez (TBK 396/III). 
İşçi, işi görürken öğrendiği sırları sözleşme süresince ve sözleşme sona 
erdikten sonra saklamakla yükümlüdür (TBK 396/IV). 

d. İşçi, işverene karşı kusuruyla yol açtığı zararlardan dolayı sorumludur. 
Onun sorumluluğu, işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken 
yetenek ve niteliklerine, işin tehlikeliliğine, uzmanlık ve eğitim gerekti-
rip gerektirmemesine göre belirlenir (TBK 400; krş. eBK 321/II).

İşverenin Borçları
İşverenin temel borcu ücret ödeme borcudur (TBK 401 vd.). Bu, işçiyi ekonomik 
açıdan işverene bağımlı duruma sokan öğedir. Bunun yanında, işveren, iş verme, 
işin gerektirdiği araç ve gereçleri sağlama (TBK 413) ve giderleri karşılama (TBK 
414 vd.); işçiyi gözetme, işçinin kişiliğini fiziksel, cinsel ve psikolojik saldırılara 
(mobbinge) karşı koruma (TBK 417), kişisel verilerini koruma (TBK 419); tatil ve 
iş arama izni verme (TBK 421 vd.; krş. eBK 334), çalışma belgesi (bonservis) ver-
me (TBK 426), işçi buluşlarına ödül verme (TBK 427; eBK 326), eşit işlem yapma 
ve kıdem tazminatı verme yükümlülükleri altındadır.

Sona Ermesi

Sürenin Dolması
1. Hizmet sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa, aksi sözleşmede kararlaş-

tırılmamışsa fesih bildirimine gerek kalmaksızın kendiliğinden son bulur 
(TBK 430/I). 
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2. Yeni TBK 430/II’ye göre, süre sonunda sözleşme örtülü olarak, yani yeni bir 
anlaşma yapmaksızın sürdürülmekteyse, belirsiz süreli sözleşmeye dönü-
şür. Tarafların, esaslı bir sebep varsa, üst üste belirli süreli sözleşme yapma-
ları da olanaklıdır. Yine yeni TBK 430/IV’e göre, fesih bildirimiyle sona er-
dirilmesi kararlaştırılmış belirli süreli sözleşmede, bu bildirim yapılmazsa 
sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmektedir (Bkz. ve krş. eBK 339).

3. Ömür boyunca ya da on yıldan fazla bir süre için kurulmuş bir hizmet söz-
leşmesi, onuncu yıl geçtikten sonra, sözleşenlerden her biri tarafından altı 
aylık fesih bildirim süresine uymak koşuluyla her zaman tazminatsız fesih 
olunabilir (TBK 430/III; krş. eBK 343).

Fesih Bildirimi
1. Belirsiz süreli hizmet sözleşmesinde her iki taraf da fesih bildiriminde bu-

lunarak sözleşmeye son verebilir (TBK 432/I; krş. eBK 340). 
2. Yeni TBK 432/II’ye göre, “Hizmet sözleşmesi; bildirimin diğer tarafa ulaş-

masından başlayarak, hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan işçi için iki 
hafta sonra; bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve beş yıl-
dan fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra sona erer.”

Haklı Sebeple Fesih
1. Haklı sebeplerin varlığı halinde hem işçi hem de işveren bir fesih bildiri-

minde bulunmaksızın her zaman sözleşmeyi feshedebilir (TBK 435). Dü-
rüstlük kurallarına göre sözleşmeyi devam ettirmenin beklenemeyeceğini 
gösteren her durum ve koşul haklı bir sebep oluşturur (TBK 435/II). Yalnız, 
sözleşmeyi fesih sebebi yazılı olarak bildirilmelidir (TBK 435/I, cüm. 2). 

2. Ayrıca, işveren, ödeme güçsüzlüğüne düşmüş olduğu takdirde, uygun bir 
süre içerisinde işçinin sözleşmeden doğan hakları için güvence vermezse 
işçi sözleşmeyi derhal feshetmek hakkına sahiptir (TBK 436).

Hizmet sözleşmesi hangi hallerde haklı sebebe dayanılarak feshedilebilir? Örnek-
lendiriniz.

Ölüm
1. İşçinin ölmesi halinde sözleşme kendiliğinden son bulur (TBK 440/cüm. 

1). Bu durumda “İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocukla-
rına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak 
bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık 
ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür. (TBK 440/cüm. 2).

2. İşverenin ölmesi her zaman sözleşmeyi sona erdirmez. 
a. Esas itibariyle onun yerini mirasçıları alır. Bu durumda, hizmet ilişki-

sinin devrine ilişkin TBK 428 hükümleri kıyasen uygulanacaktır (TBK 
441/I). 

b. Ancak eğer sözleşme ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınarak 
yapılmış olabilir. Yaşlı ya da hasta bir kimsenin bakımı için yapılan hiz-
met sözleşmesi buna bir örnektir. Böyle bir hizmet ilişkisi, işverenin 
ölümü ile son bulur ve işçi uğradığı zarar için hakkaniyete uygun bir 
tazminat isteyebilir (TBK 441/II).

4
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ESER SÖZLEŞMESİ

Kavramsal Belirlemeler
1. Eser sözleşmesi taraflarından birinin bir eser meydana getirmeyi ve bunun 

teslimini borçlanması karşılığında diğer tarafın bir bedel ödemeyi borçlandı-
ğı sözleşmedir (TBK 470). Eseri meydana getirme borcu üstlenen tarafa yük-
lenici (müteahhit), bedel borcu üstlenen tarafa ise iş sahibi denilmektedir.

2. Eser sözleşmesinin eser, ücret ve anlaşma olmak üzere üç öğesi bulunmaktadır.
a. Eser: Maddî varlığı olsun ya da olmasın insan emeğinin, bir bütün gö-

rüntüsü veren ve ekonomik değer ifade eden her ürününe eser denil-
mektedir. 
aa. Tamamen yeni bir şeyin üretilmiş olması, var olan bir şeyin yeni-

den biçimlendirilmesi veya var olan şeyin –biçimlendirici müda-
halelerde bulunmaksızın– sadece iyileştirilmesi eser olarak nitelen-
dirmeye yeterlidir. 
aaa. İnsanın yarattığı ve bir cisim üzerinde maddîleşerek görünüm 

kazanan ürünleri, örneğin bir elbiseyi dikme ve teslim etme, 
bir mimarî projeyi çizme, bir evi inşa etme, bir protez dişin 
hazırlanması gibi maddî ve tamamen yeni bir ürün, eseri ifade 
edecektir. 

bbb. Keza, ayağı kırılmış masayı sehpa haline getirme, bir binayı 
otele dönüştürme, elbiseyi ters yüz etme, etekten pantolon 
dikme gibi hallerde de yeniden biçim vermekle eser üretildiği 
kabul edilmektedir.

ccc. Bir evin badana ve boyasını yapma, bir elbisenin kuru temiz-
lemesini yapma, gömleğin kolalanması, ütülenmesi, bozul-
muş musluğun tamiri, kirlenmiş ayakkabının boyanması gibi 
bir şeyin iyileştirilmesiyle de eser meydana gelmektedir. 

bb. Bir esere, bir cisim üzerinde varlık kazandığı için maddî eser de-
nilmesinin tersine, herhangi bir cismanî varlıkta somutlaşmayan, 
fakat sonuçları itibariyle dış dünyada algılanabilen eserler de maddî 
olmayan (gayrımaddî) eser olarak adlandırılmaktadır. Bunlar da, 
bir ses sanatçısının bir parçayı seslendirmesi, bir gösteri sanatçısı-
nın sahnede bir oyunu canlandırması, verilen bir ilân veya reklam 
ile örneklenebilirler.

Bir şeyin eser sayılabilmesi için maddî varlığı bulunması şart değildir.

b. Ücret: Taraflarca serbestçe kararlaştırılabilen, iş sahibinin aslî borcunu 
oluşturan eser meydana getirme ve teslim borcuna karşılık oluşturan 
öğedir. Taraflarca kararlaştırılmamış olsa da eser sözleşmesi ücretli bir 
sözleşmedir. Ücretin iki yolla kararlaştırılabileceği kabul edilmektedir: 
Götürü ücret ve yaklaşık ücret. 
aa. Götürü ücret, eser karşılığı ödenecek ücretin baştan ve kesin bir 

tutar olarak belirlenmesidir. Evin T500 karşılığında boyanması gibi. 
Götürü ücret, çalışma saatine, gün başına, ölçü veya ağırlığa yahut 
parça başına göre de hesaplanabilir. Bu bakımlardan, toptan götürü 
(sabit) ücret ve sabit birim fiyatlarla belirlenen götürü ücret olarak 
ayrılmaktadır
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aaa. Toptan götürü (sabit) ücret, anahtar teslimi sabit ücret olarak 
da adlandırılan bu ücret türünde, meydana getirilecek eserin 
tamamı için önceden tespit edilen tek bir tutar ödenmek zo-
rundadır. Kural olarak, tespit edilen bu ücret eserin meydana 
getirilmesi için harcanan emek ve masraf miktarlarından ba-
ğımsızdır. Bir evin tamamının yapımı, bir çatının tamiri için 
belirli bir ücretin öngörülmesi gibi.

bbb. Sabit birim fiyatlarla belirlenen götürü ücrette, taraflar, mey-
dana getirilecek eseri birimler (örneğin m2: metre kare) halin-
de ifade eder ve birim değeri olarak sabit bir fiyat öngörmek 
suretiyle (örneğin T100/m2: metre karesi T100’den) üretilecek 
her birim için ödenecek ücreti başlangıçta belirlerler. Böyle-
ce, işin m2 (metrekaresine), kg. (kilosu)’na veya parça sayısı-
na göre ne kadar ücrete mal olacağı önceden belirlenmiş olur. 
Ücretin yaklaşık tespitinden farklı olarak, burada ödenecek 
ücret, eserin meydana getirilmesi için zorunlu edimlerin de-
ğerine bağlı değildir. Keza toptan götürü ücretten farklı ola-
rak, ücret yapılan işlerin miktarına bağlıdır. 

ccc. Eser sözleşmesinde götürü ücretin kararlaştırıldığı hallerde ön-
görülen ücretin riski, kural olarak yükleniciye ait olup, o, son-
radan ücretin artırılmasını isteyemez (TBK 480/I). İş sahibi de, 
eserin tahmin edilenden daha az masrafla yapılması halinde, 
ücretten indirim yapılmasını isteyemez (TBK 480/III).

 Ancak TBK 480/II (eBK 365/II)’de öngörülen şartların ger-
çekleşmesi halinde uyarlama davası yoluyla ücretin artırılma-
sı ya da sözleşmeden dönme gündeme gelebilir. Bu, TBK 138 
düzenlemesindeki aşırı ifa güçlüğünün özel bir halidir. Bura-
da uyarlama için gereken koşullar şunlardır: (1) Başlangıçta 
öngörülmeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde 
tutulmayan durumlar meydana gelmiş olmalı, (2) bu durum-
lar, kararlaştırılan götürü bedelle eserin meydana getirilme-
sine engel olmalı ya da son derece güçleştirmiş olmalı, (3) 
yüklenici tarafından uyarlama istenmiş olmalı (4) uyarlama 
karşı taraftan da beklenebilir olmalı ve (5) yargıç tarafından 
uyarlamaya karar verilmiş olmalıdır. Eğer bu koşullar yoksa, 
özellikle de iş sahibinden yeni koşullara uyarlamanın bekle-
nemeyeceği bir durum varsa, uyarlama yapılamaz. Bu halde, 
yükleniciye dönme ya da dürüstlük kuralları gerektiriyorsa 
fesih hakkı tanınmıştır.

bb. Yaklaşık ücrette ise, taraflar sözleşme yapılırken, eser karşılığı öde-
necek olan ücreti belirlemişlerdir, fakat bunun ne kadar tutarda 
olacağı kesin olarak belirlenmemiştir. Burada, yaklaşık olarak ve 
ilerde iş bittiği zaman bir keşifle belirlenecek olan ücret kararlaştı-
rılır. Bu ücret, üretilen eserin yapıldığı yer ve zamandaki değerine 
ve yüklenicinin yaptığı giderlere göre belirlenir (TBK 481). Yük-
lenicinin giderleri deyişi, işin görülmesi için başvurulan yardımcı 
kişilere ve alt yüklenicilere ödenen ücretler ile işte kullanılan araç 
ve gereç giderleri ve müteahhidin sağladığı malzemeler için yapılan 
harcamaları kapsar.
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cc. Taraflar, ücretin tutarını yaklaşık da olsa hiç belirlememiş iseler, bu 
da, Yasaya göre, yapılan işin niteliğine ve yüklenicinin masraflarına 
göre belirlenir (TBK 481).

c. Anlaşma: Eser sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen, rızaî, işgörme 
edimi ve maddî eserlerde ayrıca verme ediminin üstlenildiği bir sözleş-
medir. Eser sözleşmesi, sözleşmenin konusunu oluşturan eser ve bunun 
karşılığını oluşturan bedel üzerinde tarafların anlaşmasıyla kurulur.

Tarafların Hak ve Borçları

Yüklenicinin (Müteahhidin) Borçları
1. Yüklenicinin aslî borcu, eseri meydana getirme ve teslim etmedir. Yükleni-

cinin, eseri meydana getirme borcunun yanında işi zaman planına uygun 
olarak başlatma ve yürütme, sadakat ve özen gösterme, önemli konularda 
bilgi verme, gerekli araç ve gereçleri sağlama ve malzemelerin sağlanması 
gibi yan borçları da bulunmaktadır. 

 Bunlardan başka, eserin teslimi ve bununla bağlantılı olan yan borçlar, 
özellikle ayıptan sorumluluktan söz edilmelidir.

2. Eseri meydana getirme borcu: Yüklenicinin aslî borcu, eseri meydana getir-
me ve teslim etmedir. Müteahhit, eserin mülkiyetini iş sahibine devretmek 
zorundadır. Mülkiyetin devrinin hukuksal sebebi eser sözleşmesidir. Mülki-
yetin devri eşya hukukunda öngörülen kurallara uygun olarak gerçekleşir.
a. Yüklenici eseri kişisel olarak ve bizzat meydana getirmelidir; bununla 

birlikte, eğer yasaklanmamışsa ya da açıkça yetkilendirilmişse eseri gö-
zetimi ve yönetimi altında başkasına yaptırmaya yetkili olduğu kabul 
edilmektedir (TBK 471/III). Bu yetkinin kullanıldığı durumlarda, karşı-
mıza alt yüklenici (müteahhit) kavramı çıkmaktadır. 

b. Yüklenici, işi zaman planına uygun olarak başlatmalı ve yürütmelidir; 
Yüklenici işin görülmesine zamanında başlamayarak veya işin görülme-
sini sözleşmeye aykırı düşecek denli geciktirerek ya da işin zamanında 
tamamlanması olanağını ortadan kaldıracak davranışlar sergileyerek bu 
borcuna aykırı davranmış görünüyor ve durumu haklı gösteren sebep-
leri de yoksa ve nihayet bu gecikmede iş sahibinin de kusuru bulunmu-
yorsa iş sahibinin sözleşmeyi zamanından önce (erken) dönme yoluyla 
sona erdirme hakkı vardır (TBK 473/I). İş sahibinin TBK 473/I’e daya-
narak sözleşmeden dönmesi haksız ise, iş sahibi yükleniciye TBK 484’de 
öngörülen tam tazminatı ödemek, yani onun müsbet zararını tazmin 
etmek zorundadır.

c. Yüklenici, sadakat ve özen borcuna aykırı davranmamalıdır; Yükleni-
cinin iş sahibi yararına olan şeyleri yapması ve ona zarar verecek dav-
ranışlardan kaçınması sadakat borcunu dile getirmektedir. Eski Yasada 
yer verilmeyen sadakat borcu, MK 2’de öngörülen dürüstlük kuralından 
çıkartılmaktaydı. Yeni TBK 471/I ise bunu açıkça düzenlemektedir. 

Dürüstlük kuralı, TMK 2/I’ de düzenlenmiştir. Bu hükümde, bir hakkı kullanırken 
veya bir borcu yerine getirirken nasıl hareket edilmesi gerektiği genel olarak belir-
tilmektedir. TMK 2/I’ e göre,“Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 
getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.”
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Yeni TBK 471/II düzenlemesiyle, eski dönemdeki yüklenicinin özen borcunun 
işçinin özenli davranışı ölçütüne bağlılığı ortadan kaldırılmış, bunun yerine, ben-
zeri işleri üstlenen “basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve tek-
nik kurallara uygun davranış” ölçütü konulmuştur (TBK 471/II; krş. eBK 356/I). 

Yükleniciye düşen başlıca özen yükümlülükleri arasında, iş sahibi tarafından 
verilen malzemeleri özenle kullanma yükümü (TBK 472/II), eserin meydana geti-
rilmesinin tehlikede olması halinde bildirimde bulunma, böylelikle iş sahibini ay-
dınlatma ve dikkatini çekme yükümü (TBK 472/III), iş sahibinin, eserin meydana 
getirilmesi dolayısıyla edim konusu dışında kalan şahıs ve malvarlığını koruma ve 
bu hususta gerekli tedbirleri alma yükümü sayılabilir.

3. Eseri teslim borcu, yüklenicinin sadece bir eser meydana gelsin diye ça-
lışmasının yeterli olmayacağı, iş sahibinin menfaatinin meydana getirilen 
eserin tesliminde bulunduğu düşünceleriyle gerekçelendirilir. Teslimle, 
maddî cismanî varlığı olan ürünlerin iş sahibinin iktidar alanına bırakıl-
ması anlatılır. 
a. Üzerinde eser meydana getirilen konu iş sahibi tarafından işin görül-

mesi için yükleniciye zaten daha önce verilmiş ise, teslim geri verme 
niteliğindedir. Malzemelerin iş sahibi tarafından sağlanıp yüklenici 
tarafından tamamen yeni bir ürün meydana getirilmesi de söz konu-
su olabilir ki, bunda da geri verme niteliği vardır. Fakat, malzemelerin 
yükleniciden olduğu ve iş sahibi için tamamen yeni bir ürünün mey-
dana çıkartıldığı durumlarda ise, eserin sahibine teslimi, –geri verme 
değil– ilk kez vermedir. Bu, yüklenicinin kendi malzemesiyle yarattığı 
eserin mülkiyetini iş sahibine devretmesi anlamındadır. 

b. Teslim anından itibaren yarar ve hasar iş sahibine geçer (TBK 483), 
ayıptan sorumluluk için inceleme ve bildirim süreleri işlemeye başlar 
(TBK 474/I), ayıptan sorumluluktan doğan davaların tâbi olduğu zama-
naşımı süreleri işlemeye başlar (TBK 478) ve yüklenicinin ücret alacağı 
bu anda muaccel olur (TBK 479/I).

c. Teslim borcunu ifada temerrüt halinde, mütemerrit yüklenici iş sahi-
bine karşı meydana gelen zararlardan sorumludur. Bunun için, (1) tes-
lim tarihinin gelmiş olması (vadenin dolmuş olması), (2) eserin henüz 
tamamlanmamış ya da tamamlanmış eserin henüz teslim edilmemiş 
olması ve (3) yükleniciye ihtarın sonuçsuz kalmış olması gerekmekte-
dir. Temerrüde düşen yüklenici, TBK 118 gereğince gecikmeden dolayı 
tazminat ödemek zorunda olduğu gibi, ifanın beklenmeyen durumdan 
dolayı (kazara) imkânsız hale gelmesinden de sorumlu olur (TBK 119). 
Buradaki beklenmeyen halden sorumluluk hükmü, olağanüstü durum-
ların ortaya çıkması, teslimden önce eserin kaza sonucu telef olması 
veya ayıplı duruma girmesi hallerinde de uygulanır.

4. Yüklenicinin ayıptan sorumluluğu (ayıba karşı güvence (tekeffül) borcu) da 
vardır. Bunun için (1) eserin ayıplı teslimi, (2) ayıbın iş sahibine yüklenme-
mesi, (3) iş sahibinin ayıbı kabul etmemiş olması ve (4) iş sahibi tarafından 
gözden geçirme ve bildirim yüklentilerine uyulmuş olması gerekmektedir. 
a. İş sahibinin ayıptan sorumluluktan doğan hakları sözleşmeden dönme, 

ücretin indirilmesi, eserin onarımını isteme ve genel hükümlere göre 
tazminat istemedir (TBK 475).
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aa. Sözleşmeden dönme için, ayıbın önemli olması şarttır. Ayıp, eserin 
iş sahibi tarafından kullanılamayacağı veya hakkaniyet gereği iş sa-
hibinin kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplıysa önemlidir (TBK 
475/I, b.1). Ayıplı eserin onarımının objektif olarak olanaksız olma-
sı, herhalde ayıbın önemli olduğunu gösterecektir.

bb. Ne var ki, “eser, işsahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sö-
külüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa işsahibi, sözleşmeden 
dönme hakkını kullanamaz” (TBK 475/III).

cc. Ücretin indirilmesi hakkı, sözleşmeden dönmeye hak verdirecek 
denli önemli olmayan bir ayıbın varlığını ve bu ayıp nedeniyle ese-
rin değerinin düşmüş olmasını gerektirir.

dd. Onarımı isteme hakkı da, (1) sözleşmeden dönmeyi haklı göster-
meyecek bir ayıbın varlığı, (2) ayıbı ortadan kaldırmanın objektif 
olarak mümkün olması ve (3) onarımın aşırı masrafı gerektirme-
mesi koşullarında kabul edilebilen bir olanaktır. Bu hakkın kullanıl-
masının sonucu olarak, yüklenici bedelsiz olarak ayıbı gidermelidir.

b. İş sahibinin talimatları ya da diğer türden kusurlu davranışları sonu-
cunda ayıbın ortaya çıkması nedeniyle ayıptan iş sahibinin sorumlu tu-
tulması (TBK 476), iş sahibinin açık (anlaşılabilir) biçimde ayıba rıza 
göstermesi (TBK 477), ayıptan sorumluluktan doğan haklardan feragat 
(hakların düşmesi) durumlarında ayıptan sorumluluk doğmaz.

c. Ayıptan sorumluluk dolayısıyla iş sahibine tanınan haklar için, teslim tarihin-
den itibaren taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yıllık, taşınmaz yapılarda 
beş yıllık, ayrıca yüklenicinin ağır kusuru halinde ise, eserin niteliğine bakıl-
maksızın yirmi yıllık zamanaşımı süreleri öngörülmüştür (TBK 478).

İş Sahibinin Borçları
1. İş sahibinin aslî borcu, ücret ödemedir. Sözleşmede aksine bir hüküm bu-

lunmadıkça, iş sahibinin ücret ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel 
olur (TBK 479/I). Ancak, TBK 479/II gereğince, eser parça parça teslim 
edildikçe ücretin ödenmesi kararlaştırılmış ise, her kısmın ücreti o kısmın 
teslim edildiği tarihte muaccel olur. 

 İş sahibi ücretin ödenmesinde temerrüde düşerse, yüklenici TBK 125’de 
öngörülen seçimlik haklardan birini kullanabilir.

 Yüklenicinin ücret alacağı muacceliyet tarihinden itibaren beş yıl içinde za-
manaşımına uğrar (TBK 126/b. 4). 

2. İş sahibinin sözleşmeyle kararlaştırılmışsa malzeme sağlama, taşınmazda 
meydana getirilecek eser için yer gösterme, yüklenici tarafından teslime 
hazır hale (meydana) getirilip teslime arz edilen eseri teslim alma, ayıpsız 
ise eseri kabul etme borçları da bulunmaktadır. Eklemelidir ki, borç nite-
liğinde olmamakla birlikte iş sahibi teslim aldığı eseri gözden geçirme ve 
varsa bu ayıbı yükleniciye bildirme yüklentisine de uymalıdır.

Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi

Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması
1. Genel olarak: Koşulları gerçekleşmişse, yaklaşık bedelin aşırı ölçüde aşılması 

nedeniyle iş sahibi TBK 482/I’e göre, –eser tamamlanmış olsa da olmasa da– 
sözleşmeden dönebilir. Bunun için, (1) tarafların yaklaşık bir bedel üzerinde 
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anlaşmış olmaları, (2) yaklaşık bedelin aşırı ölçüde aşılmış olması, (3) yaklaşık 
bedelin aşırı ölçüde aşılmasına iş sahibinin neden olmaması gerekmektedir.

 Sözleşmeden dönmenin sonucu olarak, ifa edilmiş edimlerin geri verilmesi 
sözleşmeye dayanan tasfiye ilişkisi çerçevesinde gerçekleşir. 

2. Arsada yapı inşaında: Eser iş sahibinin arsası üzerinde inşa edilen bir yapıy-
sa, koşullar aynıdır. Yalnız sonuçlarda farklılık ortaya çıkabilmektedir. Ger-
çekten de, arsada inşa edilen yapı (eser), bütünleyici parçanın asıl eşyanın 
hukuksal yazgısına bağlı olması (bütünlük) ilkesi (MK 684) gereğince arsa 
sahibinin mülkiyetine geçer. Bu itibarla, TBK 482/II iş sahibine iki seçimlik 
olanak vermektedir. İş sahibi, ücretten uygun bir miktar indirilmesini iste-
yebilir veya inşaat henüz tamamlanmamış ise, sözleşmeyi feshedebilir. Fesih 
halinde iş sahibi, o zamana dek tamamlanmış kısım için yükleniciye hak-
kaniyete uygun bir bedel ödemek zorundadır. Anlaşılmaktadır ki, taşınmaz 
inşa eserinin tamamlanması halinde, iş sahibi sözleşmeyi feshedemez.

Tam Tazminat Ödemek Suretiyle Fesih
Eser tamamlanmadan önce iş sahibine tanınan sözleşmeyi sona erdirme olana-
ğı, tam tazminat ödeyerek sözleşmeyi feshetme hakkıdır. Bunun için, eser henüz 
tamamlanmamış olmalı, eserin o zamana değin tamamlanmış kısmının bedeli 
ödenmeli ve yüklenicinin tüm zararları tazmin edilmelidir (TBK 484). Tüm za-
rarların tazmini (tam tazminat), yüklenicinin sözleşmenin yerine getirilmesine 
olan menfaatini karşılayan olumlu (müsbet) zararın tazminini ifade eder. Olumlu 
zarar kavramına, fiilî zarar ile yoksun kalınan kâr unsurları dahildir. Bu açıdan, 
örneğin, iş sahibi, yüklenicinin sözleşmenin ifası için yaptığı bütün harcamaları 
tazmin etmek zorundadır. 

Eserin İmkânsızlaşması
1. Eserin imkânsızlaşmasına sona erme hükmü bağlanan hallerden birincisi, 

beklenmeyen durumdan kaynaklanan imkânsızlıktır. Eserin iş sahibinin ve 
müteahhidin sorumlu olmadığı bir sebep yüzünden kısmen veya tamamen 
yok olmasının söz konusu olduğu bu halde sözleşme son bulur (TBK 483). 
a. Bunun için: (1) Eser henüz teslim edilmemiş olmalıdır. Eserin teslimin-

den sonra imkânsızlaşmasının sonuçlarına iş sahibi katlanır. (2) Eser 
beklenmeyen bir olay sonucunda yok olmalıdır. Mücbir sebep de TBK 
483 anlamında beklenmeyen bir olay sayılır. Yok olma anında eserin ta-
mamlanmış olup olmaması önemli değildir. (3) İş sahibi temerrüde düş-
müş olmamalıdır. İş sahibi, müteahhidin sözleşmeye uygun bir tarzda 
ifa olarak sunduğu eseri, haklı bir sebep olmadan teslim almazsa alacak-
lının temerrüdüne düşer (TBK 106) ve eserin yok olma riski kendisine 
ait olur. (4) Eserin meydana getirilmesi artık imkânsızlaşmış olmalıdır. 
Yüklenici, diğer koşullar bulunsa da, eserin meydana getirilmesi objektif 
olarak mümkün oldukça, borcunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu 
yükümlülük, objektif imkânsızlık halinde sona erer.

b. Koşullar gerçekleşmişse, bedel (ücret) hasarına yüklenici katlanır (TBK 
483/I, cüm. 1). Yani, yüklenici, işin bedelini ve yaptığı masrafların öden-
mesini iş sahibinden talep edemediği gibi, daha önce kendisine yapılan 
ödemeleri de geri vermek zorundadır. 
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c. Bedel hasarına yüklenicinin katlanması kuralı iki durumda uygulan-
maz: İş sahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesi ve TBK 483/II’te ön-
görülen sebebi iş sahibine atfedilebilir imkânsızlıktır. Bu hükme göre, 
“Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya 
işsahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması durumun-
da yüklenici, doğabilecek olumsuz sonuçları zamanında bildirmişse, 
yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin ödenmesini 
isteyebilir. İşsahibinin kusuru varsa, yüklenicinin ayrıca zararının gide-
rilmesini de isteme hakkı vardır.” Bedel hasarının iş sahibinin sırtında 
olduğu bu gibi durumlarda, edim hasarı da ona ait olur. Böylece, yükle-
nici, kural olarak, yok olan eseri yeniden meydana getirmekle yükümlü 
değildir. Eser sözleşmesi sona erer. 

2. Yükleniciye yüklenebilir bir sebepten kaynaklanan imkânsızlık ortaya çık-
mış olabilir. Bu durumla ilgili düzenlemede (TBK 486) yüklenicinin ölümü 
veya işi tamamlama yeteneğini kaybetmesi (bitirmekten aczi) olguları yer 
almaktadır. 
a. Bunlara hukuken bağlanan hükmün doğabilmesi için, TBK 486’nın ko-

şulları gerçekleşmiş olmalıdır. O halde, (1) bir eser sözleşmesinin var-
lığı, (2) eser sözleşmesinin yüklenicinin kişisel özellikleri gözönünde 
tutularak yapılmış olması, (3) işin bitirilmesinin yüklenicinin ölümü 
veya kusuru olmaksızın işi yapmaktan aciz kalması gibi beklenmeyen 
bir olay dolayısıyla mümkün olmamasıdır. 

b. Bunlara bağlanan hüküm ise, TBK 486’ya göre, sözleşmenin yasa gereği 
kendiliğinden ve geleceğe (ileriye) etkili olarak sona ermesidir. Böylece, 
tarafların eserin tamamlanmamış kısmına ilişkin hak ve borçları sona 
erer. Buna karşılık, eserin daha önce tamamlanmış kısmının kullanıl-
ması iş sahibi için mümkün ise, iş sahibi bu kısmı kabule ve bedelini 
ödemeye mecburdur (TBK 371/II; TBK 486/cüm. 2). 

 Bu hükmün kabul edilebileceği ilişkilerle, yüklenicinin kişisel özellikle-
rinin gözönünde tutulmuş olduğu, onun eseri kişisel olarak ya da kendi 
yönetimi (gözetimi ve denetimi) altında meydana getirmekle yükümlü 
tutulabildiği sözleşmelerde karşılaşılır.

3. İş sahibine yüklenebilir bir sebepten kaynaklanan imkânsızlık 
Eserin tamamlanmasına engel olan imkânsızlık, iş sahibinin şahsında veya 

onun tehlike alanında (ilişkileri çevresinde) gerçekleşen beklenmeyen bir durum-
dan ileri gelmişse, artık bunun sonucu yükleniciye yüklenemez. Bu gibi bir du-
rumda TBK 485 uyarınca iş sahibine yüklenebilir sonuçlar vardır. 

a. Bu hükmün uygulanabilmesi için:
aa. Eserin tamamlanması imkânsız olmalıdır. Burada söz konusu olan 

imkânsızlık objektif veya mutlak imkânsızlık olup, eserin meydana 
getirilmesi herhangi bir yüklenici için mümkün olmamalıdır. Ve, 
sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan objektif ve sürekli 
bir imkânsızlıktır. Bu tür imkânsızlık, yapımına henüz başlanma-
mış eserin yapımına veya yapımına başlanmış eserin tamamlanma-
sına engel olan bir imkânsızlık şeklinde olabilir. Aynı şekilde, ta-
mamlanıp da teslimi imkânsızlaşan eserler hakkında da bu hüküm 
uygulanabilir.
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bb. İmkânsızlık iş sahibinin şahsında veya tehlike alanında gerçekleşen 
beklenmeyen bir halden doğmalıdır. İş sahibinin şahsını ilgilen-
diren sebeplere, ölçü üzerine bir elbise veya takma diş ısmarlayan 
iş sahibinin ölmesi sebebiyle gerekli provaların yapılamaması ör-
nek olarak gösterilebilir. İş sahibinin tehlike alanına veya ilişkileri 
çevresine giren haller için şu örnekler verilebilir: Üzerinde inşaat 
yapılacak ve iş sahibine ait arsanın kamulaştırılması, deprem veya 
toprak kayması sonucu inşaat yapılamayacak duruma gelmesi; üze-
rinde inşaat yapılacak arsaya yetkili makamlarca inşaat yasağı ko-
nulması veya iş sahibinin önerdiği projeye izin verilmemesi.

b. Bu hükmün uygulanmasının sonuçları: Eser sözleşmesi, bir fesih beya-
nına ihtiyaç olmadan kanundan dolayı (ipso iure), ileriye etkili olarak 
sona erer; tarafların, eserin henüz tamamlanmamış kısmına ilişkin kar-
şılıklı talepleri sona erer. Yüklenici, sözleşmenin sona ermesine kadar 
yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen masrafların ödenmesini iş 
sahibinden talep edebilir (TBK 485/I). Hesaplama yapılırken tarafların 
önceden kararlaştırdıkları ücret esas alınır. Meselâ, sözleşmeyle götürü 
bir ücret kararlaştırılmış ise, yükleniciye bu ücretin onun fiilen yaptığı 
işlere karşılık gelen kısmı ödenir. 

 Eserin tamamlanmasının imkânsızlaşmasına iş sahibi kusuru ile sebe-
biyet vermiş ise, yüklenici olumlu zararının tamamının tazminini talep 
edebilir (TBK 485/II). İmkânsızlığın iş sahibinin yardımcılarının dav-
ranışlarından kaynaklanması halinde de, iş sahibi sorumlu olur. Talep 
edilecek bu tazminattan, yüklenicinin edim yükümünden kurtulma so-
nucu yaptığı başka işlerden elde ettiği veya dürüstlük kuralına aykırı 
olarak (kasden) elde etmeyi ihmal ettiği kazançlar indirilir. 
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Özet
Kira sözleşmesi, kiralayanın kira konusunu kullanmaya 
veya kullanmayla birlikte yararlanmaya elverişli halde 
teslim ve kira süresince bu halde tutmayı borçlanma-
sı karşılığında kiracının bir miktar bedeli ödemeyi ve 
süre sona erince kira konusunu geri vermeyi borçlan-
dığı bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi karşılıklı tam iki 
tarafa borç doğuran, yalnız kullanma veya kullanmayla 
birlikte yararlanma yetkisi veren, şekle bağlı olmayan, 
sürekli ve süreli nitelikte, ayrıca rızaî bir sözleşmedir. 
Kira sözleşmesinde kiralayanın aslî borcu, kiralananı 
kullanmaya veya kullanmayla birlikte yararlanmaya el-
verişli halde teslim ve kira süresi boyunca kullanmaya 
elverişli halde bulundurmadır. Kiralayanın yan borçla-
rı ise; vergi, sigorta ve benzeri yükümlülüklere katlan-
ma ile ayıptan ve zapttan sorumluluktur. Kiracının aslî 
borcu, kira parasını ödeme ve sözleşme sona erdiğin-
de kiralananı geri vermedir. Kiracının yan borçları ise 
kiralananı özenle kullanma, kiralanan taşınmaz ise ta-
şınmazda oturan kişilere ve komşulara saygı gösterme, 
kiralananın olağan kullanımı için gereken temizlik ve 
bakım giderlerini ödeme, ayıpları (ve zaptı kiralayana 
bildirme, ayıpların giderilmesi için kiralananda yapılan 
çalışmalara ve bakım, satış ya da sonraki kiralama için 
zorunlu ölçüde kiralananın görülmesine (taşınmaz ise, 
gezilip görülmesine) katlanmadır. Kira sözleşmesi, kira 
konusunun niteliği esas alınarak, adi kira, konut ve ça-
tılı işyeri kirası ve ürün kirası olmak üzere üçe ayrılır. 
Kira sözleşmesi, kira süresinin dolması, taraflardan bi-
rinin fesih bildiriminde bulunması ve taşınmaz kirala-
rına ilişkin özel sebeplerin gerçekleşmesi ile sona erer.
Kullanım ödüncü (ariyet), ödünç verenin bir şeyin 
karşılıksız (ivazsız) olarak kullanılmasını ödünç alana 
bırakmak ve ödünç alanın da o şeyi bizzat kullandık-
tan sonra geri vermekle yükümlü olduğu sözleşmedir. 
Kullanım ödüncü, karşılıksız (ivazsız) bir sözleşmedir. 
Kullanım ödüncü sözleşmesine, taşınırlar, taşınmazlar 
ve haklar konu edilebilir. Kullanım ödüncü sözleş-
mesinde ödünç verenin aslî borcu, ödünç konusunu 
ödünç alana teslim etmektir. Ödünç alanın aslî borcu 
ise, sözleşme sona erdiğinde ödünç aldığı şeyi geri ver-
medir. Ödünç sözleşmesi süreli ise sürenin sona ermesi 
ile ödünç alanın ölümü ile sona erer. Kullanım ödüncü, 
belirli bir amacın gerçekleşmesi için verilmişse kanun-
da gösterilen sebeplerin gerçekleşmesi ile belirli bir 
amacın gerçekleşmesi için verilmemişse herhangi bir 
sebep gösterilmeden sona erdirilebilir. 

Tüketim ödüncü (karz), ödünç verenin bir miktar pa-
ranın veya tüketilebilir bir şeyin mülkiyetini ödünç 
alana devretmeyi borçlandığı ve ödünç alanın da al-
dığıyla aynı cinsten şeyi miktar veya değer itibariyle 
geri vermeyi borçlandığı sözleşmedir. Tüketim ödüncü 
sözleşmesinin konusunu, para veya tüketilebilen eşya-
lar oluşturur. Tüketim ödüncü sözleşmesi, şekle tabi 
olmayan, karşılıksız, eksik iki tarafa borç yükleyen bir 
sözleşmedir. Tüketim ödüncü sözleşmesinde ödünç 
verenin aslî borcu, ödünç konusu şeyi ödünç alana tes-
lim borcudur. Ödünç alanın aslî borcu, sözleşmenin 
sonunda ödünç konusunu geri vermedir. 
Taraflarından işçinin belirli veya belirsiz bir süre için iş-
verenin talimatına bağımlı olarak işgörmeyi ve iş sahibi-
nin de buna karşılık işçiye bir ücret ödemeyi üstlendiği 
sözleşmeye hizmet sözleşmesi denilmektedir. Hizmet 
sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler-
dendir. Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir. Hiz-
met sözleşmesi bir süre belirtilerek yapılmak zorunda 
değildir. Hizmet sözleşmesinde işçinin aslî borcu, söz-
leşme konusu işin görülmesi işverenin aslî borcu, ücret 
ödemedir. Hizmet sözleşmesi, sürenin dolması, fesih 
bildiriminde bulunulması, işçinin ölümü ile son bulur.
Eser sözleşmesi taraflarından birinin bir eser meydana 
getirmeyi ve bunun teslimini borçlanması karşılığında 
diğer tarafın bir bedel ödemeyi borçlandığı sözleşmedir 
(TBK 470). Eseri meydana getirme borcu üstlenen tara-
fa yüklenici (müteahhit), bedel borcu üstlenen tarafa ise 
iş sahibi denilmektedir. Eser sözleşmesinin eser, ücret ve 
anlaşma olmak üzere üç öğesi bulunmaktadır. Yüklenici-
nin aslî borcu, eseri meydana getirme ve teslim etmedir. 
Yüklenicinin ayrıca, eseri meydana getirme borcuna yan 
borç olarak işi zaman planına uygun olarak başlatma ve 
yürütme, sadakat ve özen borcu, önemli konularda bilgi 
verme borcu, gerekli araç ve gereçleri sağlama ve mal-
zemelerin sağlanması borcu da bulunmaktadır. Bunlar-
dan başka, eserin teslimi ve bununla bağlantılı olan yan 
borçlar, özellikle ayıptan sorumluluktan söz edilmelidir. 
İş sahibinin aslî borcu, ücret ödemedir. İş sahibinin söz-
leşmeyle kararlaştırılmışsa malzeme sağlama, taşınmaz-
da meydana getirilecek eser için yer gösterme, yüklenici 
tarafından teslime hazır hale (meydana) getirilip teslime 
arz edilen eseri teslim alma, ayıpsız ise eseri kabul etme 
borçları da bulunmaktadır. Eser sözleşmesi yaklaşık be-
delin aşılmasıyla eserin imkansızlaşmasıyla sona erer. 
Yine eser sözleşmesi tam tazminat ödemek koşuluyla 
feshedilerek de sona erdirilebilir. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Kira sözleşmesinin hukuki niteliğine ilişkin aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Kullandırma borcu doğuran sözleşmelerdendir. 
b. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler gru-

bundadır.
c. Kiracı bakımından sürekli edimli bir sözleşmedir.
d. Süreli sözleşmelerdendir.
e. Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir.

2. Bir taşınmaza Türk Borçlar Kanununun konut ve 
çatılı taşınmazlara ilişkin hükümlerinin uygulanabil-
mesi için kira sözleşmesinin en az ne kadar süreliğine 
kurulmuş olması gerekir? 

a. 1 ay
b. 2 ay
c. 3 ay
d. 6 ay
e. 1 yıl

3. Aşağıdakilerden hangisi adi taşınır kiralarındaki 
fesih bildirim süresidir?

a. 3 gün
b. 6 gün
c. 10 gün
d. 3 ay
e. 6 ay

4. Eskişehir’de şarküteri dükkânı işleten Kemal, aylığı 
1500 Dolar karşılığı Ahmet’ten bir dükkân kiralamıştır. 
Kemal dükkâna yerleştikten bir ay sonra dükkânın du-
varlarında boyayla kapatılmaya çalışılmış derin çatlak-
lar olduğunu farketmiştir. Aşağıdakilerden hangisi du-
vardaki bu derin çatlaklar nedeniyle Kemal’in Ahmet’e 
yöneltebileceği seçimlik haklardan biri değildir?

a. Kiralanan (ev) üzerinde hapis hakkı 
b. Ayıbın (çatlakların) giderilmesini isteme hakkı
c. Kira parasından indirim hakkı
d. Kira sözleşmesini fesih hakkı
e. Ortaya çıkan zararın tazminini talep hakkı

5. Aylin sınavlara hazırlanması için Elif ’e diz üstü bil-
gisayarını bedelsiz olarak vermiş, sınavların bitiminde 
bilgisayarının geri verilmesini istemiştir. Buna göre 
Aylin ile Elif arasında ne tür bir sözleşme kurulmuştur?

a. Tüketim Ödüncü (Karz)
b. Kira
c. Emanet
d. Kullanım Ödüncü (Ariyet)
e. Bağışlama

6. Kullanım ödüncü (ariyet) sözleşmesinin geçerlilik 
şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Adi yazılı şekil
b. Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir.
c. Nitelikli yazılı şekil
d. Resmi şekil
e. Karma şekil

7. Aşağıdakilerden hangisi tüketim ödüncü sözleş-
mesine konu edilemez? 

a. Otomobil 
b. Buğday
c. Pamuk
d. Para
e. Kıymetli evrak

8. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinde iş-
çinin borçlarından biri değildir?

a. Fazla çalışma 
b. İşgörme
c. Özen ve sadakat gösterme
d. İşverenin emir ve talimatlarına uyma 
e. İşvereni aydınlatma 

9. Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde yükle-
nicinin aslî edimlerinden biridir? 

a. Sadakat gösterme
b. İşi zaman planına göre yürütme
c. Özen gösterme 
d. Bilgi verme
e. Eseri teslim etme 

10. Eser sözleşmesinde hasarın iş sahibine geçişi ba-
kımından geçerli olan prensip aşağıdakilerden hangi-
sidir?

a. Eserin tamamlanması 
b. Eserin bedelinin ödenmesi 
c. Eserin teslim edilmesi 
d. Yüklenicinin eserin bittiğini ihbar etmesi
e. Eserin kullanılmaya başlanması 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Kira Sözleşmesi/ Kavram-

sal Belirlemeler” başlıklı konuyu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Konut veya Çatılı İşyeri Ki-
rası” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Fesih Bildirimi/Feshi İh-
bar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Kiralayanın Borçları” baş-
lıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Kullanım Ödüncü (Ariyet 
Sözleşmesi)/Kavramsal Belirlemeler” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Kullanım Ödüncü (Ariyet 
Sözleşmesi)/Kavramsal Belirlemeler” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Tüketim Ödüncü (Karz 
Sözleşmesi)/Kavramsal Belirlemeler” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “İşçinin Borçları” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Yüklenicinin Borçları” baş-
lıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Yüklenicinin Borçları” baş-
lıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Sözleşmede yeni dönem kira artışı öngören bir hüküm 
yok ise, yeni dönemin başlamasından en geç otuz (30) 
gün önce dava açılmış ya da kiralayanca kiracıya kira 
artışı yapılacağına ilişkin bildirimde bulunulmuş ve ise 
yeni dönem içerisinde dava açılmış ise yargıcın belirle-
diği kira parası yeni dönemin başlangıcından itibaren 
geçerli olur. (TBK 345/II).
 
Sıra Sizde 2
Bilgisayar, bisiklet, takı seti, gümüş vazo gibi ferdi özel-
likleri ile belirlenmiş ve parça borcuna konu oluştura-
bilen şeyler kullanım ödüncü sözleşmesinin konusunu 
oluşturur.
 
Sıra Sizde 3
Kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü sözleşmelerinin 
her ikiside kullandırma borcu doğuran sözleşmeler 
grubunda yer alır, her iki sözleşmede herhangi bir ge-
çerlilik şekline tabi değildir.
Ancak kullanım ödüncü sözleşmesinin konusunu par-
ça borcuna konu olabilen şeyler oluştururken tüketim 
ödüncü sözleşmesinin konusunu misli şeyler oluştu-
rur. Kullanım ödüncü sözleşmesi tek tarafa borç yük-
leyen bir sözleşme iken tüketim ödüncü sözleşmesi ise 
eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ancak 
tüketim ödüncü sözleşmesinde bir ivaz kararlaştırıl-
mışsa bu defa sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen bir 
sözleşme olur. Kullanım ödüncü sözleşmesinde borçlu, 
borç konusu şeyi aynen iade ile yükümlü iken tüketim 
ödüncü sözleşmesinde misli ile iadeyle yükümlüdür. 

Sıra Sizde 4
İş sahibi veya işçinin ahlâk ve iyiniyet kurallarına uy-
mayan davranışları, işin sağlık açısından tehlikeli hâle 
gelmesi, işçinin sağlığının bozulması. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Vekâlet sözleşmesini açıklayabilecek,
Vekâletsiz işgörmeyi tanımlayabilecek,
Kefalet sözleşmesini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Vekâletname
•	 Vekil
•	 Müvekkil
•	 Hesap	Verme
•	 Talimat	Verme
•	 Azil
•	 İstifa

•	 Haksız	Fiil
•	 Sebepsiz	Zenginleşme
•	 Adi	Kefalet
•	 Müteselsil	Kefalet
•	 Rücu
•	 Kefalet	Ehliyeti
•	 Zamanaşımı
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GİRİŞ 
Vekâlet sözleşmesi de hizmet ve eser sözleşmesi gibi iş görme borcu doğuran söz-
leşmeler grubunda yer alır. Vekâlet sözleşmesi, vekile müvekkilin menfaatine ve 
iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına tâbi ol-
maksızın ve nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi 
rizikosu ona ait olmak üzere yükleyen bir sözleşmedir. 

Vekâlet sözleşmesinden farklı olarak, kefalet sözleşmesi kişisel teminat borcu 
doğuran sözleşmelerdendir. Kefalet sözleşmesinde kefil, alacaklıya karşı, borçlunun 
borcunu ifa etmemesi halinde bundan kişisel olarak sorumlu olmayı üstlenir. Kefa-
let sözleşmesi, tek tarafa borç yükleyen, fer’i, tali bir sözleşmedir. Bir kefaletin geçer-
liliği geçerli bir asıl borcun bulunması, kefil olma ehliyetinin varlığı, irade sakatlı-
ğının bulunmaması, şekil şartlarına uyulmuş olması ve sorumlu olunacak miktarın 
gösterilmesi koşullarına bağlıdır. Kefalet sözleşmesi, adi kefalet, müteselsil kefalet, 
birlikte kefalet, kefile kefalet ve rücua kefalet olmak üzere çeşitli türlere ayrılır. 

VEKÂLET SÖZLEŞMESİ

Kavramsal Belirlemeler
1. Vekâlet sözleşmesi, vekile müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir 

sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına tâbi olmaksızın ve nispe-
ten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi rizikosu ona 
ait olmak üzere yükleyen bir sözleşmedir.

2. Vekâlet ile temsil yetkisi birbiriyle ilişkili, fakat birbirinden farklı kavram-
lardır. Vekâlet, iç ilişkiye; temsil dış ilişkiye ilişkindir. Vekâlet eksik iki tara-
fa borç yükleyen bir sözleşmedir; temsil yetkisi tek taraflı bir işlemle verilir. 
Vekâlet, vekil için bir hukuksal yüküm (işgörme borcu) doğurur; temsil 
yetkisi ise, temsilciye bir hak (başkasının alanında hüküm ve sonuçlar do-
ğuracak hukuksal işlem yapma hakkı) bahşeder. Vekâlet sebebe bağlı (illî) 
bir işlemdir; temsil yetkisi ise, hukukî sebepten bağımsızdır (soyuttur). 

3. Vekâletin öğeleri, iş görme, işin müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun 
olarak yapılması, vekilin edim sonucundan değil, edim fiilinden sorumlu 
olması, vekilin bağımsız iş görmesi, ücretsiz olarak veya bir ücret karşılığı 
iş görme ve anlaşmadır. 

4. Anlaşma için tarafların iradeleri arasında uyuşma gerekli ve yeterlidir. Her-
hangi bir şekil aranmaz.

Vekâlet Sözleşmesi –
Vekâletsiz İşgörme –

Kefalet Sözleşmesi
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a. İrade açıklaması kural olarak açık olmalıdır. Ancak hazır olmayanlar 
arasında sözleşmenin örtülü irade açıklamasıyla (susma yoluyla) ku-
rulması da mümkündür (TBK 503). Vekil, kimi durumlarda, icabı der-
hal reddetmezse vekâlet sözleşmesi susma yoluyla kurulmuş sayılır. Bu 
durumlar: İşi görme için vekilin resmî sıfatı varsa (mahkemece atanan 
avukatlar veya bilirkişiler), vekil mesleği gereği bu türden işleri görmek-
teyse (bankalar, avukatlar, hekimler, doktorlar, mimarlar), vekil bu tür-
den işleri kabul edeceğini ilân etmişse (özel ders veren ve bunu ilân ya 
da tabelayla herkese açıklayanlar).

b. Kendi çıkarına görülen bir işe sessiz kalma, iş tamamlandıktan sonra 
vekâlet ücretini ödeme, tamamlanan işin doğurduğu sonuçlarından ya-
rarlanma gibi durumlarda, bir iş görmeye dair iradesini açıklamamış 
olsa da, çıkarına iş görülen kişi ile iş gören arasında vekâlet sözleşme-
sinin varlığı kabul edilir. Fakat iş görme, işi görülenin çıkarına değilse, 
vekâletten söz edilemez. Örnekler: Bir kişiye bir görüş ya da bilgi verme, 
tavsiyede bulunma, başkası için bir hukuksal işlem yapma, dava taki-
bi, bilimsel görüş (rapor) verme, hekimin hastayı muayene ve tedavisi 
(ameliyat), diş hekiminin tedavisi.

c. Uygulamada, yazılı ya da noter tarafından düzenlenmiş olması aranan 
durumlarda vekâlet sözleşmesi “vekâletname” olarak adlandırılmaktadır. 

d. Anlaşma, vekilin göreceği işin kapsamını, böylelikle vekilin yetkisinin 
kapsam ve sınırlarını gösterir. Fakat her zaman kapsam açıklıkla ifade 
edilmeyebilir. Açıklık bulunmadığında vekâletin kapsamı, görülecek 
işin niteliğine göre belirlenir (TBK 504/I). Vekâlet, vekili, göreceği iş 
için gereken maddî fiillerde bulunmaya ve özellikle hukuksal işlemleri 
yapmaya yetkilendirir. Kimi durumlarda vekâlet özel temsil yetkisi içer-
medikçe vekil ilgili işlemi yapamaz.

 Özel temsil yetkisi aranan vekâletler TBK 504/III’de sayılmaktadır. Buna 
göre dava açma, sulh olma, hakeme başvurma, iflâs, iflâsın ertelenmesi 
ve konkordato talep etme, kambiyo taahhüdünde bulunma, müvekkil 
adına bağışlamada bulunma, taşınmaz devri veya taşınmazı bir hakla sı-
nırlama, kefil olma hallerinde müvekkil temsilcisine özel temsil yetkisi 
vermemişse temsil olunamaz. Ayrıca davadan feragat veya davayı kabul, 
teklif olunan yemini kabul veya reddetme, mahkemece hükmolunan 
şeyi alma, karşı tarafı ibra etme, haczi kaldırma, vekilin başkasını tevkil 
etmesi (Avukatlık K. 171/II), hâkimin reddi (HUMK 33/I) ve Anayasa 
Mahkemesi’nde dava açma (44 S. K. 41) gibi mevzuatta özel temsil yet-
kisi aranan haller de vardır.

Her ikisi de işgörme borcu doğuran sözleşmeler grubunda yer alan eser ve vekâlet 
sözleşmelerini karşılaştırınız. 

Tarafların Borçları

Vekilin Borçları
1. Vekilin daima müvekkilin menfaatine uygun hareketle işi görme yükümlü-

lüğü altında olması gereği sadakat ve özen borcu olarak ifade edilmektedir. 
Çünkü, vekâlet taraflar arasında sıkı bir güven ilişkisi yaratır. 
a. Bu itibarla, vekil iş görme sırasında sergilediği davranışlarda güvene 

dayanan bu ilişkinin gereği olarak sözleşmede beliren amaca uygun ha-

1
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reket etmek ve müvekkilin menfaatini kendi menfaatiymiş gibi görmek 
zorundadır. Sadakat ve özen borcunun bir gereği olarak vekil, sır sak-
lama ve müvekkili uyarma, koruma ve ona bilgi verme yükümlülüğü 
altındadır.

b. Vekâlet sözleşmesinin güven ilişkisi yaratmasının bir sonucu olarak, ve-
kilin özenle davranma borcu vardır. 
aa. Özenli davranış, iş sonucunun elde edilmesi uğruna yaşam dene-

yimlerinin ve işlerin olağan akışının gerektirdiği davranışlarda bu-
lunmak ve sonucun elde edilmesine engel olacak davranışlardan 
kaçınmaktır. Bu anlamda, vekilin müvekkil yararına sonuç verecek 
tarzda iş görmesi, aksine davranış tarzıyla müvekkile zarar vermek-
ten kaçınması özen borcunun bir gereğidir.

bb. Yeni TBK’nun vekâlet sözleşmesindeki önemli yeniliği, artık vekilin 
özeninin ölçüsünü işçininkinden bağımsız olarak, vekilin meslek 
çevresinden özenli, “basiretli” sayılan davranış standardı koyarak 
belirlemiş olmasıdır (TBK 506/III; krş. eBK 390/I).

2. Vekilin işi şahsen ifa borcu da vardır (TBK 506/I). Vekâlet, karşılıklı güvene 
dayanan bir sözleşmedir. Bu yüzden vekil, işi bizzat (şahsen) görmelidir. 
Fakat vekilin başkasını vekil tayin (tevkil) etmesi (alt vekil) ya da vekâleti 
başkasına devretmesi (ikâme vekil) olanakları vardır (TBK 506/I, cüm.2)

 Müvekkilin açık rızası varsa, örf âdet imkân veriyorsa veya durum öyle ge-
rektiriyorsa vekil, bir başkasını vekil tayin edebileceği gibi vekâleti başkası-
na da devredebilir. Örneğin müvekkilin açık rızası varsa yerleşim yerinden 
çok uzaktaki bir işin görülmesi için alt vekil veya ikame vekilden yararlana-
bilir. Yine başka borsadaki menkul kıymet alım satımında, tahsil için tevdi 
edilen senedin tahsili için şubesi olmayan yerde başka bir bankayı tevkil, 
belgeli akreditifte muhabir bankanın ödemeye yetkili kılınması, malvarlığı 
yöneticisinin kıymetli evrakları bankaya tevdi etme ve faiz ve temettüleri 
bankaya tahsil ettirme yetkisi verilmesi gibi örf-âdetin izin verdiği durum-
larda vekil tevkil yetkisini kullanabilir. Son olarak durumun gereği olarak 
da vekil tevkil olanağından yararlanabilir. Örneğin yabancı ülkedeki işin 
takibinde o ülkedeki bir kişiyi yetkili kılma veya ani hastalık nedeniyle işin 
vekil tarafından bizzat yürütülemediği durumda gecikmesinde sakınca bu-
lunan işte vekil başka bir kimseyi vekil tayin edebileği gibi vekâleti başkası-
na da devredebilir. 

3. Müvekkil yararına bir iş görmeyi üstlenme olarak vekâlet sözleşmesi, ve-
kile, müvekkilin talimatlarına uyma yükümü yükler (TBK 505). Talimat-
la, sözleşmenin konusunun ve ifa tarzı ile ifa biçiminin somutlaştırılma-
sı amaçlanır. Talimat, müvekkilin vekâlet sözleşmesinin kurulmasından 
sonra vekile kendisine tevdi edilen işi nasıl göreceğini belirten, tek taraflı 
ve varması gereken bir irade açıklamasıdır. Sözleşmede kararlaştırılan hu-
susların yeterince açık olmaması halinde, talimat sözleşmenin muhtevası-
nın belirlenmesini ve vekâletin kapsamının sınırlanmasını sağlar; böylece 
vekâletin icra edilme tarzı somutlaştırılmış olur. Örneğin, müvekkile ait bir 
malın en iyi şartlarla satılmasına ilişkin vekâlet sözleşmesinde, müvekkil 
satışın belirli bir tutarın altında yapılmaması, belirli bir zaman içinde yapıl-
ması, belirli bir yerde yapılması talimatı verebilir.
a. Vekil, talimata uyulmasının amaca uygun olmadığını ya da yararsız 

olduğunu fark ederse, müvekkilin dikkatini çekmeli, onu uyarmalıdır. 



Medeni Hukuk II232

Müvekkilin dikkatinin çekilmesi ya da onun uyarılması vekilin sadakat 
yükümünün gereğidir. Bu talimatta ısrar eden müvekkil karşısında ve-
kilin buna uyma ya da istifa etme seçenekleri vardır. Müvekkilin huku-
ka ve ahlâka aykırı talimatlarına uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Bu gibi talimatlar zaten geçersizdir. Böyle bir talimata uyan vekil masraf-
larını isteyemez. Müvekkil de ödemiş olduğu avansları geri alamaz.

b. Kötü niyetli bir vekilin, müvekkilin irade bozukluğu yüzünden geçersiz 
olan ya da bilmeden (bilinçsizce) verilen amaca elverişsiz talimata uy-
muş olması halinde, o, geçerli bir talimata uymamış gibi sorumlu olur.

c. İvedi durumlarda ve vekilin talimattan sapmasını haklı gösteren koşul-
lar varsa vekilin talimata uymaması mümkündür. Yani, vekilin, müvek-
kilden (yeni) talimat almasının olanaksız olduğu koşullarda, haberleş-
me olanaksız ise (müvekkilin bulunamaması, müvekkilin yurt dışında 
olması gibi), gecikmede sakınca (tehlike) bulunmaktaysa, eğer talimat 
alma olanağı bulunsaydı, müvekkilin talimattan ayrılmaya razı olacağı 
kabul edilebiliyorsa böyledir.

d. Vekil, talimata uymamışsa, vekâletten doğan iş görme borcunu ifa et-
memiş olur. Müvekkil, talimattan sapmaktan kaynaklanan zararlarını 
karşılamayı (ödemeyi) üstlenen vekilden başkaca bir istemde buluna-
maz. Bu durumda, vekilin zararları üstlenmesi aynı zamanda vekâletten 
doğan iş görme borcunun gereği gibi ifa edilmiş sayılmasına da yol açar 
(TBK 505/II). Müvekkil zararı ödenirse işi tamamlanmış saymak zo-
rundadır. Vekilin talimata uymadan kendisiyle işleme girdiğini bilen 
ya da bilmesi gereken (kötü niyetli üçüncü) kişi ile yapılan işlem (söz-
leşme) müvekkili bağlamaz. Üçüncü kişi iyiniyetliyse yapılan sözleşme 
geçerli olur. Bu durumda da vekil müvekkilin zararını karşılarsa vekâlet 
sorunsuz olarak ifa edilmiş sayılır.

e. İşin talimatsız olarak sözleşme kapsamında (koşullarında) yürütülmesi 
mümkündür. Bununla birlikte, sonradan meydana gelen gelişmelerin 
etkisiyle koşullar değiştiğinde müvekkilden talimat istenmesi ya da ön-
ceden bir talimat verilmiş ise bunun gözden geçirilmesi ve yeni bir tali-
matın verilmesinin istenmesi mümkün ve hattâ gerekli olabilir. Gerek-
tiğinde yeni talimat istenmemişse, vekil doğacak sonuçlardan sorumlu 
tutulur. Sözleşme ile kararlaştırılan konudan uzaklaşan, farklı noktalara 
ilişkin talimat, yeni bir sözleşme kurma önerisi (icabı) olup, vekil tara-
fından reddedilebilir. Bir sözleşmenin içeriği tek taraflı olarak değiştiri-
lemez.

4. Vekil, işin yürütülmesi tarzı ve gelinen aşama ve değişiklikler hakkında 
müvekkilin talebi üzerine ya da gereğinde kendiliğinden bilgi verme yükü-
mü altındadır (TBK 508). Buna vekilin hesap verme borcu denmektedir.

5. Vekilin verilenleri iade, kazanılanları devretme borcuda vardır. Vekil, işe 
başlarken veya işin görülmesi sırasında müvekkilden aldıklarını müvekkile 
iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, o, müvekkil hesabına üçüncü kişilerden 
kazandığı taşınır veya taşınmaz mülkiyetini ya da hakları müvekkile dev-
retmekle de yükümlüdür (TBK 509). Yalnız yasal devir de denilen hallerde, 
vekilin bu yükümlülüğü yasa gereği kendiliğinden yerine gelir. Gerçekten, 
vekilin kendi adına ve müvekkil hesabına üçüncü kişilerden kazandığı ala-
cak hakkı, müvekkilin vekile karşı olan bütün borçlarını ifa ettiği anda ken-
diliğinden müvekkile geçer (yasal devir) (TBK 590/I).
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Müvekkilin Borçları
1. Ücret ödeme borcu: Kural olarak vekâlet sözleşmesi ücretsizdir. Fakat üc-

ret kararlaştırılabilir. Âdet gereği ücret verilmesi gerekebilir (TBK 502/III). 
Ücret alacağı, geçerli bir sözleşmenin bulunmasına ve işin gereği gibi gö-
rülmüş olmasına bağlı olarak doğar. Aksine anlaşma ya da âdet yoksa, ücret 
alacağı iş görmenin tamamlanmasıyla muaccel olur.

2. Vekilin masraflarını ve verdiği avansları ödeme borcu: Müvekkil vekilin 
işin usulüne uygun olarak görülmesi için yaptığı masrafı ve verdiği avans-
ları faiziyle beraber ödemek zorundadır (TBK 510/I). Örneğin, seyahat 
masrafları, posta ücreti, vergi, resim ve harçlar, muhabir bankanın akreditif 
tutarını ödemesi. 

 Masraf ve avans istemenin koşulları: (1) Öncelikle geçerli bir vekâlet söz-
leşmesi bulunmalıdır. (2) Masraf ya da avans ödeme vekâletin usulüne 
uygun olarak ifası için gerekli olmalıdır (3) Vekâlet usulüne uygun olarak 
ifa edilmiş olmalıdır. İşin usulüne uygun olarak görülmesi, müvekkilin ta-
limatlarına uygun ve vekâletin ifası için objektif olarak zorunlu olanların 
yapılması demektir.

3. Vekili müvekkili hesabına girdiği borçtan kurtarma yükümü: Vekil, işin gö-
rülmesi sırasında ve işin gereği gibi ifası amacıyla, örneğin kendi adına mü-
vekkil hesabına bono imzalamışsa, müvekkil, vekili bundan doğan borçtan 
kurtarmalıdır (TBK 510/I).

4. Vekilin uğradığı zararı tazmin borcu: Vekilin işin görülmesi dolayısıyla uğ-
radığı zararlar müvekkil tarafından karşılanmalıdır (TBK 510/II). Koşulla-
rı, (1) vekâletin usulünce ifa edilmiş olması, (2) vekilin zararıyla vekâletin 
ifası arasında nedensellik bağı bulunması, (3) müvekkilin, vekilin zarara 
uğramasında kusuru olmadığını ispatlayamaması gerekir. Tazminat ödeme 
borcu vekilin zarara uğradığı gün muaccel olur. 

 Vekâlet sözleşmesinden doğan alacaklar, 5 yıllık (TBK 147/b. 5) zamanaşı-
mı süresine tâbidir.

Vekâletin Sona Ermesi

Azil ve İstifa
Azil ve istifa her zaman mümkündür. Vekilin, kendisine tevdi edilen işi görmek-
ten tek taraflı bir irade açıklaması ile cayması ya da ayrılmasına istifa denir. Mü-
vekkil tarafından vekilin işine tek taraflı bir irade açıklaması ile son verilmesine 
azil denir. Azil ve istifa münasip olmayan zamanda yapılmadıkça tazminat gerek-
mez (TBK 512).

Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Yitirmesi ya da İflâsı
1. Sözleşme veya işin niteliği aksini gerektirmiyor ise, kural olarak, taraflar-

dan birinin ölümü, fiil ehliyetini yitirmesi ya da iflâsı vekâlet sözleşmesinin 
sona erme sebebi oluşturur. Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde, 
onun tüzel kişiliğini yitirmesi de sona erme sebebidir (TBK 513/I).

2. Müvekkilin ölümü ile sözleşme her zaman sona ermez. Ölümle mirasçı-
lar müvekkil konumuna geçmektedir. Burada, küllî halefiyet ilkesi geçer-
lidir. Ayrıca, ölüm halinde sözleşmenin sona ermeyeceği kararlaştırılmış 
olabilir. Kimi durumlarda, işin niteliği, ölüme rağmen, sözleşmenin sona 
erdirilmesine engeldir. Örneğin, vekâletin sona ermesi müvekkilin menfa-
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atini tehlikeye düşürüyorsa, müvekkil veya mirasçısı veya temsilcisi bizzat 
işlerini görebilecek hale gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı veya temsilcisi 
vekâleti ifaya devamla yükümlüdür (TBK 513/II). 

3. Müvekkil ya da mirasçıları, vekâletin sona erdiğini bilmeden / öğrenmeden 
önce vekil tarafından yapılan işlemler dolayısıyla, vekâlet olağan koşullarda 
devam etmekteymiş gibi sorumluluğu taşırlar (TBK 514).

VEKÂLETSİZ İŞGÖRME 
Vekâletsiz işgörme, alışılmış sistematik yeri olan özel borç ilişkileri içerisinde de-
ğil, aslında genel hükümler arasında açıklanmalıydı. Nitekim ilk basıda da böyle 
yapılmış idi. Ancak teknik sebeplerle yeniden bu yere alındı. 

Genel Olarak
Vekâletsiz işgörmenin özel borç ilişkisi değil borcun genel kaynaklarından biri-
si olduğu oybirliğiyle kabul edilmektedir. Karşılaşılan kimi örneklerinde yetkisiz 
temsil ya da benzeri bir kalıpla ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden yetkisiz temsilden 
hemen sonra yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bir sözleşme değil, sadece kimi 
görünümlerinin sözleşmeye benzerliği dolayısıyla sözleşme benzeri olarak nite-
lendirilmektedir. 

Yukarıda incelenen temsil konusunun da anlattığı gibi, hukuk düzeni, kendi işini 
göremeyen ya da görmek istemeyen kişilerin işlerinin başka kişilerin aracılığıyla gö-
rülmesini kabul etmektedir. Bir kişinin işlerini onun aracısı olarak görmek için, ara-
cı kişide buna ilişkin yetki bulunması gerektiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Bu 
yetki, kural olarak herhangi bir şekle bağlanması zorunlu olmayan bir hizmet, or-
taklık ya da vekâlet sözleşmesi ile verilebilir. Vekâletsiz işgörme, bir kişinin bir işinin 
o kişiden vekâlet almadan yabancı –başka– bir kişi tarafından görülmesi demektir. 
Diğer bir söyleyişle, vekâletsiz işgörme, bir kişinin, kendisinden vekâlet almadan 
başkasının bir işini görmesidir. Bu, tarafları arasında önceden mevcut olmayan, ka-
nunun öngördüğü koşullar varsa kurulan bir borç ilişkisidir. Buna rağmen, “vekâleti 
olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan 
iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür” (TBK 410).

Öğeleri
1. Vekâletsiz işgörmeden söz edebilmek için bir iş görme gerekir. Her türlü 

olumlu davranış, bir hukuksal işlemi kurma ya da maddi bir fiilde bulun-
ma iş görmenin konusunu oluşturabilir. Örneğin, yangın çıkan evin ka-
pısını kırarak içeri girip yangını söndürme, izni olmaksızın bir kimsenin 
resmini yayınlama, yolda gördüğü yaralıyı hastaneye götürme, seyahatteki 
arkadaşının ödeme zamanı gelen borcunu kapatma, komşusu seyahattey-
ken meydana gelen su baskını ile yıkılan bahçe duvarını yaptırma, duva-
rın yıkıntısıyla kapanan yolu açtırma, bu arada yolda meydana gelmiş olan 
bozukluğu onartma vs. Fakat, bir haksız fiilin vekâletsiz işgörme yoluyla 
işlenmesi söz konusu olamaz. Yani, A, B’yi yaralama eylemini C’nin verdiği 
vekâlet olmaksızın ve fakat onun menfaatine yaptığını ileri süremez.

2. Görülen iş başkasına ait olmalıdır. Bir hakkı kullanmak, korumak ya da 
bir yükümlülüğü ifa etmek gibi bir işi gören, bütün bunları yaparken, çoğu 
zaman işin aslında başkasına ait olduğunu bilmeden, kendisine ait olduğu 
zannıyla hareket eder. Esas itibariyle, işin başkasına ait olduğunu bilip bil-
meme önemsizdir. Önemli olan başkasına ait bir işin görülmüş olmasıdır. 
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3. Üstelik işin kendisine ait olmadığı bilinciyle hareket eden işgörenin iş sahi-
binden aldığı bir vekâlet olmamalıdır. Yani, iş görenin, iş sahibince kendisi-
ne verilmiş bir izni veya bir temsil yetkisi hiç ya da o işi görecek kapsamda 
bulunmamalıdır. 

4. Fakat, her durumda vekâletsiz işgören, bir işi görme iradesiyle hareket et-
melidir. İşin görülmesinin gerektirdiği bir irade için, onun asgari ayırt etme 
gücü sahibi olması gerekmektedir. İşgörende ayırt etme gücü yoksa, başka-
sının işinin görülmesine vekâletsiz iş görme değil, haksız fiil veya haksız 
zenginleşme hükümleri uygulanır (TBK 528). 

Türleri 
Vekâletsiz işgörme, iş sahibinin (başkasının) yararına ise “gerçek vekâletsiz iş 
görme”den, buna karşılık iş görenin yararına ise “gerçek olmayan vekâletsiz iş 
görme”den söz edilmektedir.

Gerçek (Caiz) Vekâletsiz İşgörme
1. İş sahibinin yapılmasını yasaklamadığı bir işin, vekâleti olmaksızın onun 

çıkarına gerçekleştirilmesine gerçek (caiz) vekâletsiz iş görme denilmek-
tedir. Örneğin, başkasının bir borcunu ödemek, baygın kazazedeye yar-
dım etmek gibi. Bu ilişkide, iş sahibi, işin görülmesi sırasında kendisinin 
menfaatine işgörence edinilen yararların kendisine devrini; işgören ise, o 
işle umulan sonuç elde edilmese de, işgörme sırasında üçüncü kişilere kar-
şı üstlendiği yükümlülüklerden kurtarılmasını, yaptığı zorunlu ve yararlı 
masraflarının ödenmesini, varsa zararının tazminini isteme hakkı elde et-
mektedirler (TBK 529). İşgören, isteme hakkı sahibi olduğu alacakları için, 
işin görülmesiyle bağlantılı olarak kazandığı ve iş sahibine devretmekle yü-
kümlü olduğu şeylerde hapis hakkı sahibidir. 

Hapis hakkı, taşınır rehni türlerinden biridir. Hapis hakkı sahibi, aralarındaki borç 
ilişkisi gereği elinde bulunan borçluya ait taşınırları borç ödedinceye kadar elinde 
tutmak ve borcun ödenmemesi halinde ise satmak konusunda yetkilidir.

2. İşgörenin karşılanmayan masraf alacağı bakımından sebepsiz zenginleş-
me hükümlerine başvurabileceği hükme bağlanmıştır (TBK 529/II). Bu 
durumda, sebepsiz zenginleşme hükümleri, tamamlayıcı işlevle, gerçek 
vekâletsiz işgörmede de uygulanabilecektir. 

3. Gerçek vekâletsiz iş görme hukuksal işlem benzeri bir ilişki niteliğindedir. 
Bu nedenle, sözleşmeden doğan alacaklara ilişkin kurallar örnekseme yo-
luyla gerçek vekâletsiz işgörmeden doğan alacaklara da uygulanır. Gerçek 
vekâletsiz iş görmeden doğan alacakların on yılda zamanaşımına uğrayaca-
ğı kabul edilir. 

Gerçek (Caiz) Olmayan Vekâletsiz İşgörme
1. Başkasının işinin, işgörenin çıkarına görülmesine gerçek (caiz) olmayan 

vekâletsiz iş görme denir (TBK 530). Bu tip vekâletsiz işgörmede, kimi du-
rumlarda iş sahibinin çıkarı bulunabilirse de, asıl olan iş görenin işi kendi 
çıkarını gözeterek görmesidir. Gerçek olmayan vekâletsiz işgörmede, aslın-
da bir kimsenin kendi çıkarı için başkasının hukuk alanına haksız olarak 
karışması (müdahalesi) söz konusudur. Başkasının konutunu vekâleti ol-
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maksızın kiraya verme, izinsiz başkasının resmini veya telif eserini yayınla-
ma ya da patentini izinsiz kullanma böyledir. Bu anlamda gerçek olmayan 
vekâletsiz iş görme, hukuka aykırı bir eylem niteliğindedir. Bu yüzdendir 
ki, bu tip vekâletsiz işgörmede, sözleşmeye değil, haksız fiile ve sebepsiz 
zenginleşmeye yakınlık bulunur. 

2. Kanun, iş sahibine, iş görme sırasında elde edilen bütün kazançları iste-
me, buna karşılık işgörene, yüklenmiş olduğu borçlardan kurtarılmasını 
ve masraflarının karşılanmasını isteme hakkı vermektedir. İşgörenin istem 
hakkı, bu kez, iş sahibinin görülen iş dolayısıyla zenginleşmesi ölçüsüyle sı-
nırlandırılmıştır. Yani, işgören, iş sahibinden işin görülmesi nedeniyle sağ-
lanan yararlar oranında borçtan kurtarılmayı ve masraflarının ödenmesini 
isteyebilir. (TBK 530). 

3. Gerçek olmayan vekâletsiz işgörmede esas itibariyle hukuka aykırı eylem 
niteliği olduğu için, bu ilişkiden ortaya çıkan alacaklarda zamanaşımı için, 
duruma göre haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme için öngörülen kural-
ların örneksemeyle uygulanması kabul edilmektedir. Buna göre gerçek ol-
mayan vekâletsiz işgörmeden doğan alacaklar, TBK 72 ve 82’ye göre iki (2) 
yıllık kısa ve on (10) yıllık uzun zamanaşımı süresine tâbidir. 

Görülen İşin İşi Görülence Uygun Bulunması
Gerçek olsun ya da olmasın iş sahibi vekâletsiz işgörmeyi sonradan uygun bulmuş 
ise, ilişkiye artık vekâlet sözleşmesinin hükümleri uygulanır (TBK 531). Uygun bul-
ma, işgörence görülen iş, örneğin kırılan camı yenilemek için camcıyla bir satım 
sözleşmesi akdetmek gibi hukuksal işlem kurmak idiyse, onay (icazet) verme olarak 
anlaşılabilir. Fakat bunun dışındaki, örneğin satın alınan bu camı yerine takmak 
gibi maddî fiillerle vekâletsiz işgörme hallerinde ise, “uygun bulma” sadece onaya 
benzer niteliktedir. Sonuçta, uygun bulma, kurucu yenilik doğuran bir haktır. 

Vekâletsiz İş Görenin Sorumluluğu 
İşi görürken yüksek bir özen göstermekle yükümlü sayılan işgören, her türlü ih-
malinden sorumludur (TBK 527/I, 529). O, işin kendisi için bir yarar sağlamadığı 
savunmasıyla sorumluluğunun hafifletilmesini isteyemez. Ancak işi, iş sahibini 
bir zarardan ya da zarar tehlikesinden kurtarmak için yapmışsa, sorumluluğu 
hafifletilir (TBK 527/I, cüm. 2). Hatır için görülen işlerde ya da kurtarma faali-
yetlerinde durum böyledir. Örneğin bir trafik kazasından sonra kazazedeleri kur-
tarmak için yardımda bulunulması ya da sorumlusu olmadığı çevre kirlenmesi 
sonrasında kirlenmiş olan çevrenin temizlenmesi ya da çevrenin kirlenme tehli-
kesini önlemek için tedbir alınmasında, iş görenin sorumluluğu hafif tutulmalıdır.

İhmal kendi içerisinde gruplara ayrılır. Ağır ihmal-orta ağırlıktaki ihmal ve hafif 
ihmal. Ağır ihmal, kişinin aynı koşullarda bulunan makûl bir kişinin (tipin) zara-
rın önlenmesi için alması gereken en basit tedbirleri almamış olmasıdır. Orta (ağır-
lıktaki) ihmal, ağır ve hafif ihmal arasındaki ihmaldir. Hafif ihmal, ancak dikkatli 
kişilerin gösterebileceği özenle önlenebilecek bir zararın doğmaması için yeterli 
önlemlerin alınmamış olmasıdır.

Eğer iş sahibi böyle bir işin görülmesini yasaklamış ve işgören buna karşın 
işi görmüşse, artık işgören beklenmedik halden, yani kazadan doğan zararlardan 
bile sorumlu olur (TBK 527/II). Çünkü, o, bilerek ya da bilmeyerek, iş sahibinin 
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geçerli bir yasaklamasına aykırı iş görmüştür. Ancak müdahalesi olmasaydı bile 
beklenmedik halin meydana geleceğini ya da illiyet bağının kesildiğini kanıtlarsa 
sorumluluktan kurtulur. 

İşgören, sözleşme ehliyetine sahip değilse, yaptığı işlemden eline geçen değer-
lerden ancak elinde kalan bölümünü geri vermekle yükümlüdür, fakat elinden 
çıkan bölümü kötü niyetle elinden çıkarmışsa, bundan da sorumlu olur (TBK 
528/I). İş gören haksız eylem işlemişse, bundan doğan sorumluluğu daha da ge-
nişletilmiştir (TBK 528/II).

Gerçek (caiz) vekâletsiz işgörme ile gerçek olmayan vekâletsiz işgörmeyi karşılaştı-
rınız.

KEFALET SÖZLEŞMESİ

Kefalet sözleşmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Burak ÖZEN, Kefalet Sözleşme-
si, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2012. 

Kavramsal Belirlemeler 
1. Kefalet, kefilin, alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde 

bunun sorumluluğunu kişisel olarak üstlenmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. 
Kefalette üç türlü ilişki vardır. Bu ilişkinin tarafları, kefil, asıl alacaklı ve 
asıl borçludur. Kefilin ifasından sorumlu olmayı taahhüt ettiği borca «asıl 
borç» denilmektedir.

Nitelikleri 
1. Kefalet sözleşmesi «tek tarafa borç yükleyen sözleşme»lerdendir. Çünkü 

kefalette yalnız kefil borç altına girmekte, alacaklı ise bundan sadece men-
faat elde etmektedir.

2. Kefilin borcu, fer’i bir borçtur. Diğer bir deyişle, kefalet ancak geçerli bir 
aslî borcun varlığı halinde hüküm ifade eder; teminat altına alınan aslî borç 
yoksa, kefalet de yoktur veya aslî borç herhangi bir sebeple sona ererse, 
kefalet de son bulur. 

3. Kefilin borcu talî bir borçtur. Yani ilk plânda asıl borçlunun takip edilme-
si söz konusu olup, ancak asıl borçlu borcunu ödemediği takdirde kefile 
başvurulabilir. Kefil, her zaman, alacaklının karşısında bulabileceği ikinci 
borçludur. Fakat kefil, alacaklının birinci ve asıl alacağının borçlusundan 
olan asıl borcu ifa etmez; o sadece asıl borcun ifa edilmemesinden doğan 
zararın tazminini borçlanır. 

4. Kefilin borcu bir tazminat borcu olduğundan, para ile ölçülebilen bütün 
borçlara, bu nitelikteki verme, yapma borçlarına, hatta borçlunun kişiliği-
nin önem taşıdığı yapma borçlarına bile kefil olunabilir. Kefilin borcu, asıl 
borca yabancı bir borç olduğu ve alacaklıya güvence sağlama amacı bu-
lunduğu için, bir kimse kendi borcu için kendisine kefil olamaz. Bir kimse 
kendi alacağı için kefil olmuşsa, alacak kendisinde kaldığı sürece, bu, hü-
küm doğurmaz, alacak başkasına devredildiği anda kefalet devreye girer.

5. Kefalet sözleşmesi belirli süreli ya da süresiz olabilir. Yeni TBK’na göre ke-
falet sözleşmesi on (10) yıllık süre sınırlamasına tâbidir (TBK 598/IV). Ke-
falet sözleşmesi, en çok bir kez daha ve en çok on yıl için uzatılabilir (TBK 
598/V). 

2
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Uzatma için, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce ve nitelikli yazılı 
şekle uyulmak kaydıyla kefalet süresini uzatma sözleşmesi yapılabilecektir. Daha 
erken bir tarihte uzatma sözleşmesi yapılmasının hüküm ve sonucu hakkında 
yeni yasa sessiz kalmıştır. Bu hükmün esinlenildiği İsviçre TBK 509/V’deki çözüm 
geçersizliktir.

Bu manzaraya göre, artık kefalet sözleşmesiyle alacaklıya tanınan güvenceye 
başvurma hakkına, süreli bir hak niteliği verilmiştir.

Kefaletin Geçerlilik Koşulları
1. Bir kefaletin geçerliliği geçerli bir asıl borcun bulunması, kefil olma eh-

liyetinin varlığı, irade sakatlığının bulunmaması, şekil şartlarına uyulmuş 
olması ve sorumlu olunacak miktarın gösterilmesi koşullarına bağlıdır. Ay-
rıca TBK ile bunlara ek yeni bir geçerlilik koşulu olarak bir eşin diğerinin 
yazılı rızası ile kefil olabileceği düzenlenmiştir (TBK 584).

2. Kefalet ehliyeti tam fiil ehliyetidir. Sınırlı ehliyetliler için, yasal danışmanın 
görüşünü alma koşulu vardır (MK 429/I, b. 9). Tam ve sınırlı ehliyetsizler 
için kefalet yasak işlemlerdendir. 

Evli kişiler bakımından MK 193 vd. uyarınca kefaleti evlilik birliğinin eko-
nomik geleceğini tehlikeye düşüren işlem saymak mümkündür. Bu olasılıkta, bir 
eşin kefalet sözleşmesini diğer eşin rızasını gerektiren bir işlem saymak müm-
kündür. Fakat bu olasılıkta da, eşin rızası alınmamışsa kefalet sözleşmesinin ge-
çerliliği etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda, eşleri ve dolayısıyla aile birliğini 
ilgilendiren koruma önlemlerine, bu arada yargıca (yargıcın müdahalesini isteme 
yoluna) başvurmak mümkündür. 

Bütün bunlar bir yana TBK 584, eşin rızasını, geçerlilik koşulu olarak öngörmek-
tedir. Aile birliğini ve ekonomisini korumayı amaçlayan TBK 584/I’e göre “Eşlerden 
biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama 
hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleş-
menin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.” 

Genel kurala göre, üçüncü bir kişinin rızasını gerektiren, fakat bunun alınma-
mış olduğu işlemlerde, rıza sonradan da verilebilir. Sonradan verilen rızaya onay 
(icazet) denir. Onay verilinceye değin o işlem eksik, aksak ya da topal işlemdir. 
Onay verilip verilmeyeceğinin açıklanması için belirlenecek süre içerisinde ilgili 
kişi tarafından onay verilmez ya da süre sessiz geçirildiği için verilmeyeceği anla-
şılırsa, o işlem baştan hükümsüz işlem sayılmaktadır. Dikkat edilecek olursa, ge-
nel kural çerçevesinde söylenenlerden farklı olarak TBK 584/I diğer eşin rızasını 
en geç kefalet sözleşmesinin kuruluşu sırasında vermesi koşulunu öngörmüş bu-
lunmaktadır. Bunun anlamı şudur: En geç bu anda rıza verilmemişse, daha sonra 
verilemez; işlem geçersizdir ve geçersizliğin türü de kesin hükümsüzlüktür.

Eşin kefalet sözleşmesine sonradan rıza vermiş olması veya rızanın yazılı olarak ve-
rilmemiş olması halinde kefalet sözleşmesi kesin hükümsüz sayılır. 

Bununla birlikte şu durumlarda eşin rızası gerekmez: (1) Mahkemece verilmiş 
ayrılık kararı varsa, (2) Yasal olarak ayrı yaşama hakkı varsa ve (3) Kefalet sözleş-
mesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi 
kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin 
önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler söz konusuysa eşin rızası 
gerekmez (TBK 584/I-II).
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3. Kefalet, yasal geçerlilik şekline tâbidir. Bu itibarla yasada öngörülen şekil 
şartlarına uyulması gerekmektedir. Kefaletin temsilci aracılığıyla yapılması 
da mümkündür. Yalnız bunun için de yeni TBK kefaletin geçerlilik koşulla-
rına uyulması gereğini aramaktadır. 
a. Bunun için yazılı şekil aranmaktadır. Fakat yasanın aradığı zorunlu 

içerik buradaki şekil koşullarını nitelikli yazılı şekil olarak nitelemeyi 
gerektirmektedir. Yazılı şeklin zorunlu içeriğini, asıl borcun gösteril-
mesi, borçlunun gösterilmesi, kefilin borcunun tutarının gösterilmesi, 
kefaletin illetinin (sebebinin) gösterilmesi ve kefaletin tarihi (TBK 583) 
oluşturur. 
aa. Kefaletin türü açıkça gösterilmelidir. Müteselsil kefalette, kefaletin 

bu niteliğini açıklayan beyanın yer alması gerekmektedir. Böyle bir 
açıklık yoksa, karine olarak adi kefalet bulunduğu kabul edilir.

bb. Kefilin sorumlu tutulacağı tutarın açıkça yazılmış olması gerek-
mektedir. Asıl borçtan daha az bir miktar için kefil olunduğu anla-
şılmaktaysa, kefil, borcun tamamı ödeninceye dek senette gösteri-
len tutarla sınırlı sorumlu kalır. Aksine anlaşma yapılabilir.

 Kefilin sorumluluğunun kapsamını değiştirmek, böylelikle sınırla-
mak ya da artırmak istendiğinde de bu şekle uyulmalıdır (TBK 583/
II, III). 

cc. Kefaletin tarihi de açıkça belirtilmiş olmalıdır. Bu, kefilin, kefalet 
sözleşmesi kurulduğu sırada ehliyet ya da evlilik durumunu belir-
lemek için gerekli bir unsurdur. Keza kefilin TBK 589/III uyarınca 
borçlunun kefalet sözleşmesinin kuruluşundan sonraki borçların-
dan sorumlu tutulması nedeniyle, tarihin gösterilmesi gerekmekte-
dir. Ayrıca, tarih, kefaletin azamî süresinin başlangıç tarihini belir-
lemek için de vazgeçilmez bir noktadır.

dd. Kefilin bütün bunları el yazısıyla yazmış olması yeni TBK ile kefalet 
hukukuna yeni giren bir şekil öğesidir. Bu, okuma yazması olma-
yanların ve imza atmaya bedensel engeli bulunanların kefil olması-
nı önleyen bir hükümdür.

b. Eski TBK’na göre kefalet sözleşmesi yazılı değilse, yazılı şeklin zorunlu 
içeriği tam oluşturulmadıkça, özellikle sorumluluk miktarı açıkça gös-
terilmemişse, geçerlilik kazanmazdı. Yeni TBK uyarınca da, ayrıca el 
yazılı şekil koşuluna uyulmamış ise kefalet geçerli değildir. Kefaletin bu 
gibi şekle aykırılığının hükmü “geçersizlik”tir, geçersizliğin türü kesin 
hükümsüzlüktür.
aa. Bu durumda, eski TBK’na göre, işlemi, çevirme yoluyla herhangi 

bir şekil koşulu bulunmayan üçüncü kişinin edimini taahhüt, bu 
çerçevede garanti sözleşmesi olarak geçerli kabul etmek olasıydı. 
Örneğin sorumluluk tutarı açıkça gösterilmemişse, kefalet geçersiz-
di. Fakat, o dönemdeki hukuka göre işlemi çevirme (tahvil) yoluyla 
üçüncü kişinin fiilini üstlenme, özel olarak da garanti sözleşmesi 
olarak geçerli kabul etmek olasıydı. Bunun için çevirmenin (tahvi-
lin) koşulları bulunmalıydı. Yalnız Yargıtay, gerçek kişilerin banka 
kredilerine kefaletinde çevirme uygulamasını kabul etmemekteydi. 

bb. Yürürlükteki yeni borçlar hukuku düzeni bakımından ise, TBK 
603 dikkate alınırsa çevirme her durumda olanaklı değildir. Gerçi 
TBK 603 uyarınca da tüzel kişilerin kefaletinde bu yola başvurmak 
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olanaklıdır. Fakat TBK 603 gerçek kişiler bakımından böyle bir yo-
ruma engeldir. Çünkü, anılan hükme göre “Kefaletin şekline, kefil 
olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek kişilerce, 
kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan 
diğer sözleşmelere de uygulanır.”

Kefalet sözleşmesinin geçerliliği nitelikli yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. 

Pelin, İnci ile yaptığı kefalet sözleşmesi ile kardeşi Ali’nin İnci’ye olan T30.000’lik 
borcuna kefil olmuştur. Pelin’in el yazısı ile hazırlamış olduğu kefalet sözleşmesin-
de, sorumluluk miktarının azami T30.000 olduğu belirtilmiş ve sözleşme Pelin ta-
rafından imzalanmıştır. 
1. Taraflar arasında yapılan kefalet sözleşmesi geçerli midir?
2. Borçlar Kanunundaki değişikliklerden haberdar olan İnci, Pelin’i telefonla ara-

yarak, sözleşmenin yapıldığı sırada Pelin’in eşi Semih’in yazılı rızasının bulun-
madığını, sözleşmenin bu hâliyle geçersiz olduğunu söylemiş ve aralarındaki 
kefalet sözleşmesinin tekrar yapılmasını istemiştir. Buna karşılık Pelin, İnci’ye 
bunu dert etmemesini sözleşmeye Semih’in rızasının bulunduğu yönünde bir ka-
yıt eklendiği taktirde sorun çıkmayacağını söylemiştir. Pelin iddialarında haklı 
mıdır? 

Türleri

Adi Kefalet
1. Kefalet, alacaklıya, alacağını öncelikle kimden isteyebileceği konusunda 

asıl borçlu ile kefil arasında bir sıra düzenine uyma zorunluluğu yaratan 
kefalettir. Daha açık ifadeyle, alacaklıyı alacağını önce borçludan isteme 
zorunluluğunda bırakabilen kefalete adi kefalet denilmektedir. Diğer bir 
deyişle, kefaletin, kefile, alacaklının asıl borçluya başvurmaksızın doğru-
dan kendisine başvurmasını önleyecek savunma olanakları vermesi halin-
de adi kefaletten söz edilmektedir. Aslolan, adi kefalettir. Şöyle ki, kefaletin 
müteselsil kefalet olduğunu ifade eden açıklık yoksa, bu adi kefalet olarak 
nitelendirilmektedir (TBK 583/I, cüm. 2). 

2. Adi kefalette kefile iki savunma olanağı tanınmaktadır: Tartışma defî ve 
rehnin paraya çevrilmesi def ’i.
a. Adi kefalette tartışma def ’i ya da peşin dava def ’i, alacaklının asıl borç-

luya karşı talepte bulunmadan kefile başvurması durumunda, kefilin, 
önce asıl borçluya karşı talepte bulunulmasını ileri sürerek savunma ya-
pabilme olanağıdır. Adi kefaletin esasını teşkil eden bu def ’i sebebiyle, 
alacaklı, alacağını asıl borçludan elde etmek için kendisinden beklenen 
her şeyi yapmak zorundadır. 

 Bu def ’i hakkının ileri sürülebilmesi için, def ’i hakkını kullanma engel-
leri (doğrudan başvuru sebepleri) bulunmamalıdır. Bu durumlarda ala-
caklı asıl borçluyu takip etmeden doğrudan doğruya kefile başvurabilir. 

 Kefilin tartışma def ’ini ileri süremeyeceği bu durumlar: (1) Asıl borçlu 
aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması, (2) Asıl 
borçlu hakkında Türkiye’de takibin imkânsız ya da önemli ölçüde güç 
hale gelmesi, (3) Asıl borçlunun iflâs etmiş olması ve (4) Asıl borçluya 
konkordato mehli verilmiş olmasıdır (TBK 585/I, b.1- 4). 

3
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b. Alacaklı, asıl borçludan olan alacağını güvence altına almak için kefalet-
ten başka rehin de elde etmiş olabilir. Rehin, kefaletten önce veya en geç 
onunla aynı zamanda kurulmuşsa, kefil, önce kendisine başvuran ala-
caklıya, alacağını önce rehin üzerinden elde etmesi savunmasında bu-
lunabilir. Rehnin paraya çevrilmesi def ’i’ denilen bu savunmayla kefil, 
borcun önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla kapatılması yolunun de-
nenmesini istemiş olmaktadır (TBK 585/II, cüm. 1). Sadece sözleşmesel 
rehin haklarının değil, hapis hakkı gibi yasal rehin haklarının varlığı da 
kefile önce bunlara başvurulmasını isteme hakkı verir. 

 Yalnız bu koşul, sadece rehnin üçüncü kişiler tarafından verilmesi ha-
linde söz konusu olur. Fakat TBK 585/II, cüm. 2’ye göre, borçlunun ifla-
sına veya kendisine konkordato mehli verilmesine dair bir karar varsa, 
kefil rehnin paraya çevrilmesi def ’ini ileri süremez. 

3. Kefil, açığa kefalet söz konusu olduğunda, üç durumda anılan savunma 
olanaklarından yoksun sayılmaktadır (TBK 585/III). Buna göre, (1) Asıl 
borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması, (2) 
Asıl borçlu hakkında Türkiye’de takibin imkânsız hale gelmesi, (3) Asıl 
borçlu hakkındaki konkordatonun kesinleşmesi durumlarında kefilin bu 
defileri ileri sürmesi söz konusu olamaz. Alacaklı, aksine anlaşma yoksa 
bu üç halde doğrudan doğruya kefile başvurabilir. Fakat aksine bir anlaş-
mayla, bu hallerde dahi, açığa kefalette kefilin tartışma def ’i ya da rehnin 
paraya çevrilmesi def ’ini ileri sürmesi olanağı kabul edilebilecektir.

Müteselsil Kefalet
1. Alacaklıyı bir sıra düzenine uymaya zorlamayan, tersine serbest bir se-

çimle başbaşa bırakan ve kefile adi kefaletteki savunma olanaklarını ver-
meyen durumlarda müteselsil (zincirleme, dayanışmalı) kefaletten söz 
edilmektedir. 
a. Müteselsil kefaletin koşulları, kefilin müteselsil olarak borç altına girme 

iradesinin varlığı ve kefilin müteselsil olarak borç altına girme iradesi-
nin kefalet senedinden açıkça anlaşılmasıdır. Müteselsil kefalet, senette 
kullanılan “müteselsil kefil, alacaklı dilerse önce şahsıma başvurabilir, 
borçluyla aynı derecede sorumlu olmak üzere” gibi ifadelerden anlaşılır. 

b. Kefaletin müteselsil olduğu konusunda açıklık yoksa, kefaletin adi kefa-
let olduğu kabul olunacaktır. Çünkü, aslolan adî kefalettir. 

Ticarî işlerde aslolan ise, müteselsil kefalettir. Borçlulardan biri veya her ikisi 
için ticarî olan bir borca kefalette ya da yalnız kefil için kefalet ticarî nitelikte ise, 
müteselsil kefaletten söz edilmesi kaçınılmazdır (TTK 7). Benzeri biçimde İİK 
38’de öngörülen icra kefaletlerinde de yasa gereği müteselsil kefalet söz konusu 
olabilmektedir. Öyleyse, bu gibi durumlarda yasal müteselsil kefaletten söz edi-
lebilecektir.

c. Müteselsil kefalette, kavramın özü gereği, tali nitelikte borç yaratan adi 
kefaletin tersine, kendisine başvuran alacaklıya karşı kefilin önce asıl 
borçluya ya da rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurulması savun-
masıyla yanıt vermesi olanaklı değildir (bkz. eBK 487/I; krş. TBK 586/I 
cüm. 1).

2. Yeni Yasa ile müteselsil kefalete yeni bir düzen getirilmiş görünmektedir. 
Bu görünüşe göre, yeni TBK 586’da eBK 487’de öngörülenden pek farklı bir 
müteselsil kefalet düzenlenmektedir.
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a. Bir kere, müteselsil kefaletin özü gereği alacaklının asıl borçlu ya 
da kefile başvurma serbestisi, “borçlunun, ifada gecikmesi ve ihta-
rın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması” 
hallerinde olanaklı kabul edilmiştir (TBK 586/I, cüm. 2). Dolayısıyla 
alacaklının müteselsil kefile başvurabilmesi için, her durumda borçlu-
nun ifada gecikmiş olması üzerine ihtar çekilmiş olmasının aranacağı 
söylenebilecektir. 

b. Ayrıca taşınmaz rehni ile taşınır rehni arasında bir farklılık yaratılmış-
tır. Taşınmaz rehni varsa, asıl borçlu yerine kefile başvurulabilmekte; 
ikincisi varsa, önce rehne, sonra kefile başvurulabilmektedir. Şöyle ki:
aa. Taşınmaz rehni söz konusuysa, asıl borçlu yerine kefile “borçlunun, 

ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme 
güçsüzlüğü içinde olması” koşullarında olsa da başvurulabilmekte-
dir (TBK 586/I). 

bb. Teslime bağlı taşınır rehni veya alacak rehni varsa, müteselsil kefile 
başvurulduğunda, kefilin rehnin paraya çevrilmesi def ’i ile karşıla-
şılacaktır (TBK 586/II, cüm. 1). Bununla birlikte “alacağın rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağının önceden 
hâkim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflas etmesi ya da 
konkordato mehli verilmesi hâllerinde, rehnin paraya çevrilmesin-
den önce de kefile başvurulabilir.”

cc. Bu iki olasılık dışında, ilk bakışta tescilli taşınır rehni, hak rehni gibi 
diğer taşınır rehinlerinde klasik anlamda müteselsil kefaletin varlı-
ğını koruduğu izlenimi doğmaktadır. Fakat TBK 586/I’in ana kuralı 
öngördüğü, böylelikle müteselsil kefalete ilişkin uygulama alanını 
belirleyici temel hükmü koyduğu düşünülürse, bu ilk izlenim or-
tadan kalkacaktır. Buradan hareket edilecek olursa, ikinci fıkranın 
birinci fıkradaki kuraldan ayrılan bir hüküm düzenlediği, bu özel 
düzenlemenin kapsamına girmeyen hallerin birinci fıkranın kap-
samında sayılmak istendiği anlaşılacaktır. O halde, diğer taşınır re-
hinleri bakımından da TBK 586/I’in uygulanması gerekmektedir. 

Birlikte Kefalet
1. Aynı borç için birden fazla kişinin kefaleti birlikte kefalet olarak adlandırıl-

maktadır. Birlikte kefalet, kefil olanların birbirinden haberli olup olmama-
sına göre ayrılmaktadır. Birbirinden habersiz olarak birlikte kefalete gerçek 
olmayan ya da bağımsız birlikte kefalet denilmektedir. Kefil sonradan başka 
kefillerin bulunduğunu öğrense de, artık bu kefaletin türü değişmez. Bir-
likte kefiller, burada, esas itibariyle tüm borçtan sorumludur. Ancak borcu 
ödeyen kefil diğerlerine toplam kefaletteki payları oranında rücu etme hak-
kına sahiptir (TBK 587/IV; eBK 488/cüm. 2).

2. Gerçek birlikte kefalette ise, birbirinden haberli birden çok kefilin bulun-
ması söz konusudur. Gerçek birlikte kefalet de ikiye ayrılmaktadır: Adi ve 
müteselsil birlikte kefalet.
a. Adi birlikte kefalet, birden fazla kişinin bir borç için kefaletinin müte-

selsil olduğu açıkça anlaşılamayan kefalettir.
aa. Yeni TBK 587/I’de, eBK 488’de yer alan “borcun bölünebilirliği” ko-

şulundan vazgeçilip, sadece “aynı borç” koşulu öngörülmüştür. Bu 
duruma göre gelecekteki yeni düzende adi birlikte kefalet (1) aynı 
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borç için, (2) birbirinden haberdar, (3) birden fazla kişinin (4) belli 
paylarla kefaletini ifade etmektedir.

bb. Adi birlikte kefalette her bir kefilin kendi payı için adi kefil gibi, diğer 
kefillerin payı için ise kefile kefil gibi sorumlu olacağı öngörülmek-
tedir (TBK 587/I). Bu anlamda, örneğin T20.000 tutarında bir borca 
dört kişi eşit paylarla adi birlikte kefil olmuşsa, alacaklının kendisi-
ne başvurduğu bir kefil en çok kendi payına düşen T5.000 tutarında 
sorumlu tutulabileceği savunmasında bulunabilir. Buna bölme def ’i 
denir. Ayrıca, kendi payı bakımından adi kefil konumunda görülen 
birlikte kefillerden her biri, öyleyse, alacaklıya karşı tartışma def ’i ve 
rehnin paraya çevrilmesi def ’ileriyle de savunmada bulunabilecektir.

b. Bir ve aynı borç için birden fazla kefilin borçluyla birlikte ya da kendi 
aralarında açıkça anlaşılabilen iradelerle müteselsilen kefaleti üstlendik-
leri durumlarda müteselsil birlikte kefaletten söz edilmektedir. Borcun 
bölünebilir olduğu durumlarda dahi kefillerin açıkça müteselsil birlikte 
kefaleti üstlenmeleri mümkündür. 
aa. Müteselsil birlikte kefaletin hükmü, her bir kefilin alacaklıya karşı 

toplam kefalet tutarı kapsamında sorumlu olmalarıdır (TBK 587/II, 
cüm. 1). Şu halde, kural olarak, alacaklı herhangi bir birlikte müte-
selsil kefilden tüm kefalet tutarını isteyebilecektir. Bunun TBK’nda 
öngörülmüş olan istisnaları vardır.
aaa. Birlikte müteselsil kefile, kefalet altına girmesinden önce veya 

en geç bu yükümlülüğü üstlendiği anda kendileriyle birlikte 
kefil olduğu kimselerden Türkiye’de takip edilmesi olanaklı 
olan bütün diğer kefillere karşı da takibat başlatılmadıkça ken-
di payından fazlasını ödemekten kaçınma hakkı tanınmıştır 
(TBK 587/II, cüm. 3).

bbb. İşin doğası gereği, alacaklının diğer kefillerin payları kadar 
ödeme yapmış bulunmalarından dolayı tatmin edilmiş olması 
durumunda, bu tutarları indirmeden tam kapsamda istemde 
bulunmaması dürüstlük kuralının gereğidir. Fakat, alacaklının 
tam tutarda istemde bulunduğu bir olasılıkta, böyle bir istemle 
karşılaşan birlikte kefilin kendi payından fazlasını ödemekten 
kaçınması hakkıdır (TBK 587/II, cüm. 3).

ccc. Bir kefilin bu hakkı, diğer kefillerin aynî güvence sağlamış ol-
dukları durumda da kullanabileceği kabul edilmektedir (TBK 
587/II, cüm. 3).

bb. Kefiller arasında müteselsil değil, paylı sorumluluk esası geçerlidir. 
Bu anlamda, aksine anlaşma yoksa, borcu ödeyen kefil, kendi pay-
larını daha önce ödememiş olan diğer birlikte müteselsil kefillere 
payları ölçüsünde rücu hakkı sahibidir (TBK 587/II, cüm. 4). Hatta 
yeni TBK 587/II, cüm. 5’e göre, diğer kefillere rücu hakkı, “borçluya 
rücudan önce de kullanılabilir.”

c. Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya 
olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu 
varsayımın sonradan gerçekleşmemesi veya kefillerden birinin alacaklı 
tarafından kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletinin hükümsüz 
olduğuna karar verilmesi durumunda kefil, kefalet borcundan kurtulur. 
(TBK 587/III; krş. eBK 488/cüm. 3).



Medeni Hukuk II244

Kefile Kefalet ve Rücua Kefalet
1. Alacaklının borçlu tarafından kefil gösterilen kişinin de kefil olarak sorum-

luluğunu güvenceye bağlamasının bir yolu kefil için de kefil istemesidir. Bu 
anlamda, kefile kefalet, alacaklı ile kefilin borcunu güvence altına almak 
amacıyla kefile kefil olan kimse arasında kurulan bir sözleşmedir. Yasa uya-
rınca kefile kefil, kefilin kefaleti ile aynı nitelikteki bir kefaleti üstlenmiş ol-
mamakta, o, sadece adî kefil gibi sorumluluk yüklenmektedir (TBK 588/I). 
Bu itibarla kefile kefil, açıkça müteselsil kefalet üstlenmedikçe, alacaklı 
kendisine başvurduğunda önce borçluya ya da kefile başvurması savunma-
sında (tartışma def ’inde) bulunabilecektir. 

2. Rücua kefalette ise, borçluya kefalet eden kefilin güvenceye kavuşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu, kefil alacaklıya ödeme yapmak zorunda kalırsa rücu 
alacaklısı haline gelip ödediğini –asıl borçlu da olan– rücu borçlusundan 
rücuen istediğinde rücu alacağına güvence sağlamak için diğer bir kişiyle 
yapılan kefalet sözleşmesidir (TBK 588/II). Bu sözleşmenin konusu rücu 
alacağından sorumluluktur. Dolayısıyla rücua kefalet sözleşmesi kefil ile 
rücua kefil arasında bir ilişki doğurmaktadır. Bu sözleşmeyle, rücua kefil, 
alacaklısı olan asıl kefile karşı, asıl borçludan istenen rücu alacağı bunun 
tarafından ifa edilmezse doğacak zararlardan sorumluluğu üstlenmektedir. 
Yasal düzenlemelerde açıklık bulunmadığı dikkate alınırsa, rücua kefalet 
hakkında, kefalette aslolan adi kefalettir kuralından başlayarak diğer bütün 
söylenenler duruma göre geçerli tutulmalıdır. 

Kefaletin Hükümleri

Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı
1. Kefilin sorumluluğunun maddî kapsamının dış sınırını, kefalet sözleşme-

sinde yer verilmesi zorunlu öğe olan azamî tutar göstermektedir. Bu sınır-
lar içerisinde nelerin yer alabileceği TBK 589’da yer almaktadır. Buna göre 
kefilin borcunun kapsamı dört temel öğeden oluşmaktadır: (1) Asıl borç 
ile (2) borçlunun kusur veya temerrüdünün yasal sonuçları, (3) Alacaklı-
nın, kefile, onun borcu ödeyerek yapılmalarını önleyebileceği uygun bir za-
man önce bildirmesi koşuluyla, borçluya karşı yönelttiği takip ve davaların 
masrafları ile gerektiğinde rehinlerin kefile tesliminin ve rehin haklarının 
devrinin sebep olduğu masraflar, (4) işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla 
ait akdî faizler ile gerektiğinde tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın 
işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait faizleri.”

 Asıl borçlunun kusur ve temerrüdünün yasal sonuçları kavramına temer-
rüt nedeniyle uğranan gecikme zararının ya da olumlu zararın tazmini ve 
temerrüt faizi girmektedir. Ticarî iş niteliğindeki kefalette kefil ya da kefil-
lere asıl borçlunun yükümlendiği borcu yerine getirmediği bildirilmeden 
temerrüt faizi yürütülemez (yeni TTK 7/I, cüm. 2).

2. Sözleşmenin yazılı şeklinin zorunlu içeriğinde yer alan ve şekle nitelik ka-
zandıran öğelerden biri olan sözleşme tarihini gösterme öğesinin önemli 
işlevlerinden biri, kefilin sorumluluğunun zaman sınırını belirlemektir. 
Gerçekten TBK 589/III’e göre, “Sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa ke-
fil, borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçla-
rından sorumludur.” 
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3. Kefalet, asıl borca bağımlı (fer’i) borç yaratmaktadır. Asıl borcun varlık ve ge-
çerliliği, asıl borcun ifa ya da başka bir yolla sona erdirilmiş olması kefaleti de 
etkilemektedir. Bu cümleden olarak “Kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz 
hâle gelmesinin sebep olduğu zarardan ve ceza koşulundan sorumlu olacağı-
na ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür.” (TBK 589/IV)

Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki
1. Kefil, alacaklının kendisine başvurması üzerine, borcun niteliğinden kay-

naklanan ve asıl borçlu tarafından da ileri sürülmesi mümkün olan savunma 
olanaklarını alacaklıya karşı kullanabilir. Bu gibi olanaklara “asıl borçluya 
ait def ’iler denilmektedir. Gerçi bunlar kefil tarafından da kullanılabilirlik 
özellikleriyle salt bir yetkiymiş gibidir; fakat, hukuksal gerçeklikteki etki-
leri önemli olan bu savunmaları kefil kullanmak zorundadır (TBK 591/I). 
Örneğin, asıl borcun geçersizliği, zamanaşımına uğramış olması gibi. Yeni 
TBK 591/II uyarınca, asıl borçlu bu def ’ilerden vazgeçmiş olsa bile kefil 
bunları kullanabilir. 

 Şu da var ki, kefilin bilerek kefalet altına girdiği kimi durumlarda, o, asıl 
borçluya ait def ’ileri kullanamaz. Borçlusunun da yükümlü tutulamayacağı 
yanılma veya sözleşme yapmada ehliyetsizlik ya da zamanaşımına uğramış 
olma sebeplerinin varlığını bilerek kefalette, böyledir (TBK 591/II, cüm. 
3). Bu durumlarda kefil, daha başlangıçta bildiği sebeplerle asıl borç hü-
kümsüz ya da talep edilemez hale gelmiş olmasına rağmen, alacaklıya karşı 
bunlara dayanarak savunma yapamayacaktır.

 Yalnız kefil asıl borçluya ait defilerden haberdar olmaksızın ödemede bu-
lunmuşsa, rücu hakkını korurken, asıl borçlu kefilin bu def ’ileri bildiğini 
ya da bilmesi gerektiğini kanıtlarsa durum değişmektedir. TBK 591/III, 
böyle bir durumda kefilin bu def ’ileri ileri sürmüş olsaydı ödemeden kur-
tulacağı kapsamda rücu hakkını kaybedeceğini öngörmektedir. Ayrıca ke-
fil, kumar veya bahisten doğan bir borca kefalette bulunmuşsa, borcun bu 
niteliğini bilse bile, asıl borçlunun sahip olduğu def ’ileri ileri sürebilecektir 
(TBK 591/IV).

2. Kefil, ayrıca bizzat kendisinden kaynaklanan def ’ileri de ileri sürebilir. 
Bunlar, şahsî ya da kişisel def ’iler de denilen, daha önce anılan tartışma 
def ’i, rehnin paraya çevrilmesi def ’i, bölme def ’i gibi savunmalardır. 

3. Alacaklı, kefalette sadece kefile başvurma yetkisine sahip değildir. O, kefi-
le başvurmuş ise, aynı zamanda bazı yükümlülükleri de yerine getirmelidir. 
Bunlar: (1) Borç muaccel olduktan sonra kefilin kendi borcunu ödeme tek-
lifini kabul etme yükümü (TBK 593), (2) Alacağı güvenceye almak üzere ke-
falet sözleşmesi kurulurken veya daha sonra kazandığı güvenceleri ve rüçhan 
haklarını kefilin zararına olarak azaltmamak (TBK 592/I), (3) Kefilin sorum-
luluğu gereği ödediği tutarda asıl borçluya rücu etme hakkını kullanmasına 
yarayacak senetleri, rehinleri paraya çevirmesine yarayan belgeleri, diğer delil-
leri ve bilgileri koruma ve kefile teslim etme ya da bunların devri için gereken 
işlemleri yapma yükümlülüğü (TBK 592/I, III), (4) Asıl borçlunun ödemele-
rinde gecikmesi, iflâsı ya da kendisine konkordato mehli verildiğinde kefile 
bildirimde bulunmakla, ayrıca kefilin isteği üzerine ona asıl borcun kapsamı 
hakkında bilgi vermekle (TBK 594/I) ve (5) Asıl borçlunun iflâsına karar ve-
rilmiş ya da o konkordato istemişse alacaklı alacağını kaydettirmek ve alacağı 
korumak için gerekeni yapmakla yükümlüdür (BK 502; TBK 594/II).
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 Alacaklı yükümlülüklerine haklı bir gerekçesi bulunmadan uymazsa kefil 
kefaletten kurtulur. Üstelik alacaklı kefilin bundan dolayı uğradığı zararlar-
dan da sorumludur (TBK 592/IV, 594/III). 

 Kefil, her tür kefalette alacaklının kendisine karşı giriştiği takibi, rehin var-
sa, rehin paraya çevrilinceye veya asıl borçlunun takibi sonucunda kesin 
aciz belgesi alınıncaya ya da asıl borçlu hakkında konkordato kararı alı-
nıncaya değin yargıç kararıyla durdurma olanağına sahiptir (TBK 590/II). 
Bunun için, (1) Kefile karşı takip başlatılmış olmalıdır, (2) Kefil tarafından 
aynî güvence gösterilmiş olmalıdır (3) Yargıç kararıyla takibin durması ka-
rarı verilmiş olmalıdır. Anlaşılan o ki, güncel yasa koyucu, tüm kefalet tür-
lerini adi kefalete yaklaştırmak istemiş bulunmaktadır.

Kefil ile Borçlu Arasındaki İlişki 
1. Kefil, TBK 595’in öngördüğü durumlarda asıl borçludan güvence verilme-

sini ve borç muaccel olmuşsa, borçtan kurtarılmasını isteyebilir. Bunlar (1) 
Asıl borçlu, kefile karşı üstlendiği yükümlülüklere, özellikle belli bir süre 
içinde kendisini borçtan kurtarma vaadine aykırı davranmışsa, (2) Asıl 
borçlu temerrüde düşmüşse veya yerleşim yerini diğer bir ülkeye naklet-
mesi yüzünden takibat önemli ölçüde güçleşmişse veya (3) Asıl borçlunun 
mali durumunun kötüleşmesi, güvencelerin değer kaybetmesi veya borçlu-
nun kusuru sonucunda kefil için mevcut tehlike, kefaletin yapıldığı tarihe 
göre önemli ölçüde artmışsa.

2. Kefil alacaklıya karşı kefaletten dolayı sorumluluğunu ödeme yoluyla ka-
pattığı ölçüde alacaklıya halef olur (TBK 596). Bunun sonucunda, kefil, 
alacaklıya ödediği oranda asıl borçluya karşı rücu alacaklısı sıfatı kazanmış 
ve alacaklıdan yükümlülüklerini yerine getirmesini isteme yetkisini kul-
lanabilir hale gelmiş olur. Yalnız kefil borçluya karşı kazanmış olduğu bu 
hakları ancak asıl borç muaccel olunca kullanabilir. 

 Böylelikle kefil, (1) asıl borcun muaccel olması, (2) alacaklıya ödeme yaptı-
ğını asıl borçluya bildirmiş olma (TBK 597) ve (3) asıl borçluya ait def ’ileri 
ileri sürmüş olma (TBK 591/III) koşullarında alacaklıya ödeme yaparak asıl 
borçluyu kurtardığı oranda asıl borçludan rücu alacağı kazanmış olmaktadır.

Kefaletin Sona Ermesi

Belirli Süreli Kefaletin Sona Ermesi
1. Yeni TBK 600, herhangi bir ek öğe aramaksızın, sürenin sona ermesini ke-

filin kendiliğinden borcundan kurtulma sebebi saymıştır (krş. eBK 493). 

Türk Borçlar Kanunu’nun 600. maddesine karşılık gelen Eski Borçlar Kanunu’nun 
493. maddesinde “bir kimse mahdut bir zaman için kefil olupta bu zamanın inkıza-
sını takip eden bir ay zarfında alacaklı bu bapta icraya veya mahkemeye müracaatla 
hakkını takip etmezse yahut takibatına uzun müddet fasıla verirse kefil kefaletten 
beri olur”. İfadesine yer verilmiştir. 

2. Yalnız TBK 598’e göre:
a. Gerçek kişilerce verilebilecek kefaletlerde azamî süre, kefalet sözleşme-

sinin kuruluşundan itibaren on yıldır. Bu tür kefaletler, on yılın geçme-
siyle kendiliğinden son bulmaktadır (f. III). 
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b. Kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya 
yeni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefil, ancak on yıllık süre doluncaya 
kadar takip edilebilir (f. IV).

c. Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak 
kaydıyla, kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıy-
la, azamî on yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir (f. V). 

Belirsiz Süreli Kefalette Sona Erme
1. Belirsiz süreli kefalette, asıl borç muaccel olur olmaz kefil için kefaletten 

kurtulma şansı doğmaktadır. O, iki halde alacaklıyı aktif davranışa davet 
edip, sonuç almaya çalışmasını beklemelidir. Bunlar:
a. Kefil, (1) Adi kefalette her zaman, (2) Müteselsil kefalette kanunun ön-

gördüğü durumlarda, (3) alacaklıdan bir ay içinde borçluya karşı dava 
ve takip haklarını kullanmasını, varsa rehnin paraya çevrilmesi yoluy-
la takibe geçmesini ve ara vermeden takibe devam etmesini isteyebilir 
(TBK 601/I; krş. eBK 494/I). 

b. Kefil, alacaklının borçluya yapacağı bildirimle muaccel olacak bir borç-
ta, kefalet sözleşmesinin kurulduğu tarihten bir yıl sonra alacaklıdan, 
bu bildirimi yapmasını, borcu muaccel hale getirmesini, muacceliyet 
tarihinden itibaren bir ay içinde borçluya karşı dava ve takip haklarını 
kullanmasını, varsa rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesini 
ve ara vermeden takibe devam etmesini isteyebilir (TBK 601/II).

c. Alacaklı bu durumlarda kefil tarafından istenene uygun davranır ise, 
sonucuna göre hareket edilir. Fakat, alacaklı kefilin isteklerine kayıtsız 
kalır, uymazsa kefil kefalet borcundan kurtulur (TBK 601/III).

2. Yine TBK 602 uyarınca çalışanlara belirsiz süreyle kefalette, kefile fesih 
bildirimiyle sözleşmeye son verme olanağı tanınmıştır. Buna göre, bu tür 
kefalette, kefil, her üç yılda bir ertesi yılın sonunda geçerli olmak üzere söz-
leşmenin feshini bildirebilmektedir. 

Gelecekteki Borca Kefaletten Dönme
1. Eski TBK’nda bulunmayan, fakat güncel TBK’nun yeni bir ürünü olan ke-

faletten dönme için (1) gelecekteki bir borca kefalet, (2) borçlunun mali 
durumu kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra ve fakat borcun doğu-
mundan önce önemli ölçüde bozulmuş veya kefilin kefalet sırasında iyini-
yetle varsaydığından çok daha kötü olduğu ortaya çıkmış, (3) borç henüz 
doğmamış ve (4) kefil tarafından kefaletten dönme açıklamasını içerir bir 
yazılı bildirimde bulunulmuş olmalıdır (TBK 599/I). 

2. Kefil, kefaletten bu koşullarda dönmekle kefaletten kurtulmaktadır; ama, 
bu, kefili alacaklının kefalete güveninin boşa çıkmasından dolayı uğradığı 
olumsuz (menfi) zararı tazmin etmekten kurtarmamaktadır (TBK 599/II).
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Özet
Vekâlet sözleşmesi, vekile müvekkilin menfaatine ve 
iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir 
zaman kaydına tâbi olmaksızın ve nispeten bağımsız 
olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi ri-
zikosu ona ait olmak üzere yükleyen bir sözleşmedir. 
Vekâlet sözleşmesinde vekilin aslî borcu müvekkilin 
menfaatine uygun hareketle işi görmedir. Kural olarak 
vekâlet sözleşmesi ücretsizdir. Fakat ücret kararlaş-
tırılabilir. Âdet gereği ücret verilmesi gerekebilir. Bu 
gibi bir durum söz konusu olduğunda müvekkilin aslî 
borcu ücret ödemedir. Vekâlet sözleşmesi, azil, istifa, 
taraflardan birinin ölümü, fiil ehliyetini yitirmesi ya da 
iflâsı nedeniyle sona erer.
Kefalet, kefilin, alacaklıya karşı, borçlunun borcunu 
ifa etmemesi halinde bunun sorumluluğunu kişisel 
olarak üstlenmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Kefalet 
sözleşmesi, tek tarafa borç yükleten, fer’i, tali bir söz-
leşmedir. Bir kefaletin geçerliliği geçerli bir asıl borcun 
bulunması, kefil olma ehliyetinin varlığı, irade sakat-
lığının bulunmaması, şekil şartlarına uyulmuş olması 
ve sorumlu olunacak miktarın gösterilmesi koşulları-
na bağlıdır. Kefalet sözleşmesi, adi kefalet, müteselsil 
kefalet, birlikte kefalet, kefile kefalet ve rücua kefalet 
olmak üzere çeşitli türlere ayrılır. Belirli süreli kefalet 
sözleşmesi sürenin dolmasıyla sona erer. Belirsiz sü-
reli kefalet sözleşmesinde borç muaccel olduğu andan 
itibaren kefilin kanunda sayılan koşullara dayanarak 
kefaleti sona erdirme imkânı vardır. 818 sayılı önceki 
tarihli Borçlar Kanun’ndan farklı olarak TBK 599’da 
yasada sayılan koşulların gerçekleşmesiyle gelecekteki 
kefaletten dönülebileceği düzenlenmiştir. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Vekâlet sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

a. İşgörme borcu doğuran sözleşmelerdendir. 
b. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. 
c. İlli (sebebe bağlı) bir sözleşmedir.
d. Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir. 
e. Vekâlet sözleşmesiyle vekil, bir yüküm altına 

girmektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinde ve-
kil tarafından işin kendisine devredildiği kimseye veri-
len addır?

a. İkâme vekil
b. Ard vekil
c. Yedek vekil
d. Asıl vekil
e. Alt vekil 

3. Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinde 
müvekkilin borçlarından biri değildir? 

a. Ücret ödeme 
b. Vekilin masraflarını ödeme
c. Vekilin uğradığı zararları tazmin etme 
d. Vekilin kişisel borçlarını ödeme 
e. Vekilin ödediği avansları ödeme

4. Kefaletten dönmenin koşullarına ve sonuçlarına 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Gelecekteki borca kefil olunması halinde söz 
konusu olur. 

b. Borç henüz doğmamış olmalıdır. 
c. Borçlunun durumu sözleşmesinin kurulmasın-

dan sonra ve fakat borcun doğumundan önce 
önemli ölçüde bozulmuş olmalıdır.

d. Kefaletten dönme noter huzurunda yapılmalıdır. 
e. Kefilin kefaletten dönme iradesi bulunmalıdır. 

5. Aaşığdakilerden hangisi vekalet sözleşmesinde ve-
kilin borçlarından biri değildir? 

a. Müvekkilin talimatlarına uyma 
b. Özen gösterme
c. Sır saklama
d. Bilgi verme
e. Borçtan kurtarma

6. Kefalet sözleşmesinin niteliğine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Kefalet sözleşmesinde kefilin borcu fer’i bir 
borçtur. 

b. Kefalet sözleşmesi eksik iki tarafa borç yükleyen 
bir sözleşmedir. 

c. Kefalet sözleşmesi süreli veya süresiz olabilir.
d. Kefalet sözleşmesinde kefilin borcu tazminat 

borcudur. 
e. Kefalet sözleşmesinde kefilin borcu tali bir 

borçtur. 

7. Aşağıdakilerden hangisi adi kefaletten doğan 
def ’ilerden biridir? 

a. Bölme def ’i 
b. Zamanaşımı def ’i 
c. Tartışma def ’i
d. Ödemezlik def ’i 
e. Daimi def ’i 

8. Aşağıdakilerden hangisi kefilin sorumluluğu kap-
samında yer alan unsurlardan biri değildir?

a. Asıl borç
b. Borçlunun kusur ve temerrüdünün yasal sonuç-

ları
c. İşlemiş bir yıllık sözleşmesel faizler 
d. İşlemekte olan yıla ait sözleşmesel faizler
e. Gelecek üç yıla ait temerrüt faizleri 

9. Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin tür-
lerinden biri değildir? 

a. Kefile Kefalet 
b. Birlikte Kefalet
c. Rücua Kefalet
d. Asıl Kefalet
e. Müteselsil Kefalet

10. Gerçek kişiler tarafından verilecek kefalet azami 
kaç yıl süre ile sınırlandırılmıştır? 

a. 5 yıl
b. 10 yıl
c. 15 yıl
d. 20 yıl
e. 50 yıl 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Vekâlet Sözleşmesi/ Kav-

ramsal Belirlemeler” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Vekilin Borçları” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Müvekkilin Borçları” baş-
lıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Gelecekteki Borca Kefalet-
ten Dönme” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Vekilin Borçları” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Kefalet Sözleşmesi/ Nitelik-
leri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Adi Kefalet” başlıklı konu-
yu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Kefilin Sorumluluğunun 
Kapsamı” başlıklı konuyu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Kefaletin Türleri” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Belirli Süreli Kefaletin 
Sona Ermesi” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Eser ve vekâlet sözleşmelerinin her ikisi de işgörme 
borcu doğuran sözleşmeler grubunda yer alır her iki 
sözlşemenin geçerliliği de herhangi bir şekle uyulma-
sı şartına bağlı değildir. Bu benzerliklerine rağmen iki 
sözleşme arasında önemli farklılıklar da bulunmakta-
dır. Eser sözleşmesinde müteahhit bir sonuç taahhüdü 
altındadır. Onu diğer iş görme borcu doğuran sözleş-
melerden ayıran özelliği de zaten budur. Oysa vekâlet 
sözleşmesinde sonucun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 
rizikosu müvekkile aittir. Eser sözleşmesi ivazlı, tam 
iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ücret vekalet 
sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değildir. Ancak 
istenirse vekalet sözleşmesinde ücret kararlaştırılabilir. 
Vekâlet sözleşmesinde ücret kararlaştırılmamışsa söz-
leşme eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler gru-
bunda yer alır.

Sıra Sizde 2
İş sahibinin yapılmasını yasaklamadığı bir işin, vekâleti 
olmaksızın onun çıkarına gerçekleştirilmesine gerçek 
(caiz) vekâletsiz iş görme denilmektedir. Başkasının 
işinin, işgörenin çıkarına görülmesine gerçek (caiz) 
olmayan vekâletsiz iş görme denir (TBK 530). Bu tip 
vekâletsiz işgörmede, kimi durumlarda iş sahibinin 
çıkarı bulunabilirse de, asıl olan iş görenin işi kendi 
çıkarını gözeterek görmesidir. Gerçek vekaletsiz işgör-
me sözleşmeye benzer özellikler gösterir. Buna rağmen 
gerçek olmayan vekaletsiz işgörme haksız fiil veya se-
bepsiz zenginleşmeye daha çok yaklaşır. 

Sıra Sizde 3
1. Bir kefaletin geçerliliği geçerli bir asıl borcun bu-

lunması, kefil olma ehliyetinin varlığı, irade sa-
katlığının bulunmaması, şekil şartlarına uyulmuş 
olması ve sorumlu olunacak miktarın gösterilmesi 
koşullarına bağlıdır. Olayda kefalet olunacak bir asıl 
borç mevcuttur. Ali’nin İnci’ye olan borcu. Olaydan 
aksi anlaşılmadığına göre Pelin’in tam fiil ehliyetine 
sahip diğer bir ifade ile kefil olma ehliyetine sahip 
olduğu kabul edilir. Yine kefil olma yönündeki ira-
deyi sakatlayan yanılma, aldatma, korkutma gibi bir 
durum söz konusu olmadığından iradeyi sakatlayan 
bir halin varlığından da söz etmek mümkün değil-
dir. Kefalet sözleşmesinin geçerli olması için yazılı 
şekilde yapılmış olması gerekir. Söz konusu yazılı 
şekil, nitelikli yazılı şekildir. Ayrıca sözleşmede kefi-
lin sorumlu olacağı miktarında yazı ile gösterilmesi 
gerekir. Nitelikli yazılı şeklin gerçekleşmiş sayılabil-
mesi için kefalet sözleşmesinin kefilin el yazısı ile 
hazırlanmış olması, kefalet tarihinin ve kefilin so-
rumlu olacağı miktarın gösterilmiş olması gerekir. 
Olayda bu şartlar gerçekleştiğinden kefalet sözleş-
mesinin geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 

2. Kefalet sözleşmesinin yukarıda sıraladığımız geçer-
lilik koşullarının yanı sıra TBK ile bunlara ek yeni 
bir geçerlilik koşulu olarak bir eşin diğerinin yazılı 
rızası ile kefil olabileceği düzenlenmiştir (TBK 584). 
Kefil olacak kişinin eşi bu rızayı sözleşmenin kurul-
masından önce ya da en geç kurulması anında ver-
miş olmalıdır. Bu nedenle, olayda söz edildiği gibi 
eşin rızasının sonradan verilmesi mümkün değildir. 
Böyle bir olasılıkta Yasa da açıkca belirtilmese de 
kefalet sözleşmesinin kesin hükümsüz sayılacağını 
kabul etmek gerekir. 
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A
Açık (Sarih) Kabul: Kullanılan ifade ve sözcüklerden, kabul 

iradesinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıkça 
anlaşılması. 

Açıklama İradesi: Kesin olarak bağlanma iradesini (ka-
rarını), doğması istenen hukuksal ilişkinin kurulması, 
değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması arzusunu mu-
hataba bildirme bilinci.

Adi Kira: Kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şe-
yin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme.

Ağır İhmal: Aynı koşullarda bulunan makûl bir kişinin (ti-
pin) zararın önlenmesi için alması gereken en basit ted-
birleri almamış olması.

Alacağın Devri: Bir borç ilişkisinden doğan münferit bir 
alacak hakkının üçüncü bir kişiye devredilmesi. 

Alacak Hakkı: Borç ilişkisinde alacaklının elde etmek iste-
diği temel menfaat.

Alacaklı: Borçludan borcun konusu olan edimin ifasını is-
temeye yetkili kişi.

Alacaklı Temerrüdü: Alacaklının kendisine önerilen gereği 
gibi ifayı haklı bir sebep bulunmaksızın reddetmesi.

Aldatma: Aldatanın, aldatılanı, yanlış kanaat uyandırarak 
ya da kendisinde var olan yanlış bir kanaatin sürmesine 
veya güçlenmesine yol açarak sözleşme yapmaya yönel-
ten söz ya da davranışları.

Ani (Süreksiz) Edim: Bir defada ifa edilmekle sona eren 
edim.

Animus Donandi: Bağışlama iradesi/sebebi. 
Arazi: Yer küre üzerinde yerinde ve harita ve diğer belgeler-

de sınırları belirlenmiş taşınmaz eşya.
Ariyet: Kullanım Ödüncü.
Aslen Kazanma: Bir kimsenin kendi fiiliyle kimseye ait ol-

mayan bir hakkı kazanması.
Aslî: Birincil.
Aşırı Yararlanma: Tam iki tarafa borç yükleyen bir söz-

leşmenin kurulması sırasında bir tarafın darda kalma-
sından, düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden 
yararlanarak edimler arasında yaratılan açık oransızlık.

Ayırtım Gücü: Ayırt Etme Gücü: Akla uygun biçimde dav-
ranma yeteneği.

Ayıp: Sözleşme konusunun, satıcının veya kiralayanın bil-
dirdiği nitelikleri taşımaması ya da bu şeyin değerini 
veya sözleşme gereği ondan beklenen yararları azaltan 
ya da ortadan kaldıran nitelikte olması.

Aynî Güvence: Bir eşya ya da hak üzerinde kurulan rehin 
hakları.

Aynî Hak: Bir eşya üzerinde kurulan, sahibine o eşya üze-
rinde doğrudan egemenlik ve üçüncü kişilere (herkese) 
karşı ileri sürme yetkileri veren ve hukuk düzeninin çiz-
diği sınırlar içerisinde kullanılabilen tekelci, mutlak ve 
malvarlıksal bir hak.

B
Bağlanma Parası (Pey Akçesi): Sözleşme kurulurken taraf-

ların bağlanma niyetini göstermek için bir tarafça diğe-
rine verilmiş olan bir miktar para.

Bağışlama: Sağlar arası malvarlıksal bir varlık ya da değerin 
karşılıksız kazandırılması.

Basit (Yalın) Eşya: Bağımsız bir varlığı olan, diğer bir şeyle 
bağlantısı olmayan, başka bir eşyanın eklenmesine gerek 
olmaksızın tek başına varlığı ve doğası gereği bir bütün-
lüğü olan eşya.

Bedel (Semen): Bedel, sözleşme akdedilirken taraflarca be-
lirlenen ya da belirlenebilir görülen bir miktar para.

Beğenme Koşuluyla Satış: Taraflarınca, alıcının satılanı de-
neyerek ve gözden geçirerek (tecrübe ve muayene ede-
rek) beğenmesi koşuluna bağlanmış olan satış.

Belirlilik İlkesi: Üzerinde aynî hak bulunan konunun, yani 
eşyanın belirli, diğer eşyalardan ayırt edilmiş olması.

Beyan Hatası (Açıklamada Yanılma): İrade açıklamasında 
bulunanın iradesi ile bunu açıklaması arasında ortaya 
çıkan uyumsuzluk.

Bileşik (Mürekkep, Birleşik) Eşya: Birden çok eşyanın birbi-
rinden ayrılamayacak bir biçimde bir araya getirilmesiyle 
oluşan, hukuken ve ekonomik yönden bileşenlerinden 
(parçalarından) ayrı bir varlık haline gelmiş olan eşya.

Bileşik (Mürekkep Faiz): Faize faiz yürütülmesi.
Bireysel (Ferdi) İş Sözleşmesi: İşçinin işverenle bizzat yap-

tığı hizmet sözleşmesi. 
Birincil (Aslî) Edim Yükümlülüğü: Bir borç ilişkisinin 

objektif esaslı öğesi olarak o borç ilişkisine karakterini 
veren, borç ilişkisi kurulurken içeriğine giren edim yü-
kümlülüğüdür.

Borcun Üstlenilmesi: Borcun borçlu tarafının yerine üçün-
cü bir kişinin geçmesi. 

Borçlandırıcı İşlem: Malvarlığının aktif öğelerine dokunmak-
sızın, yalnız borçları (pasif öğeleri) artıran hukuksal işlem.

Borç İlişkisi: Kişiler arasında borç doğuran bir bağ. İki taraf 
arasında kurulan ve taraflardan birine (borçluya) belir-
li bir biçimde davranışta bulunma (verme, yapma veya 
yapmama) borcunu yüklerken diğerine (alacaklıya) ise 
bu borcun yerine getirilmesini isteme (talep) hakkı ve-
ren bir bağdır.

Borçlu: Alacaklıya karşı borç konusu şeyi yerine getirme 
yükümlülüğü altında olan kişi.

Borçlu Temerrüdü: Borçlunun zaman itibariyle doğru ifa 
gereğine uymaması.

Bozucu (Sona Erdirici) Yenilik Doğuran Haklar: Kulla-
nılmaları bir hukuksal ilişkiyi ya da bir hakkı ortadan 
kaldırıcı etki doğuran hak.

Bölünemez Borç: Yasa, tarafların iradeleri ya da niteliği 
gereği kısımlara ayrılarak ifası mümkün olmayan borç.

Sözlük
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C - Ç
(Cayma Akçesi, Zamanı Rücu, Pişmanlık Akçesi): Söz-

leşmeden serbestçe cayabilme yetkisini göstermek için 
verilmiş cayma parası. 

Cebrî Artırma: Malikin rızasına bakılmadan resmî ma-
kamlar tarafından yapılan artırma.

Cebri İcra: Borcunu yerine getirmeyen kimsenin devletin hü-
kümranlık gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanması. 

Ceza Koşulu: Edimin zamanında, gereği gibi ya da hiç ifa edil-
memesi halinde ödenmesi kararlaştırılan bir miktar para.

Cismanî: Cisimle, bedenle ilgili; bedensel.
Condicio Sine Qua Non: Olmazsa Olmaz.
Çok Taraflı Hukuksal İşlemler: Kuruluş için birden fazla 

irade açıklamasına ihtiyaç duyulan hukuksal işlemler.
Cins Borcu: Edimin konusu olan şey bir cinsin veya türü-

nün genel işaret ve özelliklerine göre tayin edildiği borç.

D
Dava Hakkı: Borcu kendi isteğiyle (gönüllü olarak) yerine 

getirmeyen borçluya karşı alacaklının yargı yoluyla hak-
kını takip etmesi. 

Davranış: İnsanın bir şey yapmaya veya yapmamaya ilişkin 
irade ile yönlendirilen ve irade ürünü olan hareket tarzı.

Def ’i: Davalının borcunu, özel bir nedenden dolayı yerine 
getirmekten kaçınmasına olanak veren hak.

Değiştirici Yenilik Doğuran Hak: Kullanılmaları, bir hu-
kuksal ilişkinin ya da bir hakkın içeriğinin değişimi so-
nucunu doğuran hak.

Devren Kazanma: Bir hakkın, sahibi bulunan kişiden elde 
edilmesi.

Diğer Zararlar: Zarar görenin açıklananlar dışında kalan 
malvarlığını etkileyen zararlar.

Dolaylı Temsil: Temsilcinin, kendi adına, fakat temsil olunan 
hesabına hareket ederek üçüncü kişiyle işlem kurması.

Dolaysız Temsil: Temsilcinin başkası adına ve hesabına ha-
reket ederek üçüncü kişiyle işlem kurması.

Dönemlik Edim: Zaman içerisine yayılan düzenli ya da dü-
zensiz aralıklı fiillerle ifa edilen edim.

Dönme: Taraflardan birinin tek taraflı bir irade açıklaması 
ile aralarındaki borç ilişkisini geriye etkili biçimde sona 
erdirmesi.

E
Edim: Borcun konusu. Alacaklının borçludan talep etmeye 

hakkı, borçlunun ise alacaklıya karşı yerine getirmeye 
yükümlü olduğu belirli bir davranış tarzı.

Eklenti: Madden ve hukuken bağımsız olmakla birlikte, 
birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağ-
lanarak asıl şeyin işletilmesi, korunması ya da ondan 
yararlanılması için ona sürekli olarak özgülenen taşınır 
eşya.

Eksik Borç: Yaptırımsız, sorumluluk doğurmayan, dava ve 
cebri icra yoluyla takip edilemeyen borç.

Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler: Taraflardan bi-
rinin edimini ifa etmesinin sonucu olarak diğer taraf için 
de edim (borç) yükümlülüğünün doğduğu sözleşmeler. 

Eksiklik: Hukuksal işlemin etkinlik öğelerinde eksiklik bu-
lunması.

Emin Sıfatıyla Zilyet: Zilyedin, zilyetliğinin devam edeceği 
inancı eşyayı bıraktığı kişi.

Emredici Yazılı Hukuk Kuralları: Taraflarca aksinin karar-
laştırılması mümkün olmayan yazılı hukuk kuralları.

Erteleyici Koşul: İşlemin hüküm ve sonuç doğurmasının 
gelecekteki bir olaya bağlanması.

Esaslı Yanılma: Yanılanın iradesine ve alış veriş yaşamının ge-
reklerine uymadığı için dürüstlük kuralına göre o işlemin 
geçersiz kılınmasını haklı gösterecek önemli yanılma.

Eşya: Üzerinde egemenlik kurulabilir, tedavüle (alışverişe) 
elverişli, kişisel olmayan, sınırları belirli maddî (cismanî) 
bir varlığı olan nesne. 

Eşyaya Bağlı Borç: Kişinin borçlanma yönünde iradesi ol-
madığı halde sırf bir eşyaya malik olduğu için o borçtan 
sorumlu olmasıdır.

Eşya Birliği: Bağımsızlıklarını kaybetmeden birden fazla 
eşyanın ortak bir ekonomik amaç çevresinde toplanarak 
işlevsel bir birlik ilişkisi içerisine konulmalarıyla oluşan 
topluluk.

Eşya Hukuku: Eşyalar (nesneler) dünyasında kişilerin (özne-
lerin) ilişkilerinin bir kesitini düzenleyen kurallar bütünü.

Eşya Topluluğu: Alış veriş yaşamında yaygın olan anlayış ge-
reği ancak birlikte tasarruflara konu edilebilen birden faz-
la eşya arasındaki eş düzeyli (eşgüdümlü) ekonomik ilişki.

Etkinlik Öğeleri: Kurulmuş ve geçerli olan bir hukuksal iş-
lemin hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için bulun-
mamaları gereken öğeler.

F
Faydalı Masraf: Şeyin değerini, üretkenliğini ve verimini 

arttırmak için yapılan masraf.
Faiz: Paranın belirli bir süre içerisinde sağladığı getiri, bir 

miktar paradan yoksun kalma karşılığı sağlanan yarar.
Fer’i: Asla bağımlı olan. Bağlı.
Fer’i (Bağlı) Hak: Doğumları, geçerlilikleri, varlıklarını 

sürdürmeleri alacak hakkına bağımlı olan hak.
Fesih Bildirim Süresi: Bir dönem içerisinde fesih bildirimi-

nin gönderilmesi için en son tarih ile dönemin son günü 
arasında kalan süre.

Fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı 
olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu 
yenilik doğurucu irade beyanı.

Fiilî Egemenlik: Bir kişinin bir eşya üzerinde icra ettiği fi-
ziksel (maddî) egemenlik.

Fiilî Zarar: Zarar görenin malvarlığının aktifinde bir azal-
ma veya pasifinde bir çoğalma yoluyla gerçekleşen pa-
rasal eksilme
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G
Gabin: Bkz. Aşırı Yararlanma.
Gasp: Zilyedin zilyetliğinin iradesi dışı sona erdirilmesi.
Garanti Sözleşmesi: Garanti alan ve garanti veren arasında 

yapılan ve garanti verenin o işten beklenilen sonucu ga-
ranti etmesi suretiyle garanti alanı bir işin yapılmasına 
teşvik etmek amacına hizmet eden bir sözleşme. 

Gayrımisli Eşya: Sayı, ölçü veya tartı söz konusu olmadan 
kendi başına belli bir ekonomik varlığı ve tedavül değeri 
bulunan, birbiri yerine konulamayan eşya.

Gecikme Tazminatı: Borçlu borcunu kararlaştırılan (doğ-
ru) zamanda ifa etmediğinde alacaklı lehine doğan ve 
alacaklının uğradığı zararı kusurlu borçlunun karşıla-
ması esasına dayanan hak.

Geçerlilik Şekli: Bir işlemin hüküm doğurması öngörül-
müş olan şekil.

Genus Non Perit: Cins tükenmez.
Gerçek (Caiz) Vekâletsiz İşgörme: İş sahibinin yapılmasını 

yasaklamadığı bir işin, vekâleti olmaksızın onun çıkarı-
na gerçekleştirilmesi.

Gerçek (Caiz) Olmayan Vekâletsiz İşgörme: Başkasının 
işinin, işgörenin çıkarına görülmesi. 

Geniş Anlamda Borç: Bir kimsenin (borçlunun) diğerine 
(alacaklıya) karşı yerine getirmeyi yüklendiği belirli bi-
çimde bir davranış.

H
Hakkaniyet: Hak ve adalete uygunluk; doğruluk.
Haksız Fiil: Bir kişinin hukuka aykırı ve kusurlu davranışıy-

la diğer bir kişinin zarara uğramasına yol açması.
Halef: Birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, son-

radan gelen.
Halefiyet: Alacaklıyı ifa yoluyla tatmin eden üçüncü kişinin 

kimi durumlarda alacaklının yerine geçmesi.
Hasar: Taraflardan herhangi birine yüklemeyen bir sebep-

le satım konusu şeyin değerinin azalması veya ortadan 
kalkması.

Hafif İhmal: Ancak dikkatli kişilerin gösterebileceği özenle 
önlenebilecek bir zararın doğmaması için yeterli önlem-
lerin alınmamış olması.

Hukuka Aykırılık: Hukuk düzeniyle çelişmeyi belirlemeye 
ve kınamaya yönelen bir değer yargısı.

Hukukî Sorumluluk: Zarar verenin zararı tazminle yü-
kümlü tutulması.

Hukuksal İşlem: Belirli bir hukuksal sonuç doğurmaya yö-
nelik irade açıklaması.

Hukuksal Sonuç: Bireyin iradesinin, dış dünyada hukuken 
anlamlı bir değişim yapma amacına, hukuksal bir sonu-
ca yönelmesi.

I - İ
İfa: Borçlanılan edimin yerine getirilmesi.
İfa Uğruna Edim: İfa uğruna farklı şeyin teslimi ve o şeyin 

alacaklı tarafından paraya çevrilmesinden elde edilenle 
borcun kapatılarak, borçlunun sorumluluktan kurtulması.

İfa Yerine Edim: İfa olarak farklı şeyin teslimi ile borçlunun 
borçtan /sorumluluktan kurtulması.

İhkak-ı Hak: Kişinin hakkını kaba güçle elde etmesi.
İhmal: Hukuka aykırı sonucun bilinmesi ve fakat istenmemesi.
İhtiyari: İsteğe Bağlı.
İntifa Hakkı: Başkasına ait bir mal (hak) üzerinde, kullan-

ma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı 
içeren irtifak hakkı çeşidi.

İlliyet Bağı: Haksız fiilden dolayı sorumluluktan söz ede-
bilmek için failin fiili ile zarar arasındaki sebep-sonuç 
ilişkisi.

İlliyetin Toplanması: Zararı doğuran olayın gerçekleşme 
sürecine çeşitli sebeplerin katışması.

İlk (Asıl) Edim Yükümlülüğü: Borç ilişkisi doğarken beli-
ren edim yükümlülüğü.

İkincil Hak: Alacak hakkını genişleten ve teminat altına 
alan hak. 

İptal: Sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirmek.
İpotek: Taşınmaz rehni türlerinden biri.
İrade Açıklaması: Kişinin belirli bir hukuksal sonuca ulaş-

ma isteğini fiile dönüştürerek dış dünyaya yansıtması. 
İradî Şekil: Kanunun şekle tâbi tutmadığı bir sözleşmeyi ta-

rafların kendi istek ve iradeleriyle bir şekle tâbi tutması.
İrade Sakatlığı: Borç ilişkisinin taraflarından birinin ira-

desinin aldatma, yanılma veya tehdit yüzünden gerçeğe 
uymaması.

İradî Temsil: Temsilcinin temsil yetkisini temsil olunanın 
iradesinden alması.

İstihkak Davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde 
mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı 
konu alan dava

İşgal: Sahibi olmayan bir taşınmaz üzerinde zilyetlik tesis 
eden kimsenin bu taşınmaz üzerindeki zilyetliği aslen 
kazanması.

İtiraz: Karşı tarafın hakkının hiç ya da artık mevcut olmadı-
ğının ileri sürülmesi.

İvazlı (Karşılıklı) İşlemler: Bir karşılık elde etmek suretiyle 
girişilen hukuksal işlemler.

İvazsız (Karşılıksız) İşlemler: Herhangi bir karşılık elde 
etmeksizin girişilen hukuksal işlemler.

İyiniyet: Bir hakkın doğumuna engel olan bir durumun 
olaydaki varlığı veya gerekli unsurlardan birinin yok-
luğu hakkındaki mazur görülebilir bir bilgisizlik veya 
yanlış bilgi.
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K
Kabul: Önerenin yapmış olduğu öneriye kabulcünün verdi-

ği olumlu cevap.
Kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerince kamu 

yararı düşüncesiyle, bedeli peşin verilmek suretiyle tek 
taraflı bir idari karara dayanarak taşınmazın mülkiyeti-
nin kazanılması.

Kamu Malı: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
ve kamunun ortak kullanımına ya da kamu hizmetinin 
görülmesine ayrılmış olan yerlerle sahipsiz yerler ile 
kamu hukuku hükümlerine tâbi mallar.

Kanunî (Yasal) Şekil: Kurulan bir işlemin sonuç doğura-
bilmesi için tarafların iradelerini açıklama şeklini bizzat 
kanunun belirlemesi.

Karz: Tüketim Ödüncü 
Kast: Hukuka aykırı sonucun bilinmesi ve istenmesi.
Karine: Bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonu-

cun) çıkarılması.
Kayıt: Kadastro gören bir taşınmaza, kütüğe kayıtlı diğer 

taşınmazların sıra numarasını takip eden temiz bir sayfa 
açılması işlemi.

Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşmeler: Tipik sözleşme-
lerin içeriğindeki herhangi bir öğeye kısmen de olsa yer 
vermeyen, tamamen özgün, sırf kendinde bulunan öğe-
ler ve özelliklerle tanımlanan sözleşmeler.

Kesin Hükümsüzlük: Hukuksal işlemin kanunun öngör-
düğü geçerlilik öğelerinin kanunun öngördüğü nitelikte 
olmamasına bağlanan yaptırım.

Kısmî İfa: Bölünebilir edimlerde borçlunun borcun tama-
mını değil, bir kısmını ifa etme girişimi.

Kısmî Kesin Hükümsüzlük: Bir hukuksal işlemin tama-
miyle değil kısmen hükümsüz kılınması.

Kısmî Zilyetlik: Bir eşyanın bir kısmı üzerinde kurulan zilyetlik.
Kişide Muvazaa: Gerçekte sözleşmede taraf olan üçüncü 

bir kişinin gizlenmesi amacıyla diğer bir kişinin taraf 
olarak gösterilmesi.

Kişisel Edim: Borçlunun kişisel yetenekleri, beden ve akıl 
gücü ile ifa edebileceği edim.

Kişisel Güvence: Güvence verenin alacağın hiç ya da gereği 
gibi ifa edilmediği halde malvarlığıyla kişisel olarak so-
rumlu olmayı üstlenmesi.

Kişisel (Şahsî) Hak: Yalnız borçludan belirli bir davranışta 
bulunmasını isteme yetkisi veren hak.

Korkutma: Korkutanın, korkutulan için, sözleşme yapma 
iradesini açıklama zorunluluğuna yol açan ve kendisi-
nin veya yakınlarından birinin kişi ya da malvarlığına 
yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesi ifade eden (tehli-
kesinin varlığına inandıran) söz ve davranışları.

Koşul Bağlı İşlem: Hukuksal işlemin hüküm ve sonuçla-
rının gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kuşkulu 
olan bir olaya bağlanması.

Kurucu Yenilik Doğuran Hak: Hakkın kullanılması üzeri-
ne yeni bir ilişkinin kurulması ya da bir hakkın doğumu 
sonucunu veren yenilik doğuran hak.

Kusur: Bir davranışın hukuk düzenince kınanabilirliği.
Kusursuz İfa İmkânsızlığı: Sözleşmenin ifasından önce 

borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle borcun 
ifasının imkânsızlaşması.

Külfet: Hukuksal Yükümlülük. Kişinin bir hakkı kazanması, 
kaybetmesi veya korumasının şartı haline getirilen bir fiil.

Külli Halefiyet: Bir malvarlığının hak ve borçlarıyla (aktif 
ve pasifleriyle) tüm olarak bir kişiden diğerine geçişi.

L
Latife Beyanı: Hukuksal bir sonuç doğmasını istemeksizin, 

sırf şaka yollu sözlerle muhatabın ciddiye almayacağı 
inancıyla yapılan irade açıklaması. 

M
Maddî Edim: Borçlunun malvarlığına dâhil olan ve üzerinde 

tasarrufta bulunabileceği şeylerle ifa edebileceği edim.
Maddî (Malvarlıksal) Zarar: Zarar görenin malvarlığında 

iradesi dışında gerçekleşen ve parasal olarak ifade edi-
lebilen kayıplar.

Malvarlığı: Gerçek ya da tüzel her kişinin parasal değerle 
ifade edilen bütün hak ve borçlarından oluşan tümlük.

Malvarlıksal Hak: Sahibine değeri parayla ölçülebilir yarar-
lar sağlayan hak. 

Mal (Varlığı) ile Sorumluluk: Alacaklının alacağını cebri 
icra (zorla ifa ettirme) yoluyla borçlunun malvarlığın-
dan alabilmesi.

Manevî Zarar: Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Bir 
Davranış (Saldırı) Yüzünden Ortaya Çıkan Zarar.

Menfî Zarar: Sözleşmenin geçerli olarak kurulduğuna duyu-
lan güvenin boşa çıkmasından dolayı ortaya çıkan zarar.

Mesafe Satışı: Borcun konusunun yasal ifa yerinden başka 
bir yerde ifa edildiği satış. 

Mehil: Ek süre.
Mislî Eşya: Birbiri yerine konulabilen, sayı, ölçü veya tartı 

ile belirlenebilen eşya.
Munzam (Ek) Zarar: Alacaklının temerrüt faizi ile karşıla-

namayan zararı.
Mutlak Muvazaa: Tarafların gerçekte hiçbir hukuksal iliş-

kiye girmek istememelerine karşın, sırf üçüncü kişileri 
aldatmak amacıyla yaptıkları anlaşma.

Muacceliyet: Alacaklının ediminin ifa edilmesini istemeye 
hakkı olduğu borçlunun da borcu ödemekle yükümlü 
olduğu zaman.

Muvazaa: Her iki tarafın da anlaşarak irade ve açıklamaları 
arasında bilinçli olarak yarattıkları uygunsuzluk. 

Muvazaa Anlaşması: Tarafların arasındaki ilişkinin sırf üçün-
cü kişileri aldatma kasdı ile kurulduğuna dair anlaşma.

Mücbir Sebep: Kaçınılmaz olarak sorumlunun bir zarar 
verici eylemde bulunması sonucunu doğuran öngörüle-
mez ve karşı konulamaz olağanüstü bir olay.

Mülkiyet: Hak sahibine hakkın konusu olan eşya üzerinde 
kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkileri sağla-
yan aynî hak.
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Mülkiyeti Saklı Tutma Koşuluyla Satış: Satılanın alıcıya 
teslim edilmiş olmasına rağmen mülkiyetinin satıcıda 
kaldığı ve ancak bedel tamamen ödendikten sonra mül-
kiyetin alıcıya geçeceğinin kararlaştırıldığı satış türü.

Müspet Zarar: Alacaklının (zarar görenin) malvarlığının borç 
ifa edilmiş olsaydı bulunacağı durumu ile ifa edilmemesi 
nedeniyle (halen) bulunduğu durumu arasındaki fark.

Müteselsil Borçluluk: Bir ve aynı borçtan dolayı birden 
fazla borçlunun bulunduğu, alacaklının bu borçlulardan 
dilediğince seçtiği birinden alacağın tamamen ya da kıs-
men ifasını isteyebileceği birlikte borçluluk ilişkisi.

N
Nisbi Hak: Hakkın somut bir ilişkiyle belirlenmiş, güncel 

yükümlüsüne karşı ileri sürülebilmesi ve sadece bu yü-
kümlü tarafından ihlâl edilebilir olması.

Nisbî Muvazaa: Tarafların aralarında yaptıkları bir anlaş-
mayı gerçek iradelerine uymayan görünüşteki başka bir 
anlaşmayla gizlemesi.

O - Ö
Objektif Esaslı Öğeler: Bir sözleşmeye niteliğini (adını) veren, 

o sözleşme için asgarî zorunlu içeriği oluşturan öğeler.
Olumlu Edim: Verme ve yapma edimleri.
Olumsuz Edim: Genel olarak herkesin, özel olarak da 

borçlunun olumlu davranışlarla yapma imkânına sahip 
bulunduğu bir fiil ya da işlemi kaçınma ya da katlanma 
tarzındaki davranışlarla yapmamayı üstlenmesi.

Ödemezlik Def ’i: Aynı anda ifanın söz konusu olduğu du-
rumlarda kendi borcunu ifa etmeyen ya da etmeyi teklif 
etmeyen tarafın diğerinden alacağını talep etmesi halinde, 
karşı tarafın bu talebi yerine getirmekten kaçınma hakkı.

Ölüme Bağlı İşlemler: işlemi yapanın ölümü üzerine hü-
küm ve sonuç doğuran işlemler.

Öneri (İcap): Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için ge-
rekli olan iki irade açıklamasından zaman itibariyle ilk 
önce yapılanı.

Önsözleşme: Taraflarca hedeflenen asıl sözleşmenin öncü-
sü olarak akdedilen ve taraflara hedeflenen sözleşmenin 
kuruluşu için irade açıklamasında bulunma yükümlülü-
ğü yükleyen tam iki tarafa borç doğuran bir sözleşme.

Örnek Üzerine Satış (Numune Üzerine Satış): Tarafların, 
satılanın, aralarından birine ya da üçüncü bir kişiye bı-
rakılan bir örneğe veya tespit edilen bir mala uygun ola-
rak teslimi üzerine anlaştıkları satış.

Örtülü (Zımnî) Kabul: Kabulcünün öneriyi kabul ettiğinin 
takındığı tavır ve davranışlardan anlaşılması.

P 
Parça Borcu: Maddî bir şeye ilişkin olan edimin o şeyin tek ba-

şına sahip olduğu özelliklere ve işaretlere göre tayin edilmesi.
Peşin Satış: Bedelin tümünün tek seferde ve malın teslimiy-

le aynı anda ödendiği satış.

R
Re’sen: Kendiliğinden.
Resmi Şekil: Hukuksal işleme yetkili bir resmî memur tara-

fından gereken şeklin verilmesi.

S - Ş
Sağlararası Hukuksal İşlemler: İşlemi yapanların sağlığın-

da hüküm ve sonuç doğuran işlemler.
Saikte Yanılma (Saik Hatası): Kişinin olayları yanlış algıla-

yıp, bunları yanlış değerlendirerek, beklenti ve tahmin-
lerinde isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmasının 
sonucu olan yanılma.

Sahiplenme: Sahibi olmayan bir taşınır üzerinde zilyetlik 
tesis eden kimsenin bu taşınır üzerindeki zilyetliği aslen 
kazanması.

Satılan: Satış sözleşmesinin konusunu oluşturan öğe.
Sebepsiz Zenginleşme: Haklı bir sebep olmaksızın bir kim-

senin malvarlığının diğer bir kimsenin malvarlığı aley-
hine artması.

Seçimlik Borç: Seçenek edimlerin belirlenmiş olduğu borç.
Seçimlik (Alternatif) İlliyet: Birden fazla failin fiilinin bulun-

ması ve hangi fiilin sonuca yol açtığının anlaşılamaması.
Sonraki (Tali) Edim Yükümlülüğü: İlk edim yükümlülük-

leri ifa edilmediğinde alacaklının borçludan bunun yeri-
ne isteye(bile)ceği tazminat edimi.

Sözleşme (Akit): Karşılıklı iki tarafı oluşturan kişi ya da kişi-
lerin belirli bir hukuksal sonuca ulaşmak üzere birbirine 
uyan irade açıklamalarıyla oluşturdukları hukuksal işlem.

Sözleşmesel (İradî) Faiz: Taraflarca sözleşmeyle kararlaş-
tırılmış faiz.

Sözleşme Özgürlüğü: Bireylerin hukuk düzeninin çizdiği 
sınırlar içerisinde dilediği sözleşmeyi, dilediği kişiyle, 
dilediği içerikte, dilediği şekilde kurabilmesi, değiştire-
bilmesi ve dilediğinde sona erdirebilmesi.

Sözlü Şekil: Geçerliliği sözlü ifadelerin kullanılmasına bağlı 
işlemler.

Sübjektif Noktalar: Sözleşmenin yan noktaları. Sözleşmeyi 
kurmak için tarafların irade açıklamalarında yer alması 
zorunlu olmayan öğeler.

Sürekli Edim: Aralıksız fiillerle ifa edilen edim.
Süreli Öneri: Belli bir süre bağlı olmak niyetiyle açıklanan 

öneri. 
Süresiz Öneri: Önerenin kabul için bir süre belirlememiş 

olduğu öneri. 
Şahıs ile Sorumluluk: Alacaklının alacağını elde edebilmek 

için borçlunun şahsına el atabilmesi.
Şerh: Tapu kütüğüne yapılan kayıtlardan biridir. Kanunda 

sayılan bir takım kişisel haklar, tasarruf yetkisi kısıtla-
maları veya geçiçi tescilin şerhi istenebilir.

Şeye İlişkin Zarar: Zarar görenin bir eşyanın yok olması, ha-
sar görmesi ya da bozulması nedeniyle uğranılan zarar.
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T
Tabiî (Mantıksal) İlliyet: Zararlı sonucun meydana gelme-

sine katkıda bulunan her etkenin sebep kablu edilmesi.
Tadil (Değiştirme): Aynî hakkın içeriğinde değişiklik yap-

mak istendiğinde yapılan tescil.
Tahsis Kaydıyla Satış: Satış bedelinin belirlenmiş, fakat sa-

tılanın belirlenmemiş olduğu satış türü.
Tahvil (Çevirme): Geçerlilik şekline uymayan bir işlemin 

mevcut şekliyle benzeri amaçlı diğer bir işlemin tüm 
geçerlilik öğelerini taşıması ve taraflarca kabul edilebilir 
olması halinde işlemin o haliyle geçerli sayılması.

Takas (Ödeşme): Birbirine karşılıklı ve aynı cinsten muaccel 
borçları bulunan iki kişiden birinin diğerine tek taraflı irade 
açıklamasıyla, borçların az olan tutarında sona erdirilmesi. 

Taksitle Satış: Satıcının satılan malı bedelinin ödenmesin-
den önce alıcıya teslim etmeyi, alıcının da bedeli kısmî 
ödemelerle ifa etmeyi borçlandığı bir taşınır satışı.

Talep (İstem) Hakkı: Alacaklının borçludan edimini yerine 
getirmesini isteme yetkisi.

Tali: İkincil. Yan.
Tam Borç: Yaptırımlı, sorumluluk doğurabilen, dava ve icra 

yolu ile takip edilebilen borç.
Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler: Sözleşmenin 

niteliği gereği tarafların her birinin ediminin diğer ta-
rafın ediminin tam karşılığını oluşturduğu sözleşmeler. 

Tasarruf İşlemi: Bir hakka doğrudan doğruya etki eden 
onu kurak, değiştiren veya ortadan kaldıran işlem. 

Tapu Sicili: Taşınmazların fiziksel (jeolojik) ve hukuksal 
durumlarını göstermek amacıyla Devlet tarafından ve 
onun sorumluluğu altında tutulan kütük, defter ve belge 
gibi öğelerden oluşan tümlük. 

Tazmin Edilebilir Zarar: Failin tazminle yükümlü tutula-
bildiği kapsamdaki zarar. 

Taşınır Eşya: Bir yerden diğer bir yere özü ve değeri değiş-
meksizin hareket ettirilebilen eşya.

Taşınmaz Eşya: Özü ya da değeri değişmedikçe bir yerden 
diğer bir yere hareket ettirilemeyen eşya.

Teberru: Karşılıksız zenginleştirme.
Tecavüz: Zilyedin zilyetlikten doğan yetkilerinin iradesi dı-

şında sınırlandırılması.
Temerrüt Faizi: Bir para borcunu ifada temerrüde düşen 

borçlunun alacaklının istemi halinde ödemekle yüküm-
lü tutulduğu faiz. 

Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler: Taraflarından sa-
dece biri için borç doğuran sözleşmeler.

Tek Taraflı Hukuksal İşlemler: Bir kişinin irade açıklaması 
ile kurulan hukuksal işlemler.

Temsil: Bir hukuksal işlemin bir kişinin adına ve/veya he-
sabına hareket eden diğer bir kişi tarafından yapılması.

Temsilci (Mümessil): Bir hukuksal işlemi başkası adına ve/
veya hesabına kendi iradesini açıklayarak yapan kimse.

Temsil Olunan: Ad ve/veya hesabına bir hukuksal işlemi 
yapılan kimse.

Terkin (Silme): hakkın sona erdirilmesi amacıyla yapılan tescil.
Tescil: Bir aynî hakkın devri ya da tesisi amacıyla tapu kütü-

ğünde yapılan işlem.
Toplu İş Sözleşmesi: İşçi ve işveren sendikalarının yaptığı 

görüşmeler sonucunda akdedilen sözleşme.

U - Ü
Uygun İlliyet Bağı: Sebebi oluşturan davranışın, genel 

yaşam deneyimlerine ve olayların olağan akışına göre 
gerçekleşen türden bir zararı doğurmaya ya da doğması 
olasılığını artırmaya elverişli olması.

Üçüncü Kişi: Temsilci ile bir hukuksal işlemi yapan kimse.
Ürün Kirası: Ürün (hasılat) getiren bir (taşınır ya da taşın-

maz) malın ya da hakkın kira parası karşılığında kulla-
nılması ve ondan yararlanılması.

V
Vadeye Bağlı İşlem: Hukuksal işlemin hüküm ve sonuçlarının 

gelecekte gerçekleşmesi kesin olan bir olaya bağlanması.
Vekâletsiz İşgörme: Bir kişinin bir işinin o kişiden vekâlet 

almadan yabancı –başka– bir kişi tarafından görülmesi.
Veresiye Satış: Önce malın verildiği bedelin sonra ödendiği 

satış.

Y
Yanma Kaydı: Borçlunun, alacaklıya karşı, borcunu hiç 

veya gereğince yerine getirmediği takdirde ifa etmeyi 
önceden yüklendiği edim.

Yanılma: Kişinin, bilgisizliği ya da dış dünyadan yanlış bilgi 
edinmesi (algılama yanlışı) gibi sebeplerle gerçeğe aykırı ol-
duğu bilinci bulunmadan irade açıklamasında bulunması.

Yan (Tali) Edim Yükümlülüğü: Sözleşmenin objektif esaslı 
noktası niteliğinde olmayan, taraflarca birincil edim yü-
kümlülüğünün ifasını kolaylaştırmak amacıyla kararlaş-
tırılan ya da bu amaçla kanundan doğan veya dürüstlük 
kuralından kaynaklanan edim yükümlülüğüdür.

Yan Hak: Yararlanma hakkı olarak alacak hakkının hukuk-
sal yazgısını belirleyen hak.

Yan Yüküm: Muhafaza ve koruma, bildirme ve bilgi verme, 
tedarik (sağlama), işbirliği yapma gibi birincil edim yü-
kümlülüğünün ifasına hizmet eden ya da onu koruyan 
davranış yükümü.

Yarar: Satılanın sözleşmenin kuruluşundan sonra, fakat 
tesliminden önce özel bir çaba sarf edilmeksizin kendili-
ğinden verdiği ürünler.

Yasal Faiz: Sözleşmede faiz oranının belirlenmediği durum-
larda uygulanması gündeme gelen yasayla belirlenmiş faiz. 

Yasal Temsil: Temsil yetkisinin doğrudan doğruya yasadan 
doğması.

Yenilik Doğuran Hak: Yenilik doğuran hak, sahibine mu-
hataba varması gerekli tek taraflı irade açıklaması ile bir 
hukuksal durumu ya da hukuksal ilişkiyi kurma, değiş-
tirme ya da sona erdirme yetkisi veren hak.
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Yarışan (Birlikte) İlliyet: Birden çok kişinin aralarında 
bağlantı olmadan bir zarara sebep olması ve her birinin 
fiilinin tek başına aynı zararı doğurmaya elverişli (ye-
terli) olması.

Yetki Belgesi: Temsilcinin temsil yetkisini ve bu yetkinin 
kapsamını gösteren belge.

Yetkili Temsil: Temsilcinin bir temsil olunan tarafından tem-
sil yetkisi ile donatılarak üçüncü kişilerle işlem yapması.

Yetkisiz Temsil: Temsilcinin hiç ya da yeterli temsil yetkisi 
bulunmaksızın üçüncü kişi ile işlem yapması.

Yığın Eşya: Aslında tek tek hukuksal anlamda eşya sayıla-
mayan, alış veriş yaşamındaki anlayışa göre ancak belirli 
bir miktara ulaştıklarında eşya olarak nitelenebilen var-
lıklardan oluşan topluluk.

Yokluk: Hukuksal işlemin kurucu öğelerinde eksiklik olması.
Yoksullaşma: Haklı bir sebep olmaksızın bir kimsenin mal-

varlığında meydana gelen azalma. 
Yoksun Kalınan Kazanç (Kâr): Malvarlığında meydana ge-

lebilecek bir artışın önlenmiş olması.
Yolsuz Tescil: Tescilin geçerli bir hukuksal sebebe dayan-

maması veya tescilin dayandığı hukuksal sebebin geçer-
siz olması.

Yönetim Hakkı: Bu hakkı kullanan kişinin, yaptığı bir söz-
leşmenin veya tek taraflı bir hukuksal işlemin hüküm ve 
sonuçlarının adına ve/veya hesabına hareket ettiği üçün-
cü kişinin hukuk alanında doğmasını sağlayan yetki.

Yükümlülük: Bir emir ve yasağa uygun davranışta bulunma 
zorunluluğu.

Z
Zamanaşımı: Bir borcun muaccel olduğu tarihten itibaren 

yasada öngörülen belirli bir sürenin geçmesiyle alacak-
lının alacağı talep, dava ve icra yoluyla takip hakkını sü-
rekli olarak engelleyen savunma.

Zapt: Satılanda üçüncü bir kişinin hak iddiası.
Zarar: Bir kişinin malvarlığında meydana gelen irade dışı 

eksilme.
Zenginleşme: Zenginleşenin malvarlığının şimdiki duru-

mu ile, haklı bir sebebe dayanmayan değişim olmasaydı 
sahip olacağı durum arasındaki fark.

Zihnî Kayıt: Bir kimsenin gerçek iradesiyle uyuşmadığını 
bildiği halde istemeyerek irade bir açıklaması yapması.

Zilyet: Bir taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde fiilî egemen-
liği elde eden ve elden kaçırmama yönündeki iradesi 
bulunan kişi.

Zilyetlik: Bir taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde fiilî ege-
menliği elde etme ve elden kaçırmama yönündeki ira-
deye dayanarak sürdürülen kişi ile eşya arasındaki ilişki.

Zilyetliğin Havalesi: Aralarındaki sözleşmeye dayanarak 
dolaylı zilyedin, zilyetliğini dolaysız zilyetten başka 
üçüncü bir kişiye devretmesi.

Zorunlu Masraf: Şeyin varlığını ve değerini korumak için 
yapılan masraf. 
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