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(1. Ders) 
 

YAPMA BORÇLARINDA İFA İMKANSIZLIĞI  

 

Yapma borçlarında borçlunun yapamayacağının ortaya çıktığı anda borcun 

imkansızlaşması söz konusu oluyor . Geçen hafta 113. Maddeden bahsetmiştik. Burada 

yapma borçlarında aynen ifa yöntemi üçüncü kişiye yaptırılarak  zarar tazmin edilmesi. 

 “Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait 

olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; 

her türlü giderim isteme hakkı saklıdır.” ( TBK 113/f.1)  

İmkansızlığın ifa imkansızlığı olabilmesi için mutlaka ya sözleşme kurulduktan sonra 

bir imkansızlık söz konusu olacak ya da başta olsa bile sübjektif mahiyette bir imkansızlık 

söz konusu olacak. Çünkü sözleşmenin başında olan ve objektif bir imkansızlık durumunda 

geçersizlik doğuruyor. Bu durumdan kanunun 27. maddesinde bahsedilmişti.   

“Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya 

konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” (TBK 27/f.1)  

Eğer kişi sözleşmeyi yaparken bu objektif imkansızlık durumunu bilmesine rağmen 

sözleşmeyi yapmışsa culpa in contrahendo sorumluluğu kapsamında tazminat ödeme 

yükümlülüğü söz konusu olabiliyor.   

Şimdi sözleşmenin başında var olmasına rağmen sübjektif mahiyette olan 

imkansızlıklara, biz ifa imkansızlığı diyoruz. Sözleşme bir kere kurulduktan sonra artık 

objektif imkansızlık durumundan bahsedemiyoruz. Sözleşme kurulduktan sonra meydana 

gelen imkansızlık ifa imkansızlığı olarak karşımıza çıkıyor ve artık burada ortaya borçlunun 

sorumlu olduğu veya sorumlu olmadığı imkansızlık durumu söz konusu oluyor. Eğer 

borçlunun sorumlu olduğu ifa imkansızlığı dersek madde 112’ye gidiyoruz.   

“Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun 

yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle 

yükümlüdür”. (TBK 112)  
 

Yapma borçları açısından 113. maddeyi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Orada 

şöyle bir durum var: Herkes tarafından yapılabilecek, özel yetenek gerektirmeyen durumlarda 

iki farklı yaklaşım söz konusu. Buradaki maddede başkası tarafından yapılabilme durumu 

olduğu için bunun bir aynen ifa mı yoksa bir tazminat mı olduğu tartışması var. Eğer bu 

duruma aynen ifa dersek ifa davası açabilmemiz için vadenin gelmesini beklememiz gerek. 

Vade geldikten sonra hala borç ifa edilmemişse borçlu temerrüdü hükümlerine gideriz.   

İkinci yaklaşım ise hiç kimseye zorla iş yaptırılmayacağı için ifa imkansızlığının 

gerçekleştiği andan itibaren vadeyi beklemeden borcun sona erdiğini savunmakta. Burada 

borç sona erdiği için alacaklı burada tazminat davası açabilir diyor. Ancak buradaki 

yaklaşımlar her yapma borcu için değil sadece herkes tarafından yapılabilecek borçlarda 

örneğin badana gibi hallerde söz konusu olabilmekte.  

Bu anlamda 113. madde tartışmalı bir hüküm. Hükümde geçen “başkasına yaptırma” 

ibaresi tazminat olarak mı algılanacak yoksa tamamıyla aynen ifanın bir görünümü mü olarak 

algılayacağız tartışması söz konusu. Bu durumda zamanaşımı açısından seçtiğimiz görüşe 

göre farklı sonuçlarla karşılaşmış oluyoruz. Bunlardan geçen hafta bahsetmiştik, ben 

üzerinden bir kere daha geçme ihtiyacı duydum.  

Şimdi dolayısıyla borçlunun sorumlu olduğu ifa imkansızlığı dediğimiz zaman direkt 

olarak 112. madde kapsamındaki ifa imkansızlığı olarak değerlendiriyoruz. Sözleşme 

kurulduktan sonra zaten imkansızlığın objektif veya sübjektif olup olmamasının hiçbir önemi 
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bulunmamakta. Zaten sözleşme kurulurken başta bir objektif imkansızlık söz konusu olduğu 

zaman ifa imkansızlığına gitmiyoruz, sözleşme bu durumda geçersiz oluyor. Buradaki 

geçersizlik tipi ise kesin hükümsüzlük.   

Eğer borçlunun sorumlu olmadığı bir ifa imkansızlığı söz konusu ise bu durumda 136. 

madde söz konusu oluyor ve uygulanıyor.  

“Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç 

sona erer.” (TBK 16/f.1)  

Burada kanun borcun sona erdiğini açıkça düzenliyor ve verilen şeylerin geri verilmesi 

gerektiği ifade ediliyor.   

İMKANSIZLIĞIN BORÇ İLİŞKİSİNE ETKİSİ  

136. maddede zaten borcun sona erdiği açıkça belirtilmiş durumda, kanun bunu bize 

söylüyor. Ancak 112. madde kapsamında borçlunun sorumlu olduğu imkansızlık durumunda 

bunun hukuki sonucu nedir?  

Burada biz iki tane görüş ile karşılaşıyoruz. Bu görüşlerden bir tanesine göre borç 

sona erer. Borcun sona ermesinden sonra yepyeni bir borç doğar, bu da bir tazminat 

borcudur. Burada borcun sona ermesinden sonra tazminat borcu için yeni bir zamanaşımı 

işlemeye başlıyor.   

Baskın olan diğer görüş ise hayır borç sona ermez diyor. Borç bir şekilde bir mahiyet 

değiştirir diyor ve bir tazminat borcuna doğru evrilir diyor. Dolayısıyla ilk borcun zamanaşımı 

burada devam eder, teminatlar aynı şekilde devam eder.   

İlk görüş açısından teminat, kefalet vs. şeyler için şöyle bir sorun var: İlk görüşe göre 

borç sona erdiği için bundan dolayı borca bağlı olan feri alacaklar da sona ermiş oluyor. Bu 

durumda teminatların nasıl devam ettirileceği sorunu ortaya çıkıyor. Ama onlar da diyorlar ki 

hayır bunlar illa sona ermek zorunda değil zararın tazmini için devam ettirelim diyorlar. 

Burası bence biraz sorunlu.  

Bunların bizim açısından önemi ise zararın tazmininde kullanılan teoriler açısından 

ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız geçen dönem fark ve mübadele teorilerinden bahsetmiştik. İşte 

bu tartışma bu teoriler ile alakası olan bir tartışma.   

Baskın olan görüş mübadele teorisini kanunun yapısına uygun bulurken, diğer görüş 

hayır borç sona erdiği için fark teorisine gidebiliriz diyor.   

Mübadele teorisine göre sözleşmeye konu olan edimlerin taraflarca birbirlerine verilmesi söz 

konusudur. Ancak imkansızlaşan borç için borçlu burada edimin kendisini değil edimin değeri 

olan para miktarını alacaklıya verecektir. Diğer tarafta sözleşmeye konu olan edimi ifa 

edecektir.  

Fark teorisine göre ise taraflar birbirlerine edimleri vermeyecek edimler arasında eğer 

bir fark varsa bu fark borçlu tarafından alacaklıya ödenecektir.  

Ancak ben burada kitaptaki görüşleri eski buluyorum. Bence hangisi daha pratik ise 

ona gidilmeli. Bunun yanında baktığımız zaman fark teorisi mübadele teorisine göre çok 

daha pratik ve zararın tazmininde taraflar açısından kolaylıklar sağlıyor. Mübadele teorisi 

biraz dezavantajlı olarak duruyor. Örnek verecek olursak; A, 400.000 TL değerindeki evine 

karşılık B’nin 450.000 TL değerindeki arabasını alacaktır. Ancak B’nin yapmış olduğu bir 

kaza soncunda araba kullanılamaz hale gelir. Bu ifa imkânsızlığı durumda eğer mübadele 

teorisini uygularsak A, 400. 000 TL değerindeki evini B’ye verecek B de A’ya aracın değeri 

olan 450.000 TL’yi verecektir. Fark teorisinin uygulanması durumunda ise ne A evini B’ye 

devredecek ne de B, A’ya aracın değeri olan 450.000 TL’yi verecektir. Bu halde B, edimler 

arasındaki fark olan 50.000 TL’yi verecektir.  
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İşte mübadele teorisinin dezavantajı burada ortaya çıkıyor. İfanın imkansızlaşması 

durumunda belki o kişinin imkansızlaşan edime ihtiyacı vardı, işi için gerekliydi.   

Toparlayacak olursak borcun imkansızlaşması durumunda bir görüş ister borçlunun 

kusuruyla imkansızlaşsın ister kusur olmadan imkansızlaşsın borcun sona erdiğini, borcun 

yerini tazminat borcunu aldığını ve yeni bir zamanaşımının ortaya çıktığını ve zararın tazmin 

edilirken fark teorisinin uygulanmasını savunurken diğer görüş ise borçlunun kusuruyla ifanın 

imkansızlaşması durumunda borcun sona ermediğini borcun mahiyetinin değişerek yerini 

tazminat borcuna bıraktığını, zamanaşımının devam ettiğini ve borca bağlı olan fer’i 

alacakların da (kefalet, rehin vs.) varlığını devam ettirdiğini, bu görüşün mahiyetine mübadele 

teorisi uygunken bu teorinin uygulanmasının zorunlu olmadığını fark teorisinin de 

uygulanabileceğini savunmakta.  

Tabi ki ifa imkânsızlığı konusunda şunu unutmamamız gerekiyor, ifa imkânsızlığı 

parça borçlarında geçerli olan bir durum. Cins borçlarında, para borçlarında ifa imkânsızlığı 

durumunun olması tabi ki söz konusu değil. Hatta bu durum “Cins telef olmaz.” denilerek de 

ortaya konulmuş. 

KISMİ İFA İMKÂNSIZLIĞI  
Şimdi bir başka durum ise kısmi imkansızlık durumda söz konusu olmakta. Kısmi 

imkansızlığın söz konusu olabilmesi için bölünebilen bir borç olması gerekmekte.  

Ancak burada şöyle bir durum var, eğer imkansızlaşan kısım benim için çok önemli bir 

konumda, o olmadan yapılan ifanın benim için bir anlamı yok diyorsam bu sefer imkansızlığın 

borcun bir kısmına değil tamamına yayılması söz konusu. Bu durumda zaten 84. maddede 

alacaklının kısmi ifaya zorlanamayacağı açıkça belirtilmiş durumda.  

“Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmen ifayı reddedebilir.” (TBK 84/f.1)   

BORÇLUNUN KUSURLU OLMADIĞINI İSPAT ETMESİ  

 

Eğer borçlunun ifanın imkansızlaşması hususunda bir kusuru bulunmuyorsa borçlu 

kusurlu olmadığını ispat ederek tazminat yükümlülüğünden kurtulabilir? Peki borçlu, 

kusursuz olduğunu nasıl ispat edebilir?  

İfa imkansızlığı durumunda bir karinemiz var, bu karineye göre ifanın imkansızlaşması 

halinde borçlu her zaman kusurludur. Ancak borçlu kusurlu olmadığını ispat ederek bu 

karineyi çürütebilir. İşte burada borçlu ne yapabilir? Burada borçlu ayırt etme gücünün 

bulunmadığını ileri sürebilir, borçlu olduğumu bilmiyordum diyebilir, imkansızlığın mücbir 

sebepten dolayı meydana geldiğini söyleyebilir vs. Eğer borçlu bu gibi durumları ispat 

edemezse var olan imkansızlıktan dolayı sorumlu olur.    

Borçlu Temerrüdü 

Borcun ifa zamanı borçlu temerrüdü açısından önemlidir. Zamanında ifa edilmeme 

durumu kural olarak başlı başına borca aykırılık değildir aslında. Bunun ancak temerrüt 

biçimini aldığı takdirde borca aykırılıkla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla her gecikmiş ifa 

temerrüttür demek doğru değil. Temerrüdün belirli sonuçları vardır; Genel sonuçları var, iki 

tarafa borç yükleyen sözleşmelerde sonuçları var. Bütün bunlardan bizim bahsedebilmemiz 

için gecikmenin, özel bir hale dönüşmesi gerekiyor. Buna da işte biz temerrüt diyoruz. Şunu 

söyleyebiliriz, her gecikmiş ifaya pat diye temerrüdün sonuçları uygulanacak diye bir şey 

yoktur. Gecikmiş ifanın özel olarak adlandırılması, belirli koşulları taşıyan, nitelikli bir 

gecikmiş ifaya temerrüt diyebiliriz. Dolayısıyla her gecikmiş ifa temerrüt değil, temerrüt halinin 

oluşabilmesi gecikmiş ifanın özel, nitelikli bir biçim alması gerekir ki biz buna temerrüt 

diyebilelim. Eğer temerrüt tanısını koyamazsak gecikmiş ifaya, temerrüdün sonuçlarını 

uygulamamız da söz konusu olmaz. Her gecikmiş ifa temerrüt olmadığı için, temerrüdün 



                İÜHF- ÖĞRENCİ TOPLULUĞU –BORÇLAR HUKUKU GEN.H-22.02.2019 TEK 

 

 (Sayfa -5) 

sonuçları doğurmayacaktır, mesela tazminat istenmesi söz konusu olmayacak, para 

borcuysa faiz işlemeyecek. Şimdi temerrüdün bir kere söz konusu olması için ne gerekir, 

hangi hallerde o gecikme, temerrüt halini alır? Hemen Borçlar Kanunu m.117’nin ilk kısmına 

bakalım; 

B. Borçlunun temerrüdü  

I. Koşulları  

MADDE 117- Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. 

O zaman burada iki tane hususun gerçekleşmesi aranır; bir tanesi borcun muaccel 

olması yani alacaklı tarafından istenebilme kabiliyetine sahip olması gerekir, ikincisi ise 

temerrüt ihtarı gerekir. İhtar olmadan bazı hallerde temerrüt de söz konusu olabilir ama 

prensip itibariyle ‘’borçlu temerrüdünün temel koşulları nedir?’’ dendiğinde; borcun muaccel 

olması ve ihtarın yapılmasıdır. Bunları BK m.117/1’den çıkarıyoruz. Biz buna ‘’İfanın mümkün 

olması’’ konusunu da ekleyebiliriz. Çünkü ifa mümkün değilse, imkansızlaştıysa hiçbir zaman 

temerrüt prosedürüyle uğraşmıyoruz, bu çok ciddi bir hata olur. Sizin ilk başta bakmanız 

gereken şey ifanın mümkün olup olmadığıdır. İfa imkansızlaştığı anda, siz hangi görüşü 

kabul ederseniz edin, sonucunda yapacağınız şey, borcun sona erdiğini kabul edip 

tazminatın istenmesi veya borcun konusunun değiştiğini kabul edip tazminatı istemektir. 

Bununla birlikte biçim değiştirilmiş hallerde vadenin beklenilmesi gerektiğini söyleyen 

görüşler var. ‘’Madem biçim değiştirildi o halde vadeyi bekleyelim’’ diyenler var. Ama vade 

beklense bile yine temerrüdün tutarını vb. düşürmeye gerek olmayacak. Temerrüt ancak ifa 

mümkünse söz konusu olan bir kurum. Şimdi, hangi hallerde ihtardan bahsedebiliriz biz? 

Temerrüt ihtarı nedir? Temerrüt ihtarı; alacaklı tarafından yapılan, borçluyu borcunu ifa 

etmesini bildiren bir ihtardır. Burada hukuki bir işlem değildir bu. Çünkü alacaklı borçluyu 

temerrüde düşürürken bunun sonuçlarını bilmesi aranmaz. Yani işte ‘’ben bu borcu 

temerrüde düşüreceğim, ondan sonra faiz talebinde bulunurum’’ gibi sonuçları bilmesi veya 

öngörmesi aranmadığı için hukuki işlem değil, hukuki işlem benzeri bir fiildir. Dolayısıyla 

kişinin burada basitçe ‘’borcunu ifa et’’ demesi yeterli olacaktır temerrüt ihtarı bakımından. 

Süreli ihtar yapılmasında hiçbir sakınca yok. 

Temerrüt İhtarı 

*Kime ihtar yapılır? 

Ya borçluya ya da borçlunun yasal temsilcisine ihtar yapılır. 

*Hukuki işlem benzeri bir fiildir. 

*İhtar için borçlunun borcunu zamanında ifa etmemesi yeterlidir. 

Sıklıkla şu soruluyor ‘’Dava açılması temerrüde düşürür mü?’’ Evet, düşürür. İfa 

davası açılırsa temerrüde düşürür. Burada ‘’borcunu ifa et’’ mesajının verilmesi gerekiyor. 

Tespit davası açarsanız bu temerrüt ihtarı olarak kabul edilmiyor. 

İhtar nerelerde çekilebilir, nasıl çekilebilir, örneğin akraba iseler aile ortamında 

çekilebilir mi, iş saati dışında çekilebilir mi, mesela gece vakti ihtar çekilebilir mi? Burada 

dürüstlük kuralı gereği kabul edilen, temerrüt ihtarının yapılabileceğinin kabul edildiği andan 

itibaren, temerrüt ihtarı hükümlerini doğuruyor. Örneğin cumartesi akşamı, aile ortamında 

‘’borcunu ifa etmelisin’’ dedi, bu andan itibaren geçerli olmayacaksa bile pazartesinden 

itibaren geçerli olacaktır. Temerrüt ihtarı yapılabildiği andan itibaren geçerli oluyor. Şimdi, 

temerrüt ihtarının üzerine birkaç şey daha söylememiz gerekli. Bazı hallerde temerrüt 

ihtarına gerek olmayabilir, örneğin borçlu borcunu ifa etmeyeceğini söyleyebilir veya zaten 

kaçıp gitmiş olabilir, böyle durumlarda ihtara gerek kalmayacak. İhtar öğrenildiği andan 

itibaren mi vardığı andan itibaren mi geçerli olacak? Öğrenildiği andan itibaren ihtarın geçerli 
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olduğu görüşünün doktrinde daha baskın olduğunu görüyoruz.  Ticaret Kanunu md.18/3’e 

baktığımızda ticari işlerde ihtarın şekle bağlandığını görürüz; 

Türk Ticaret Kanunu 

   MADDE 18-(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi 

feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü 

mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta 

sistemi ile yapılır. 

Fakat bu istisna dışında Borçlar Kanunu bakımından sözleşme şekle bağlı olsa dahi 

ihtar şekle bağlı değildir. Tacirler arasında olan duruma göreyse TTK md.18/3 uygulanır. 

Temerrüt İhtarının Gerekmediği Haller 

Bazı hallerde ihtara lüzum olmayabilir. Peki bu haller nelerdir? Bunun cevabını Borçlar 

Kanunu md.117/2 vermiş; 

MADDE 117- (2) Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı 

tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak 

suretiyle belirlemişse, bu günün geçmesiyle; haksız fiilde fiilin işlendiği, sebepsiz 

zenginleşmede ise zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş 

olur. Ancak sebepsiz zenginleşenin iyiniyetli olduğu hâllerde temerrüt için bildirim 

şarttır. 

Öncelikle vade nasıl karşımıza çıkar? Şöyle ki örneğin mart ayının yirmi beşi dedik 

veya mart ayının içerisinde borcunu ifa et dedik, bu ve benzeri durumlarda vadeyle 

karşılaşmış oluruz. Yani ya taraflara açıkça bildirilir ya da tarafların hesap edebileceğ i bir 

şekilde belirtilir. İşte böyle bir vade söz konusuysa, ihtara gerek olmaksızın, borç, temerrüde 

düşürülebilir. Fakat bu bahsettiğimiz husus belirli vadedir. Belirli olmayan bir vadeden 

bahsediyorsak böyle bir durumda borçluyu temerrüde düşürmek için temerrüt ihtarına ihtiyaç 

vardır. Nedir belirli olmayan vade? Yağmurlar başladığında, bahar geldiğinde gibi hallerde bu 

vakitler net olmadığı için temerrüde düşürmek için ihtara gerek duyulur. 

Muaccelliyet ihbarının yapıldığı hallerde de temerrüt ihtarına lüzum yoktur. Lütfen 

dikkat ediniz, ‘’muaccelliyet ihbarı’’.  Yani ‘’borç muaccel oldu artık borcunu ifa et’’ anlamında 

yapılan bir şeydir.  

Vade konusunda tarafların belirlediği vade ile kanunun belirlediği vade farklıdır. Bizim 

ihtar gerektirmeyen hallerde üzerinde durduğumuz vade, tarafların belirlediği vadedir. 

Özellikle bazı kanunların üzerinde durduğu vadeler vardır. Fakat burada bizim için önemli 

olan taraflar arasında belirlenen vadedir. Kanunun belirlediği vade dolduğunda yine temerrüt 

ihtarına ihtiyaç vardır. 

İstisna olarak TTK’da belirtilen bazı hükümler vardır fakat kural olarak taraflar 

arasında belirlenen vadede biz temerrüt ihtarına gerek duymuyoruz.  

 

Borçlar Kanunu md.117’de de bir düzenleme var. Haksız fiilde fiilin işlendiği, sebepsiz 

zenginleşmede ise zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş olur. 

Ancak sebepsiz zenginleşenin iyiniyetli olduğu hâllerde temerrüt için bildirim şarttır. 

Dolayısıyla haksız fiiller bakımından, fiilin işlendiği tarihten itibaren temerrüde düşmüş 

olacak. Örneğin para borcu alacağını düşünürsek, o tarihten itibaren faiz işlemeye başlar. 

Temerrüde düşürmek için ihtara gerek olmayacak. 

Sebepsiz zenginleşme açısından da bir ayrım yapıyor kanun; iyiniyetli sebepsiz 

zenginleşme, kötü niyetli sebepsiz zenginleşme. İyiniyetli sebepsiz zenginleşmede ihtara 

gerek vardır diyor, kötü niyetli sebepsiz zenginleşmede ise ihtara gerek yoktur.  
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Bazı hallerde ihtar çekilmesine artık gerek kalmamıştır. Bu tip halleri biz genelde 

inşaat sektöründe görüyoruz. İnşaat yarım kalmış, müteahhit yok ortada bu hallerde ihtar 

çekmenin anlamı yok. Dürüstlük kuralına dayanarak ihtar çekmeye gerek olmaksızın 

temerrüt olgusunun gerçekleştiğini kabul edebiliriz.  

 

Ticaret Kanunu’nda belirsiz vadelerle ilgili bir takım istisnai hükümler getirilmiş, şimdi 

biz bir-iki tanesine değineceğiz. Mesela sözleşme kurulduktan sonra 30 gün içerisinde 

borcunu ifa etmesi gerekir diye örneğin peşin satımlarında, tacirler arasında uygulanan 

hükümler mevcut.  

 

Mesela diyor ki sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir vade olmasa bile 30 gün 

içerisinde borcunu ifa etmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılıyor. Normalde kanunda biz 

ne dedik? İhtar çekmesi gerekiyor ama burada ihtarsız temerrüdün mümkün olduğu 

düzenlenmiştir. Tamamen ticari hayatın hızlılığı için yapılmış bir düzenleme. Başka bir 

düzenleme de şöyle; normalde belirsiz vadede de ihtar çekmek gerekiyor, ihtarsız temerrüde 

düşülmüyordu. Fakat Ticaret Kanunu burada yine bir hüküm getiriyor, biz bunu eser 

sözleşmelerinde sık görüyoruz, örneğin bir inşaata başlanacak ama ruhsat alınamıyor, 

diyorlar ki ruhsat aldıktan 6 ay sonra işlem yapılacak. Bu aslında nedir? Ruhsatın ne zaman 

alınacağı belli olmadığından belirsiz bir vadedir. Ama burada Ticaret Kanunu diyor ki; tacirler 

arasındaysa bu anlaşma, bu gibi örnekleri belirli vade gibi kabul ediyoruz. Bu sayede de 

ihtarsız olarak temerrüde düşürebiliyor. Normalde Borçlar Kanunu’na göre bu durum 

mümkün değil çünkü belirli bir tarih yok ortada. Çok sık görüyoruz eser sözleşmelerinde bu 

hükümleri. O zaman şunu söyleyebiliriz ki; Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu arasında temel 

olarak ayrılan birtakım hükümler vade ve temerrüdün temel hükümleri açısından mevcut. Bir 

de bizim baştan beri söylediğimiz, BK md.117’de yazmayan bir durum var, o da ifanın baştan 

itibaren mümkün olabilmesi gerekiyor. Mümkün olmadığı takdirde hiçbir şekilde temerrüde 

düşmeye veya ihtara gerek yok çünkü temerrüt hükümlerini uygulamayacağımıza göre 

temerrüt ihtarına gerek olmayacak. Fakat şu olabilir, en başta sözleşme mümkün olabilir ama 

muaccel olmadan imkansızlaşmış olabilir. Bu hallerde vadeden önce, borcun 

imkansızlaşmasıyla da karşılaşılabilir. Bu durumda doğrudan doğruya imkânsızlık 

hükümlerini uyguluyoruz. Bununla birlikte, burada önemli bir hüküm var bundan haftaya da 

bahsedeceğim, BK md.119, borçlu temerrüde düşmüş olabilir, temerrüde düşene kadar borç 

imkansızlaştıysa imkânsızlık hükümlerini uyguluyoruz, sorumlu mu sorumlu değil mi ona 

bakarız. Sorumluysa md.112, sorumlu değilse md.136 maddelerini duruma göre uygularız. 

Fakat temerrüde düştü borçlu, bundan sonra imkânsızlık meydana geliyor.  

Ne olacak dersek, burada sorumlu olup olmayacağı önemini kaybediyor ve BK 

md.119 diyor ki; 

 

Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçları 

b. Beklenmedik hâlden sorumluluk  

MADDE 119- Temerrüde düşen borçlu, beklenmedik hâl sebebiyle doğacak zarardan 

sorumludur. 

Yani diyelim ki kaza, temerrüde düşmeden, vadeden önce meydana geldi, bu 

kazadan sorumlu olacak mı? İmkânsızlık var diyeceğiz. Borçlu sorumlu mu, değil mi? Çıkan 

yangından sorumlu değil, dolayısıyla BK md.136’ya gideceğiz, borçlar sona ermiş olacak ve 

tazminat olmayacak. Mesela vade 25 martta sona erdi, yangın 26’sı akşamında çıktı. Ben 

temerrüde düşmüş müydüm, imkânsızlık oldu mu, depodaki tüm mallar gitti mi? Gitti. 

Sorumlu muyum? Sorumluyum. Temerrüde düştükten sonra imkansızlık meydana geldiği için 

beklenmedik halden sorumluyum. Temerrüdü haftaya çok daha detaylı işleyeceğiz. 

Temerrüdün önemli sonuçlarından birisi kaza ve beklenmeyen hallerden sorumluluktur. Yani 

temerrüde düştükten sonra imkânsızlık meydana geldiyse bundan sorumlu olacak.  
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Biz buna neden temerrüt diyoruz? Bazı sonuçlar bağlıyoruz çünkü. Bu sonuçlardan bazıları 

genel, kazalardan sorumluluk örneğin. Tazminat ve zararlardan sorumluluk da olabilir 

md.119 kapsamında.  

Temerrüde düştükten sonra kaza olduğunda veya işte zarar olduğunda buna ilişkin 

madde olan md.119’u inceleyeceğiz. Ama kusurlu olmadığını ortaya koyarsa, sorumluluktan 

kurtulabilir.  

Başa dönecek olursak, ifanın mümkün olması gerekli, ifa mümkün olmadıkça 

temerrüde düşürmek için herhangi bir çaba sarf etmenize gerek kalmıyor. Alacaklı tabi ki, 

doğal olarak ifayı kabule hazır olacak. Bazı hallerde alacaklının ifaya katılması gerek 

olmayabilir ama bazı hallerde alacaklının ifaya katılması gereklidir. İfanın yapılması için 

gerekli ortamı hazırlamıyorsa veya kaçıyorsa böyle hallerde borçlu temerrüdü söz konusu 

olmayabilir ve hatta koşullar gerçekleştiği taktirde alacaklı temerrüdü söz konusu olabilir. 

Yani alacaklı üzerine düşenleri yapmıyorsa, o durumda borçlu temerrüdü söz konusu olmaz.  

Peki kusurun bir fonksiyonu var mı bu konuda? Yoktur.Çünkü borçlu temerrüdü bir durumu 

ifa eder. Borçlu temerrüdü bir gecikmedir. Borçlu kusurlu olsun ya da olmasın borcunun 

vadede ifa etmediği takdirde, ne olacaktır? Borçlu temerrüdü durumuyla karşılaşacaktır. 

Kusurlu olup olmaması da bu açıdan hiçbir şey değiştirmiyor. Kusurun önemi nedir? Kusurun 

önemi tazminat açısından ve borçlu temerrüdünün bazı sonuçları açısından önem 

taşıyacaktır. Bazı sonuçları bakımından önem taşımak derken, mesela para borçlarındaki 

faiz böyle bir borçtur. Para borcundaki faizin söz konusu olabilmesi için, borçlunun kusurlu 

olup olmaması bir şey ifade etmiyor. Bu kusura bağlılığın bir sonucu değil. Ama bu aşırı 

zararda söz konusu olabilir. Mesela inşaat bir ay geç bitti, ortada bir aylık kira borcu olan bir 

zarar var. İşte burada temerrüde bağlı olarak gelişebilecek zararlar. Bu zararların 

giderilebilmesi için kusura bakılması gerekiyor. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde 

temerrüdün bir sonucu daha var: Dönme. Dönmek için kusur şartı aranmıyor. Ama 

döndükten sonra olumsuz zararın tazminin istenebilmesi kusurun aranması gerekiyor.  
 

Dolayısıyla şöyle toparlayabiliriz; temerrüdün gerçekleşmesi bakımından, kusur şart 

değil. Çünkü temerrüt, bir özellikli gecikme halini ifade ediyor. Borç muaccel olacak ve ihtar 

yapılacak. Bu ikisi gerçekleşiyorsa zaten, temerrüde düşmüş oluyor borçlu. Ama temerrüdün 

bazı sonuçları bakımından, kusur aranır diyebiliriz. Bu sonuçlar hangileriydi? İşte tazminatlar 

açısından aranır, mesela dönmede aranmaz ama menfi zararda aranır. İki tarafa borç 

yükleyenler de aynen ifadan vazgeçip, müspet zararı (olumlu zararı) isteyebilir. İşte olumlu 

zararı isteyebilmesi, tazminat olduğu için, yine burada da borçlunun kusurlu olması gerekir. 

Para borçları için tekrarlıyoruz, faiz için şart değil ama başka zararlar söz konusuysa, faizi 

karşılamada başka zararlar söz konusuysa, orada olabilir. Dolayısıyla şunu tekrar belirtmek 

gerekir ki temerrüt bakımından, kusurun bir fonksiyonu yoktur, o(temerrüt) bir gecikmenin 

nitelikli halidir ama temerrüdün bazı sonuçları, kusura bağlı olarak gelişir.  

 

İhtarı gerektiren bir hâl de arkadaşlar, borçlar doğar doğmaz muaccel oluyor dedik ya, 

bu hâlde bir vade yok aslında değil mi? Bu hâllerde ihtara gerek vardır. Borçlar doğar 

doğmaz muaccel olurlar, doğar doğmaz muaccel oldukları için de vade varsa vadeden önce 

bir muacceliyet gerçekleşmiyor. Ama bir vade yoksa, doğar doğmaz muaccel olurlar, doğar 

doğmaz muaccel olmaları bakımından da ihtara gerek var. Kural olarak, doğar doğmaz 

muaccel olan borçlarda ihtara gerek olduğunu söyleyebiliriz. Ama çoğu zaman uygulamada, 

muayyen(belirli) vadelerle karşılaşılıyor ki, o hallerde de ihtara gerek yok.  
 

Temerrüdün Sona Ermesi 

Temerrüt nasıl sona erer? Temerrüt, borçlunun, borcunu ifayı, temerrüdün 

sonuçlarıyla birlikte teklif etmesiyle sona erer. Mesela temerrütte olan bir para borcu söz 

konusu olsun, temerrüde düşmüştü. Mesela 5.000 liraydı borcu, altı aylık temerrüdü 

gerçekleşti, 5.000 lirayı artı temerrüt faiziyle ödemesi gerekiyor borcunun sona erebilmesi 

için. Eğer borca uygun olarak ifa, teklif edilirse, ancak bu durumda bu temerrüt durumu sona 

erdirilebilir. Yani zararıyla, ifa etmesiyle birlikte. Fakat para borçları açısından şöyle bir durum 
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söz konusu, faiz açısından daha doğrusu, faiz, teklif edilmediği takdirde, bunu saklı tutarak 

para borcunu kabul etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde faiz borcu sona ermiş kabul ediliyor. 

Yani, eğer faiz söz konusuysa, faizsiz ifa teklifi yapılmışsa, mutlaka faiz isteme hakkının saklı 

tutulması gerekiyor. Fer’iler açısından da cezai şart açısından da aynı şey geçerli. 

Gecikmeye bağlı cezai şartın öngörüldüğü sözleşmede alacaklı mesela cezai şart olmaksızın 

ifa teklifini kabul etti. Cezai şart, faiz ile saklı tutulmadığı takdirde prensip itibariyle ifayla 

birlikte sona ererler. Onun için faizsiz yapılan bir ifa mevcutsa mutlaka bunun saklı tutulması 

gerekiyor. Dolayısıyla yukarıdaki şartlara uygun teklif yapan borçlu karşısında teklifi kabul 

etmeyen alacaklı bakımından alacaklı temerrüdüne düşecektir. Bu bakımdan da borçlu 

temerrüdü sona erecektir. 
 

Borçlunun temerrüdün de bir kısım def’i imkânı olacaktır. Mesela ödemezlik def’i 

imkanı olabilir, zamanaşımı def’i ortaya çıkabilir. Örneğin borç 1 Mayıs sabahı temerrüde 

düştü, 1 Haziran sabahı da ödemezlik def’i koşullarını doğurdu. Burada 1 Haziran’dan 

itibaren temerrüdün sona erdiğini kabul edeceğiz. Yani burada, ödemezlik defi’nin 

koşullarının gerçekleştiği tarihten itibaren temerrüt durumunun sona ermesiyle 

karşılaşacağız.  

Temerrüde asıl alacağın ödenmesiyle birlikte, temerrüt sona erer. Alacağa bağlı fer’i 

haklar, asıl borcun ödenmesiyle sona erer. Bu hakkın saklı tutulması gerekir.  Saklı 

tutulmadığı halde bu haklardan vazgeçilmiş gibi yorumlanması söz konusu olur.  

 

Sonuç olarak; 

*Vade belirli olduğunda ihtara gerek yok, vade belirli değilse Türk Ticaret Kanunu’nun 

belirttiği durumlar haricinde ihtara ihtiyaç duyulur. 

*Temerrüdün dolayısıyla iki tane koşulu var; muaccelliyet  ve ihtar. 

* Kusur; bir şart değildir ama temerrüdün sonuçlarını etkilemesi bakımından önemlidir. 

*Kanunda belirtilmemekle birlikte ifanın mümkün olması gereklidir. 

*İfa mümkün değilse, diğer durum ve koşullara bakmamıza gerek yoktur. Bu durumda 

sadece sorumluluk hususuna bakacağız, sorumluysa md.112, sorumlu değilse 

md.136’ya bakarak sorunu gidereceğiz. 

Yazar Notu: Hoca bu derste özellikle temerrütle ilgili durumlara bakmadan önce ifanın 

mümkün olup olmaması durumu üzerinde durdu. 
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Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi 

Haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ceza mahkemesinde dava açılabiliyor 

bunlar hakimin takdirine göre bekletici mesele olabiliyor. Kişi hem ceza mahkemesinde hem 

de hukuk mahkemesinde açmış olabilir, yani ceza mahkemesinin kararını beklemeden 

haksız fiil davası açmış olabilir. Ceza mahkemesinde beraat kararı verilmiş olabilir. Kusura 

ilişkin değerlendirme yapılmış olabilir. Zarara ilişkin değerlendirme yapılmış olabilir, kişi 

hakikaten bu fiil işlemiş mi ya da suç teşkil ediyor mu diye bakılabilir. Ceza yargılamasında 

birtakım hususlar çıkabilir,hakim bunların ne kadarıyla bağlı ne kadarıyla değil buna ilişkin 

hüküm 74. maddede yer alıyor.  

MADDE 74- Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün 

bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili 

hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da 

bağlı değildir. 

Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine 

ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz. 

Fiil, ceza hukukuna aykırı olmasa bile haksız fiil teşkil edebilir. Nedensellik bağı, her 

iki hukuk türünde farklı tespit edilmiş olabilir. Ceza Hakiminin kusurun değerlendirilmesine ve 

zararın belirlenmesine ilişkin kararı da hâkimi bağlamaz, serbestçe değerlendirir. Yalnızca 

aynı fiilden dolayı cezaya mahkumiyet kararı verilmişse yani artık bu fiilin suç teşkil ettiği ve 

bu suçun sanık tarafından gerçekleştirildiği sabit olmuşsa, bu konular hukuk hakimi 

açısından bağlayıcı olur. 

Ceza Hakiminin zararın belirlenmesine ilişkin verdiği kararda hukuk hakimini 

bağlamaz. Suç teşkil ettiği düşünülen hukuka aykırı bir fiil sebebiyle ceza davası açıldığında 

dava sonucunu beklemeden haksız fiilden dolayı hukuk mahkemesinde haksız fiilden dolayı 

tazminat davası açılabilir. Bu durumda hukuk hakimi, ceza yargılaması var diye bunu 

bekletici mesele yapmak zorunda değildir. Beklemeden tazminatın belirlenmesine ilişkin 

karar verebilir. 

ZARARIN BELİRLENMESİ VE TAZMİNATIN HESAPLANMASI 

Tazminat talebine sebep olacak bir hukuka aykırılık işlenmiş ve diğer şartlar da varsa 

haksız fiil dayanağı ile tazminat talep edilebilir. Zarar ve tazminat ne şekilde belirlenir? 

Örneğin trafik kazası yaptınız ve karşı tarafla anlaştınız. Bu şekilde sulh yoluyla, sulh 

anlaşmasıyla tazminatın belirlenmesi mümkündür. Böyle bir anlaşma yapılmamış ve 

anlaşmaya varılamamış ya da anlaşmaya riayet edilmemiş ise dava açılabilir. Bu durumda 

tazminatın miktarını, ödeniş şeklini hakim belirler. Hakim bu hususları, somut olayın 

özelliklerine göre takdir yetkisi çerçevesinde belirler.  

50. maddede zararın ve kusurun ispatı düzenlenmiştir. Buna göre; zarar 

gören,uğradığı zararı ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın 

miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı 

önlemleri göz önünde tutarak zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Hakime bir 

takdir yetkisi verilmiştir, zarar görenin de birtakım deliller sunması gerekir. 

Tazminatın belirlenmesinden önce zararın belirlenmesi gerekir. Zarar, tazminatının ilk 

adımıdır. Haksız fiil hukukunda tazminatın üst sınırını uğranılan zarar teşkil eder. Tazminatın 

cezalandırma amacı yoktur, uğranılan zararın telafi edilmesi amaçlanır. 50. madde zararın 

belirlenmesini 51. madde bir sonraki adım olan tazminatın belirlenmesini düzenlemiştir. 

Tazminat hiçbir zaman zarardan fazla olamaz. Hâkim belirleme yaparken genellikle 

bilirkişiden faydalanır.  
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Denkleştirme (Yararların Mahsup Edilmesi) 

Haksız fiil gerçekleştikten sonra mal varlığında bir eksilme meydana gelmekle birlikte 

aynı zamanda mal varlığında artış da söz konusu olabilir. Örneğin; aracınız kaza yaptı, zarar 

gördü, hurdaya döndü ve hurda bedeli denilen bir bedel elde edildi. Zarar belirlendikten sonra 

tazminatın belirlenmesi aşamasında mahsup veya denkleştirme adı verilen çıkarma işlemi 

yapılır. Çıkarılması gereken bir yarar olduğunu iddia ve ispat yükü davalıya yani haksız fiili 

gerçekleştirene aittir.  

MADDE 52- Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da 

artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise 

hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. 

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde 

yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. 

Olayın olağan akışı çerçevesinde ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde 

tutarak zararın ne kadarının bu haksız fiil sebebiyle gerçekleştiğini  hâkim değerlendirecek ki, 

çok dolaylı olarak oluştuğu düşünülen zararlar varsa bunların talebi engellenebilsin. 

Haksız fiil mağduru, ekonomik bir yarar sağlamışsa zarar miktarından bunlar düşülür. 

Örneğin; üç gün işe gidemediniz, işe gitseydiniz yapacağınız masrafların yarar olarak 

değerlendirilip mahsup edilmesi gerekir. Haksız fiil sebebiyle sakatlık oluşursa, sakatlık 

sebebiyle faydalanılan vergi muafiyeti de denkleştirmeye tabiidir. (Hoca bu durumu adaletli 

bulmuyor.) 

Yararın varlığını ve miktarını davalı yani haksız fiili gerçekleştiren kişi ispatlamalıdır. 

Hakimin takdir yetkisi var ancak hakim olayda yararın varlığını re’sen araştırma yetkisine 

sahip değildir. 

Zararın Miktarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Tarih 

 Örneğin; hukuka aykırı fiil 1 Ocak 2016’da gerçekleşti 26 Şubat 2019’da karar 

duruşması var. Zararın belirlenmesinde esas alınacak tarih ne olacak? Olayın gerçekleştiği 

tarih mi yoksa hüküm tarihi mi? 

75. maddede bedensel zararın kapsamı karar verme sırasında tam olarak 

belirlenemiyorsa hâkime kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde tazminat 

hükmünü değiştirme yetkisi verilmiştir. Bedensel zararlarda hüküm tarihi esas alınır, mal 

varlığına ilişkin zararlar da ise durum tartışmalıdır. Hâkim görüş hüküm tarihi esas alınmalı 

diyor, Yargıtay ise zararın meydana geldiği tarih üzerinden değerlendirme yapıyor. Ancak 

zarar hükümden önceki bir tarihe göre belirlense bile her türlü buna da bir faiz işletilmesi 

gerekiyor. Hakim haksız fiilin gerçekleştiği, zararın doğduğu andaki zararların miktarını esas 

alıp üstüne hüküm tarihine kadar olan sürede faiz işletir.   

ZARAR TÜRLERİ 

• Bedensel Zarar  

• Ölüm 

• Manevi Zarar 

• Malvarlığı Zararları  
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A.Bedensel Zarar 

Bedensel zararın özel türleri vardır, bu husus 53. maddede düzenlenmiştir. Ancak bu 

sayılanlar ile sınırlı değildir. Bunlar; 

• Tedavi Giderleri: Bunlar tazminatın kapsamına girer. Tedavi masraflarına taksi tutup 

hastaneye gitmekten evde tutulan bakıcıya kadar her şey dâhildir. Tespiti mümkün 

olan müstakbel yani henüz gerçekleşmemiş giderler de tedavi masrafları kapsamında 

tazminata dâhil edilir. 75. maddede tazminatın değiştirilmesi düzenlenmiştir.  

Bedensel zararın kapsamı karar verme anında tam olarak tespit edilemiyorsa hâkim 

kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde tazminat hükmünü değiştirme 

yetkisini saklı tutabilir. Hâkim talep edilen tazminat tutarı sınırında serbestiye sahip 

ama haksız fiilden dolayı sıfırdan yeni bir zarar çıkarsa bunlar da zamanaşımı 

dolmadan yeni bir dava yoluyla talep edilebilir.  
 

• Kazanç Kaybı: Bedensel bütünlüğünün ihlali sebebiyle tedavi sürecinde gerçekleşen 

kazanç kaybıdır. Bu zararlar da kazanç kaybı ile haksız fiil arasında nedensellik bağı 

varsa tazminat olarak talep edilir. Mağdurun kusuru sebebiyle kazanç kaybı 

gerçekleşmişse indirim veya kaldırma sebepleri gündeme gelebilir.  
 

• Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Kaynaklanan 

Kayıplar:Esasen bunlarda birer kazanç kaybıdır. Kazanç kaybından farklı olarak 

tedavi süresi ile kısıtlı değillerdir. Bunlar geleceğe ilişkin zararlardır, aynı şekilde 

ekonomik geleceğin sarsılması da geleceğe yöneliktir. Bu sebeple bu zararların 

belirlenmeleri biraz daha zordur, ancak çeşitli teknik formüller vardır. Kısmi veya 

tamamen, geçici veya kalıcı bir kayıp söz konusu olabilir. Çalışma kaybı oranı da 

dikkate alınır. Mağdurun yıllık kazancının çalışma gücü kaybı oranıyla çarpılması yıllık 

kazanç yoksunluğunu verir. Yıllık kazanç yoksulluğunun çalışma gücü kaybı süresine 

çarpılmasıyla nihai zarar kalemi bulunur. Hâkim bu zararlarda da 75. maddedeki 

hakkını saklı tutabilir.  
 

• Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar: Çalışma gücünün azalması 

ve kaybı zaten ekonomik geleceği sarsan bir durumdur, ancak bu kalemin ayrıca 

düzenlenmesi tercih edilmiştir. Örneğin; haksız fiil sonucu yüzünüz yaralandı, siz 

sahne sanatçısısınız ve bu meslek alanı açısından ekonomik geleceğiniz sarsılmış 

olabilir yani çalışma gücünde objektif olarak bir kayıp veya azalma olmayabilir. Ancak 

somut olayda uğradığınız zarar mesleğiniz açısından ekonomik geleceğinizi 

sarsabilir. Tazminat yine kazanç kaybındaki gibi hesaplanır.  

B. Ölüm 

Ölüm halinde zararların tazminini talep hakkı genellikle ölenin mirasçılarına aittir. Ölüm 

halinde uğranılan zararlar 53. maddede düzenlenmiştir. 

MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır: 

1. Cenaze giderleri. 

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından 

ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. 

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar 

1. Cenaze Giderleri:  Masrafı kim yaptıysa o talep eder, bu genellikle mirasçılar olur. 

Ölümden doğrudan kaynaklanan dua, ambulans gibi giderleri de içerir. 
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2.Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri ile Çalışma Gücünün 

Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar: Bedensel zararlardaki birkaç 

kaleme birden karşılık gelir. Kişi bedensel zarara uğramış ve belli bir zaman dilimi 

sonrasında ölmüşse bu zaman dilimi içindeki bedensel zararların tazminini de isteyebilsin 

diye düzenlenmiştir. Talep etme hakkı mirasçılara aittir. 

3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:Ölenin desteğinden yoksun kalanların bu 

sebeple uğradıkları kayıplar,destek yoksun kalma tazminatının kapsamını belirliyor. Bu 

özünde bir yansıma zararıdır. Haksız fiil ölenin üzerinde gerçekleşir. Tazminatı talep edenler 

için doğrudan bir zarar söz konusu değildir. Ölüm halinde ölenin yakınlarına belli şartların 

varlığı halinde hem destekten yoksun kalma tazminatı hem de manevi tazminat hakkı 

verilmiştir. 

Destek, fiilen sürekli ve düzenli olarak destek olunması anlamına gelir. Örneğin; 

arada bir verilen harçlık, geçici yardımlar, alakasız destekler vb. tazminat hakkı veren bir 

destek sayılmaz. Destek verilenlerin illa mirasçı olması gerekmez, üçüncü bir kişi de olabilir. 

Yeter ki düzenli bir desteğin olduğu ispat edilebilsin. Destek verenden anlaşılması gereken 

bir kimseye fiilen sürekli ve düzenli olarak bakan kimse ve olayların akışına göre ona bu 

tarzda ileride bakması kuvvetle muhtemel olan kişidir. Fiili bir destek olabilir, para verme, 

hizmet gönderme, yardım etme olabilir. Ev hanımlarının yaptığı işlerde fiili destek kabul edilir. 

Hukuken eş statüsünde olmayan hayat arkadaşı destekten yoksun kalma tazminatı 

talep edebilir mi? Evli olması şart mıdır? 

Doktrin ve Yargıtay’a göre böyle bir birliktelik varsa ve şartlar da oluşmuşsa tazminat 

talep edilebilir ama metres hayatı gibi bir durum varsa ve fiili destek bu durumun karşılığı 

olarak veriliyorsa esasen bu bir destek değil maddi bir karşılıktır dolayısıyla tazminat talep 

edilemez. Tespit edilmesi zordur. 

Müstakbel ya da farazi bir desteğin talep edilmesi mümkün müdür? Örneğin; 

üniversitede okuyan bir çocuğunuz var, şu an olmasa da ileride işe girip size fiili ve düzenli 

bir destek vermesi kuvvetle muhtemel, bu çocuk ölse destekten yoksun kalma tazminatı talep 

edilebilir mi? Eğer ispat edilebiliyorsa talep edilebilir.  

Nişanlı talep edebilir mi? Esasen mümkün değil ancak Yargıtay bir kararında nişanlıya 

destekten yoksun kalma tazminatına hükmetmiştir. 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Belirlenmesi 

Ölüm yüzünden davacının yaşam düzeyinde bir düşme olması gerekir ve bu yaşam 

düzeyindeki düşme objektif olarak değil somut olayın özelliklerine göre değerlendirilir. 

Davacının yaşam tarzı ve sosyal statüsü, mevcut mantıklı masrafları dikkate alınır. İlla açlık 

durumunda olması ve bu durumu telafi etmeyi gerektirmiyor. Eski yaşantısını sürdürecek bir 

telafi sağlanması gerekiyor. Mağdur ölmeseydi davacıya ne miktarda ve hangi süre için 

destek olacaktıysa ona göre hesaplanır. Gelir tespiti yapılması gerekir.Gelir tespiti yapılırken 

fiili desteğin ölüm tarihindeki miktarı esas alınır. Gelecekteki farazi destekler açısından da 

bunların gelir elde etmeye başlayacağı muhtemelen zaman dilimi üzerinden bir hesap yapılır. 

Yardım süresinin başlangıcında ölüm tarihi değil yardımın başlayacağı tahmin edilen tarih 

esas alınır ve gelirden olaydaki şartlara göre davacıya tahsis edilecek oran hesaplanır. 

Örneğin; üniversitede okuyan çocuğun ileride ailesinin maaşının tamamını vereceği 

düşünülmez, ne oranda bir destek verecekti diye bakılır. Destek ihtiyacının devam edeceği 

muhtemel süre de hesabı katılır. Destek ihtiyacını ortadan kaldıran bir kısım kazançlar söz 

konusu olabilir. Ölüm veya başka sebeplerle destekten yoksun kalan kişinin talep edebileceği 

miktarı azaltan bir kısım yararları da hesaba katmak gerekiyor. Örneğin 10000 liralık bir zarar 

var ancak 3000 TL miras kalmış, 7000 liralık bir zarar olur. Burada bir mahsup söz konusu 
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değil, zarar hesaplanırken değerlendirilir. Emekli sandığı tarafından sağlanan gelirler, 

bağışlamalar yarar kabul edilmez. Hayat sigortasından sağlanan gelirlerin yarar sayılıp 

sayılmayacağı tartışmalıdır. Oğuzman, destekten yoksun kalma tazminatının 

hesaplanmasında indirilmeli diyor. 

MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun 

hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen 

rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür 

zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. 

Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya 

azaltılamaz. 

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 uygulanır. 

Manevi Tazminat  

Manevi tazminat normalde kişiye sıkı sıkı bağlı bir haktır, kanunda açıkça bir hüküm 

olmadıkça diğer kişiler tarafından talep edilemez. 56. madde manevi tazminata ilişkin 

düzenleme içermektedir. Buna göre;  

MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, 

olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi 

tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. 

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da 

manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. 

Kanun’un 59. Maddesinde ayırt etme gücünün geçici kaybı hususu düzenlenmiştir. 

Buna göre ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları 

gidermekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat 

ederse,sorumluluktan kurtulur. 

Bilgi Notu: (Sınavda haksız fiil sorusunda mutlaka tazminatın belirlenmesi ne şekilde olur 

şeklinde bir genel bilgi sorusu sorulur.) 

 



İÜHF ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 

2.SINIF (TEK) 

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2.sınıf Tek kürsü öğrencilerinin ortaklaşa 

emeğiyle, özveriyle hazırlanmıştır. Ücretsizdir. Satışı yasaktır. 

 
 
 

 

 
 

 

BORÇLAR HUKUKU 
 

 GENEL HÜKÜMLER  

01.03.2019 
 
 
 

 



2.SINIF (ÜCRETSİZ) BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -01.03.2019-TEK 

( Sayfa -1 ) 

 

 

 

 
 
 
 

BORÇLAR HUKUKU 

GENEL HÜKÜMLER 

 
01.03.2019 (TEK) 

 
ÖNSÖZ 

 
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında çok kıymetli katkılarından ötürü 
değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. 

Bu çalışmamı anneme ve babama ithaf etmek istiyorum. 
Anne ve babama sevgilerimle. 

Yazar - Vivaldi 
 

 

İçindekiler 

 
Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 

Kötü İfa Hallerinde Tazminatın Hesaplanması 

Culpa in Contrahendo 

Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçlar 

Borçlu Temerrüdünün Para Borçlarında Sonuçları 

Ana Para Faizi 

Yabancı Para Borçlarında Temerrüt Faizi 

 
 
 
 

KAMU SPOTU 
   

Bu notlarla belki fakülteden mezun olabilirsiniz fakat sadece bu notlarla 
asla bir hukukçu olamazsınız.   
Bilgilerinizi derinleştirmeniz için aşağıdaki kaynakları okumanızı 
öneriyoruz:   
Bilgilerinizi derinleştirmeniz için aşağıdaki kaynakları okumanızı 
öneriyoruz.   

Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Oğuzman/Öz  
Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Eren  
Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop 



2.SINIF (ÜCRETSİZ) BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -01.03.2019-TEK 

( Sayfa -2 ) 

 

 

 

Borca aykırılık dediğimiz zaman borcun gerektiği gibi ifa edilmediği durumlarda kötü ifa 

edilmiş olabilir ya da hiç ifa edilmemiş olabilir. Hiç ifa edilemediği halde hala ifanın mümkün 

olduğu durum olabilir ya da ifa imkansızlığı doğmuş olabilir. Bazı hallerde gecikme ifa 

imkansızlığı noktasına varmış olabilir, yangın vs çıkabilir bir imkansızlık doğmuş olabilir. Şimdi 

biz bu halde şuna bakıyoruz borçlu burada kusurlu mu kusursuz mu? Borçlu eğer bu halden 

sorumluysa 112. Maddeye gidiyorduk, 

MADDE 112- Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun 

yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle 

yükümlüdür. 

Eğer sorumlu değilse diğer derslerde üzerinde duracağımız 136.maddeye gidiyoruz. 

MADDE 136- Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle 

imkânsızlaşırsa, borç sona erer. 

Şimdi burada bir başka durumda söz konusu olabilir. Borç ifa edilmemiş olabilir, 

imkansızlık doğmuş olmaz ama ne olabilir? 

Gecikme, gecikme özel bir biçim almış olabilir, burada da temerrüt gündeme geliyordu. 

Temerrüttün iki tane koşulu vardı neydi bunlar? 

• Borcun muaccel olması ve 

• Temerrüt ihtarında bulunulmuş olması gerekiyordu. 

Temerrütte ihtarına gerek olmayan haller vardı; 1) Vade kararlaştırılmış olduğu taktirde 

temerrüt ihtarına gerek yoktu. Bununla birlikte vade kararlaştırılmamışsa kural olarak borç 

doğar doğmaz muaccel oluyordu. Ve bu hallerde ihtara gerek vardı. İkincisi, 2) Gayri muayyen 

vade olduğu hallerde, belirsiz vade olan hallerde de ihtara gerek vardı. Şimdi bu şekilde iki 

koşulda gerçekleştikten sonra burada gecikmenin özel biçimi oluşuyor ve buna temerrüt 

deniyor. Temerrüdün birtakım sonuçları söz konusu oluyor, kanundaki sonuçların söz konusu 

olabilmesi için en temel koşul borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi gerekiyordu. Eğer o 

gecikme bu özel biçimi almaz ise temerrüdün sonuçlarının doğumu söz konusu olmayacaktır. 

Baştan beri şunu söylüyoruz: Her gecikme temerrüt demek değil. Temerrüttün sonuçları 

kanunda özel olarak düzenlenmiştir; 

• Genel sonuçları düzenlenmiş, 

• Para borçlarındaki sonuçları düzenlenmiş, 

• Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerdeki sonuçları düzenlenmiş. 

Bu sonuçların söz konusu olabilmesi için işte o gecikmenin özel biçimi olan temerrüttün 

gerçekleşmiş olması gerekiyor. Gerçekleşmediği takdirde temerrüttün sonuçlarının doğumu 

söz konusu olmayacak. Para borçlarında faiz işlemeyecek, tazminatın doğması söz konusu 

olmayacak. 

112.Maddeden devam edersek imkansızlık dedik, başka hallerde de M.112’ye gidebiliriz 

en temelde imkansızlıkta gidiyoruz bunun dışında borçlu temerrüdünde, genel olarak kötü ifa 

halinde, bu zaten özel olarak düzenlenmiş. Bunun haricinde kötü ifa halleri yani borcun 

gerektiği gibi ifa edilmemesi durumunda M.112 gidebiliyoruz. TBK M.122 de borç hiç ya da 

gerektiği gibi ifa edilmezse diyor. O halde gerektiği gibi ifa edilmeme hiç şüphesiz geç ifa 

edilmesi ama her geç ifa değil ancak borçlu temerrüdüne dönüşmüş bir geç ifanın birtakım 

sonuçları kanunda düzenlenmiş. 
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Şimdi kötü ifa halleri neyi ifade ediyor bu gecikmenin dışındaki hallerde: burada ifade 

edilen özellikle sözleşmenin müspet ihlali denilen bir kavramla karşılaşıyoruz biz. Yapılmaması 

gereken bir davranışın yapılmış olması durumunu ifade ediyor. Ama kötü ifa haline sadece 

bununla sınırlı bakmamak gerekiyor. Olumsuz davranışlarla da aslında sözleşmenin kötü ifası 

söz konusu olabilir. Yani yapılması gereken bir şey yapılmamış olabilir: 

Mesela bir konuyla ilgili bilgi verilmesi gerekiyor broşürde bunun verilmemiş olması gibi. 

Bu hallerde de kötü ifa olabilir. Yani sadece olumlu davranışlarla yapılmıyor, olumsuz 

davranışlarla da kötü ifa durumuyla karşılaşabiliriz. Şimdi buna ilişkin en genel kabul edilen 

haller ayıplı ifa halleri olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar ayılı ifa halleri 

Mesela imal edilen ürünün olması gereken birtakım özellikleri içermemiş olması, 

dayanıksız olması, çabuk bozulur nitelikte olması, çürük olması. Aldığımız yiyecek, 

konserveler için bozulmuş olması gibi bunların hepsi nedir ayıp halleridir. Eser sözleşmelerinde 

sözleşmede vadenin bulunmaması, mesela inşaat yapıyoruz diyoruz kişi zeminler parke 

olacak zeminler parke değil taşlarla döşenmiş bunlar tipik ayıplı ifa halleri olarak karşımıza 

çıkıyor gördüğünüz gibi. Zaptla da ilgili karşımıza çıkabilir, zapta satıcının sattığı mal üzerinde 

3.kişinin üstün hakkının olması gibi. 

İşte bu tip kötü ifa halleri imkansızlıktan ve temerrütten farklı halleri içeriyor. İmkansızlık 

ve temerrütte artık ne yapacağımızı anlamış durumdayız. Ama bu tip hallerde ne yapılması 

gerektiğine ilişkin bir tek M.112’yi uyguluyoruz. Ama bunun dışında tabi ki özel sözleşme tipleri 

açısından özellikle tüketicinin korunması hakkındaki kanunda, satış sözleşmesinde, kirada, 

eser sözleşmesinde elbette özel düzenlemeler karşımıza çıkabiliyor. Özellikle eser 

sözleşmesindeki ayıp çok önemli inşaat sözleşmelerinde çok fazla uygulaması var. Aynı 

zamanda satış sözleşmesinde ve tüketicinin korunması kanunda da çok fazla düzenlemeler 

var ama bunun dışında genel hükümler söz konusu olduğu zaman 112.Maddeden başlamamız 

gerekecek. Bu tip hallerde, özel düzenlemelerle bağdaşır mı bu da başka bir sorun örneğin: 

ayıp söz konusu olduğu zaman muayyene, ihbar yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekecek 

acaba bunu yapmadığı takrirde genel hükümlere başvurması söz konusu olacak mı orada ki 

süreleri geçirdikten sonra dahi, mesela bu tartışılabilecek bir nokta. Eski borçlar kanunu 

döneminde bu çok tartışılıyordu. Bunlar açısından kısmen tartışmayı bitiriyor. Çünkü satış 

sözleşmesine bir hüküm konuyor diyor ki genel hükümlere göre tazminat isteyebilir. Genel 

hükümlere göre tazminat isteyeceği madde de 112.Madde olacak. Tazminat isteyebileceği için 

artık genel hükümlere gitmek bu tip hallerde de mümkün olacak. Burada şu tartışma yapılabilir, 

ayıplı ihbar yükümlülüklerini, muayyene ve ihbar yükümlülüklerini kaçırdıktan sonrada M.122 

ye gidebilecek mi gene hala aynı şekilde yapılmaya devam ediyor. Şimdi bu tip hallerde 

tarafların sözleşmelerinde imkansızlığa gidilemiyor, temerrüt hükümlerine gidilemiyor. Ne 

olması gerekiyor; ayıplı ifayı hiç şüphesiz alacaklı kabul etmek zorunda değil çünkü borca 

uygun bir ifa söz konusu değil. Ama kişi bazı durumlarda mecbur kalabilir. Örneğin zaten satış 

sözleşmesinde de var her koşulda dönme söz konusu olmuyor. Ayıbın çok yüksek oranda ya 

da eser sözleşmesi düşünün inşaat bitti, fakat bir sürü noktada ayıp söz konusu işte bu hallerde 

dönme söz konusu olabiliyor. İşte bu hallerde ne yapılabilecek tazminat istemek söz konusu 

bilecek. 

Kötü ifa halleri açısından genel olarak bir kanun hükmü yok olması gerekir mi? Evet 

bence gerekli o hallerde. Ama şuandaki halinde 122.Madde sadece tazminat düzenlemesi 

olduğu için böyle bir kötü ifa hallerini kapsayacak genel bir dönme hükmü ile biz 

karşılaşmıyoruz. 

Kural olarak borçlu kötü ifayı kabul etmek zorunda değil ama bazı hallerde kabul etmek 

zorunda kalıyor. Bu hallerde 112.Maddeye göre tazminatın istenmesi söz konusu oluyor. Şimdi 

burada tazminat isterken hangi esaslara başvurmak gerekecek: 
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KÖTÜ İFA HALLERİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI 

112.madde kapsamında gene kusur karnesi söz konusu olacak. Borçlu kusursuz 

olduğunu ispat etmedikçe bu kötü ifanın yarattığı zararların tazmin edilmesi gerekecek. 

İstenilecek zarar nasıl bir zarar olumlu zararın istenmesi söz konusu olacak. Yani ifa 

isteniyor birde sözleşmenin gerektiği gibi ifa edilmemesinden kaynaklanan zarar isteniyor. Bu 

olumlu zararın bir görünüm biçimi, fakat nasıl hesaplanacak diye sorarsak? 

Eğer sözleşmedeki edim gerektiği gibi ifa edilmiş olsaydı kişinin malvarlığının 

bulunacağı durum ile gerektiği gibi ifa edilmediği için kişinin mal varlığının bulunduğu durumla 

ikisi arasındaki farkın hesaplanması ile olumlu zarar, yani sözleşmenin gerektiği gibi ifa 

edilmemesinden kaynaklanan zararın tazmini söz konusu olacaktır. Ama dediğimiz gibi 

bunların, kötü ifa hallerinin, sadece genel olarak 112.Madde de düzenleniyor. Ama tipik 

sözleşmeler açısından, kanunda düzenlenmiş sözleşmeler açısından; satım sözleşmesi 

özellikle eser sözleşmede çok fazla özel düzenleme var bu özel düzenlemelere bakılacaktır. 

Bunları kapsamayan özel kanunda düzenlenmeyen bir sözleşme ile karşılaşabiliriz yahut da 

kanunda düzenlenmiş olmakla birlikte o borca aykırılıkla ilgili olarak genel bir kötü ifa 

durumuyla karşılaşılmış olabilir. Genel bir kötü ifa borca aykırılığı ile karşılaşılabilir. Bu hallerde 

112.Maddeye göre tazminat istenebilecektir. Örnek verecek olursak bu ayıp ve zaptın 

dışındaki hallerde, edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkilerinde de karşımıza çıkabiliyor. 

Yapılan satış sözleşmesindeki mal, tamam gerektiği gibi ifa ediliyor, eser sözleşmesindeki 

yapanın borcu gerektiği gibi ifa ediliyor fakat bunu yaparken parkelere zarar veriyor. Bu şimdi 

sözleşmenin asli edimi değil, sözleşmenin bir borcu değil ama dürüstlük kuralından 

kaynaklanan böyle asli edimden bağımsız bir takım borç ilişkisi doğurdukları kabul ediliyor. 

İşte bunlara aykırılık söz konusu olursa yine 112.madde kapsamında tazminatın istenebileceği 

ifade ediliyor. Bu hallerde yine 112. Maddeye göre borçlu açısından kusur karnesi söz konusu, 

borçlu kusurlu kabul ediliyor. Ancak kusursuzluğunu ispat ederse sorumluluktan kurtulması 

söz konusu oluyor. Nasıl ispat edebilir kusursuzluğunu? 

• Ayırt etme gücünden yoksundum diyebilir, 

• Borçlu olduğumu bilmiyordum diyebilir, 

• Kazadan meydana geldi diyebilir mücbir sebepten kaynaklı diyebilir. 

Bu şekilde borçlu kusursuzluğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulması söz konusu 

oluyor. Zararda dediğimiz gibi olumlu zarar söz konusu bu hallerde eğer gerektiği gibi ifa 

edilseydi mal varlığımın ne durumda olacaktı gerektiği gibi ifa edilmediği için mal varlığımın 

bulunduğu durumun karşılaştırılması ile tazminat hesaplanması söz konusu olabiliyor. 

CULPA İN CONTRAHENDO 

Yine 112. Maddeye gidilebilecek bir başka halde culpa in contrahendo kapsamındaki 

kusurlu davranışlar. Culpa in contrahendo, sözleşmenin müzakeresi sırasındaki kusurlu 

davranışı ifade ediyor. Sözleşme kurulmamış olmakla birlikte müzakereler sırasında kişilerin 

karşı tarafa ilişkin birtakım yükümlülükleri söz konusu oluyor. O kişiyi aydınlatmak, onu 

yanıltmamak gibi tamamen dürüstlük kuralından kaynaklı ona zarar vermemeye çalışmak gibi. 

İşte bunların ihlal edilmiş olması halinde tamamen dürüstlük kuralı temelli culpa in contrahendo 

kaynaklı bir sorumluluğun doğması söz konusu. 

Kanunda geçerli bir sözleşme olmamakla birlikte tazminat borcunun doğduğu hangi 

haller var. İrade sakatlıkları, yetkisiz temsil. Culpa kusur demek, dikkat ederseniz yetkisiz 

temsilde kusuru olmasa dahi sorumlu olabiliyor. Yetkisiz temsil bu yönü ile diğer culpa in 

contrahendo sorumluluklarından ayrılıyor. 
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Örneğin irade sakatlıkları, karşı tarafa zarar vermeme yükümlülükleri söz konusudur. 

İmkansızlıkta hiç düzenleme getirilmiş değil konuyla ilgili olarak öyle değil mi. Şekle aykırılıkta, 

bilerek karşı tarafı şekle aykırı sözleşme yaptırma da düzenlenmiş değildir. Ama gene de 

kanundaki bu haller az sayıda sayılmış, onun dışında da bir sürü davranışla karşı tarafı 

yanıltabilir, zarar verebilir vs işte bütün bunlar genel olarak culpa in contrahendo sorumluluğu 

kapsamında değerlendirilerek tazminat borcunun doğması söz konu olabiliyor. Şimdi böyle bir 

tazminat borcu doğduğu taktirde bunu biz hangi esasa dayandıracağız? Dikkat ederseniz daha 

bir sözleşme ilişkisi yok. Sözleşme ilişkisinin müzakereleri sırasında gerçekleşiyor. Keza 

iptalde de, irade sakatlıklarında da sözleşme iptal ediliyor. Sözleşme iptal edildikten sonra 

tazminat söz konusu oluyor. İşte bu hallerde haksız fiile gidilmesi de düşünülebilir aslında 

borca aykırılığa ilişkin hükümlere de gidilmesi düşünülebilir. Ama borca aykırılığa ilişkin 

hükümlere gidilmesi daha avantajlıydı. Kusur karnesi bakımından, genel zaman aşımı (10 yıl) 

uygulanması bakımından. Halbuki haksız fiillerde bu süre daha kısa. Üçüncü olarak da eğer 

bir borca aykırılık var dersek, bir ifa yardımcısı kullanıldıysa onun fiillerinden dolayı kurtuluş 

kanıtı getirmek söz konusu olmuyordu. Halbuki istihdam eden müstahdem ilişkisindeki 

kusursuz sorumlulukta kurtuluş kanıtı getirmek söz konusu olabiliyordu. Borca aykırılık 

hükümlerine getiren culpa in contrahendo sorumluluğunun daha avantajlı olduğunu görüyoruz. 

Doktrinde bu sorumluluğun 112.Madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kabul ediliyor. 

Eğer 112’ye gitmezsek haksız fiillere ilişkin hükümlere gideceğiz, daha dezavantajlı hükümlere 

başvurmuş olacağız. Culpa in contrahendo denildiğinde kusurlu davranışı ifade ediyor, kusurlu 

davranış söz konusu olduğu içinde eğer borca aykırılığa dayandırılırsa 112. Maddeye 

gidilecek. 

Bazı hallerde de borca aykırılık önceden belirli olabilir. Borca aykırılık önceden belirli 

ise kanunda buna ilişkin bir düzenleme görmüyoruz. Özel bir ifa güçsüzlüğü durumu var. 

Bundan bahsettik birinci dönemde ifa güçsüzlüğü düzenlenmiş. Eser sözleşmesinde bir hüküm 

var özel olarak düzenlenmiş: Eserin bitmeyeceği açık olarak anlaşılıyor, yani diyelim 

sözleşmede 2 sene verildi 1,5 sene geçti daha çivi çakmadı bunun 6 ay içinde bitmeyeceği 

belli. İşte bu durumda kanun eser sözleşmesine ilişkin bir düzenleme getiriliyor. Ama onun 

haricinde böyle bir özel düzenleme yok. Şimdi bu hallerde de ne yapılması gerektiği tartışılıyor. 

Kimi yazarlar vadeden önce temerrüt hükümleri uygulansın deniliyor, kimi hallerde bu da akdin 

müspet ihlali deyip 112.Maddeyi uygulamaya giden yazarlar var. Kimi yazarlar diyorlar ki 

bunlar sistemi bozmak olur kanunda açık hüküm söz konusu olmadığı için. Yapma borçları söz 

konusu olduğunda zaman yapılmayacağı anlaşıldığı noktada ifa imkansızlığı hükümlerini 

uygulayıp borcu sona erdirip tazminat istemek, verme borçları söz konusu olduğu hallerde 

beklemek gerekiyor. Vadeden önceki temerrüdün borçlar kanunun yapısına ters düştüğü ifade 

ediliyor. Ama bu hallere ilişkin bir düzenleme yok olması gerekir mi? Bence evet bu hale 

ilişkinde bir düzenlemenin olması gerekir. 

Aynı eser sözleşmesinde olduğu gibi. Hiçbir ifa hazırlığı yok, hiçbir şey yapılmıyor 

sözleşmenin ifa edilmeyeceği de belli bu halde biz ne yapacağız elimizi kolumuzu bağlayıp 

vadeyi bekleyeceğiz, temerrüde düşüreceğiz, temerrüde düşürmemizde yetmeyecek mehil 

vereceğiz vs ki sözleşmeden dönmeye ulaşabilelim. 

Şimdi 112. Madde kapsamında daha doğrusu borca aykırılığa girebilecek halleri işlemiş 

olduk. 

Gecikme özel bir biçim aldığı halde biz buna ne diyorduk temerrüt diyorduk. Borcun 

muaccel olması gerekiyordu ve kural olarak ihtar gerekiyordu. Bu iki unsur birleştiği 

zaman borçlu temerrüdü söz konusu oluyordu. Borçlu temerrüdünün sonuçları 3 grup altında 

topluyoruz: 1) Genel sonuçları, 2) Borçlu temerrüdünün para borçlarında sonuçları, 3) Borçlu 

temerrüdünün iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdeki sonuçları olmak üzeri. 
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BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN GENEL SONUÇLARI 

Genel sonuçlarına baktığımız zaman 118. Madde düzenleniyor. 

MADDE 118- Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını 

ispat etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı 

gidermekle yükümlüdür. 

İfanın yanında gecikmeden dolayı uğranılan zararında istenmesi söz konusu olabiliyor. 

Bu olumlu zarar kalemleridir bunlarda neyi ifade ediyor; ifa eğer vaktinde yapılmış olsaydı 

malvarlığının alacağı durum ile gecikme durumundaki haliyle arasındaki farkı ifade eden 

zararın, giderilmesi istenebilecektir. Biraz sonra faizde göreceğiz, mutlaka faizi istemek ya da 

asıl alçağı alırken çekince ileri sürmek gerekiyor. Çünkü faiz asıl alacağın fer ’isi olduğu için 

bu ileri sürülmediği taktirde sona erecektir. Ama tazminat için bu durum söz konusu değil. İfayı 

kabulden sonra hiç ihtirazı kayıt ileri sürülmese bile dahi tazminat davası açılması söz konusu 

olabilecek. Gecikmeden dolayı kişinin mal varlığında ne gibi bir zarar oluşmuş buna bakılır. 

Örneğin :Aldığı mobilya zamanında ifa edilmedi, oda ifa edilmediği için taşınamadı evine bir 

aylık kira ödemek zorunda kaldı gibi. 

“Burada dikkat edilmesi gereken şey temerrütten sonraki gecikmenin bizim için dikkate 

alınacağı. Şimdi diyelim ki vade söz konusu değil, o zaman ne olacak borç direk doğar doğmaz 

muaccel olacak. Diyelim ki biz 1 Martta sözleşmeyi yaptık, sözleşmede vade olmadığı için borç 

doğar doğmaz muaccel oldu. Bu tip hallerde ne yapmak gerekecek temerrüde düşürmek için 

ihtar çekmek gerekecek. Biz bekledik 1 nisanda çektik ihtarı. Şimdi zararı 1 Marttan değil de 

temerrütten, 1 nisandan itibaren başlatacağız. Faiz de aynı şekilde başlayacak. 

Para borçları bakımından 2. Derste daha ayrıntılı anlatacağız temerrüt faizi 

istenebiliyor. Bazı hallerde temerrüt faizi başlı başına zararı karşılamayabilir. Örneğin 

enflasyon zamanında, temerrüt faizin kapsamadığı zararları yani aşan zararlarında tazmin 

edilmesi söz konusu olabilecek. Bu açıdan şimdiden şu noktayı söylemek gerekiyor. Temerrüt 

faizi her zaman eşittir zarar olmak zorunda değil. Temerrütte de zararın istenmesi için kusur 

söz konusu, 118. Madde ifade edildiği gibi burada da kusur karnesi söz konusu. Borçlu 

temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe borcun geç ifasından dolayı oluşan 

zararları tazmin etmek zorunda olacak. Buradaki zarar az öncede ifa ettik olumlu zarar. 

119.Madde de temerrüdün ikinci bir sonucu düzenlenmiş durumda; 

Madde 119/2: Borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını veya borcunu zamanında 

ifa etmiş olsaydı bile beklenmedik hâlin ifa konusu şeye zarar vereceğini ispat ederek 

bu sorumluluktan kurtulabilir 

Normalde temerrütten önce aynı olay gerçekleşse biz ne diyeceğiz mesela: bir 

beklenmedik hal söz konusu olabilir yangın çıktı, sel oldu, mücbir sebep olabilir biz ne 

diyeceğiz? 

Burada ifa imkansızlığı var, ama kusurlu olmadıkça sorumlu olmuyor diyeceğiz. [m.136]. 

Ama aynı olay borçlu temerrüde düştükten sonra olursa borçlu sorumlu olacaktır. Temerrüdün 

ikinci bir sonucu da kaza ve beklenmedik halden dolayı sorumluluk yaratmasıdır. İki 

halden birini ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir: 

• Temerrüde düşmekte kusuru olmadığını veya 

• Borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı bile beklenmedik hâlin ifa konusu şeye 

zarar vereceğini ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir. 
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Örneğin: borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı, aynı apartmanda yaşıyorlar yangın 

çıkacaktı yine de zarar görmüş olacaktı. Dikkat edilmesi gereken aynı olayın gerçekleşmesi 

gerekir biri yangın biri sel olamaz. Bu bakımdan temerrüdün iki tane genel sonucu var: 

• Gecikmenin yarattığı zarlardan sorumluluk 

• Beklenmedik hallerden dolayı sorumluluk. 

BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN PARA BORÇLARINDAKİ SONUÇLARI 

Borçlu temerrüdünün para borçlarındaki sonuçlarına geçiyoruz. Para borçlarına baktığımız 

zaman 120.Madde de düzenlenmiş. [bkz. Sayfa 7] 

Para borçlarında çok önemli bir durum var, temerrüt anından itibaren temerrüt faizi 

işlemeye başlıyor. Şimdi temerrüt faizi açısından bilinmesi gereken en önemli nokta şu: 

112.Maddedeki zarar tazmin edilirken ve 118.Maddedeki zarar tazmin edilirken borçlunun 

kusuru gerekiyordu. Kusurlu sorumluluk halleriydi bunlar. Temerrüt faizi açısından kusur 

aranmıyor, zarar şartı aranmıyor, kanunda özel olarak düzenlenmiş. Yani temerrüde 

düştünüz kusurlusunuz kusursuzsunuz bunun hiç önemi yok, tak temerrüt faizi işlemeye 

başlıyor. Kanunda öngörülen temerrüt faizi için kusura ve zarara gerek yoktur. Temerrüt faizi 

bakımından bu, bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri. 

Şimdi temerrüt faizi nedir, nasıl hesaplanır bundan bahsedeceğiz. Temerrüt faizi, 3995 

sayılı kanun var orada belirlenmiş (%9). Bunlar değişebilir, çokta önemi yok bizim için 

sorulacak bir şey değil. Ama uygulaması nasıl oluyor derseniz, zaten hukukçular hiçbir zaman 

uygulamada hesaplamıyorlar. Bu işin uzmanları genelde maliyeciler, onlar hesaplıyor. Bizim 

açımızdan önemli olan temerrüt anını tespit etmek. 

ANAPARA FAİZİ 

Temerrüt faizinin yanında sözleşmede bir ana para faizi (kapital faiz) de uygulanabilir. 

Kapital faiz, sözleşmede alacaklının o paradan mahrum kaldığı dönem için vadeye kadar 

kendisine böyle bir faiz kararlaştırılmış olabilir. Temerrüt faizinde ise temerrüde düştüğü andan 

itibaren temerrüt faizi işlemeye başlayacak bunu kararlaştırılmasına vs de gerek olmayacak. 

Ama bunun yanında bir kapital faiz (ana para faizi)de öngörülebilir. Ne zamana kadar o zaman 

bu? Parayı aldığı vadeye kadar, ödeneceği tarihe kadar, ana para faizi öngörülmüş olabilir. 

Şimdi bu temerrüt faizinden az olabilir, çok olabilir. Eğer temerrüt faizinden azsa, artık 

temerrüde düştü andan itibaren kanundaki temerrüt faizi oranı uygulanacaktır. Fazlada olabilir 

eğer fazla ise temerrüde kadar bu faiz oranı uygulanacak, temerrütten sonrada gene bu 

uygulanmaya devam edecek. 

Şimdi 120.Madde de bir hüküm getirilmiş. Taraflar serbestler, kanundaki faiz oranından 

fazla bir faiz oranı belirleyebiliyorlar. Bunu ana para faizi olarak belirlenebileceği gibi temerrüt 

faizi olarak da belirleyebilirler. Fakat 120.madde buna bir sınır getiriyor: 

MADDE 120- Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede 

kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat 

hükümlerine göre belirlenir. 

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca 

belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. 

Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi 

kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz 

oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur. 
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Diyelim ki taraflar hükümde belirtilen bu sınırı aştı. Ne olacak bu durumda? Bu durumda 

kanuni haddi aşan kısmı uygulanmaz, kanuni hadde indiririz. Yani taraflar kanunda 

belirtilenden farklı bir oran belirleyebilirler fakat m.120/2 ‘ye riayet etmek zorundalar. Adi işlerde 

bu böyle olmakla birlikte ticari işlerde durum farklı oluyor. Ticari işlerdeki temerrüt faizi daha 

yüksektir. Fakat bunun söz konusu olabilmesi için mutlaka tarafların ticari temerrüt faizini 

istediğini beyan etmesi gerekir. Aksi halde adi işlerde geçerli olan temerrüt faizinin 

uygulanması söz konusu olabilecektir. 

YABANCI PARA BORÇLARINDA TEMERRÜT FAİZİ 

3395 sayılı kanunda yabancı para borçlarıyla ilgili de bir hüküm var: yabancı paraya 

devlet bankalarınca bu para için 1 yıllık mevduat hesabına verilen en yüksek faiz oranı 

uygulanıyor. Burada bu faiz tespit edilirken aynen ödeme kaydının olup olmamasının bir önemi 

yok. Aynen ifa kaydı varsa zaten yabancı para cinsinden faiz işleyecek. Fakat vadesinde 

ödenmediğinde seçim hakkı söz konusu oluyordu. Fiili ödeme günü veya vade günündeki kur 

üzerinden hesaplanıyordu bu durumlarda yabancı para borcu cinsinden faizi hesaplayıp daha 

sonra ülke parasına çevirmemiz gerekiyor. Örneğin: temerrüde düştü, biz yabancı para 

cinsinden faiz işleteceğiz daha sonra Türk parasına çevireceğiz. Türk parasına çevirip faiz 

işletmeyeceğiz. 

Mesela ben fiili ödeme günündeki kuru seçtim, temerrüde düştüğü andan itibaren 

yabancı para cinsinden faiz işleteceğiz daha sonra fiili ödeme günündeki kur üzerinden Türk 

parasına çevireceğiz. 

Yabancı para borcunda, vade de borç ifa edilmemiş olabilir. Bu durumda seçim hakkı 

alacaklıya geçiyordu. Alacaklı bu halde ya aynen ifa üzerinden veya fiili ödeme günü ya da 

vade günü üzerinden Türk parasına çevrilmesini isteyebiliyordu. Temerrüde düşürdükten 

sonra burada yine yabancı para cinsinden faiz işleyecek. Fakat burada bir vade yoksa hangi 

kur üzerinden hesaplanacak? Temerrüt ihtarı çektiği tarihte mi, yoksa muaccel olduğu tarih 

mi? Burada borçlar doğar doğmaz muaccel olduğu için muacceliyet tarihini esas almamız 

gerektiği kabul ediliyor. 

Temerrüt faizi kural olarak, temerrüde düştüğü günün ertesi günüden itibaren işlemeye 

başlıyor. Fakat bazı kanunlarda farklı düzenlemeler söz konusu olabiliyor. Mesela 121.madde 

de bağışladığı para ise başka bir tarihten başlatabiliyor icra tarihinden itibaren. 121.maddeyi 

bir kenara bırakırsak ana prensip itibariyle temerrüde düşüğü günün ertesi gününden itibaren 

işlemeye başlıyor. Örnek verecek olursak: vade söz konusuysa vade de muaccel olacağı için 

bu borçlar, vadeden itibaren temerrüt faizi işlemeye başlayacak. Ama doğar doğmaz muaccel 

oluyorsa veya bir gayri muayyen bir vade söz konusuysa, temerrüde düşürmek için ihtar 

gerektiği için ihtarla birlikte işlemeye başlayacak. [Bkz. Sayfa 5’in sonundaki örnek] 

Temerrüt faizi bakımından önemli olan bir başka noktada talep şartı. Eğer kişi, temerrüde 

düşülmüş olmakla birlikte temerrüt faizini talep etmezse, yani asıl alacağı alıyor ama temerrüt 

faizini istemiyor. Tazminat gibi değil dikkat edin. Yukarıda demiştik ki, ifayı aldık ama 

temerrütten kaynaklanan zarar ziyan tazminatını almadık, sonrasında bunun davasını 

açabiliriz bunun için ihtirazı kayıt koymasına gerek yok. Ama faiz alacağı asıl alacağın fer’isidir. 

Zaten 131. Maddeye bakarsak da: 

MADDE 131- Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, 

kefalet, faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur. 

İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına 

kadar yapılacak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı 

tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu faizler ve ceza koşulu istenebilir. 
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Biz bunun tersinden şunu anlamamız gerekiyor: Eğer saklı tutmazsan, ihtirazı kayıt ileri 

sürmezsen, halin şartlarından da saklı tutuğun anlaşılmıyorsa artık asıl alacağın sona 

ermesiyle birlikte faiz alacağı da sona ermiş oluyor. Daha sonra istenmesi söz konusu olmuyor 

aynı cezai şart gibi ifayı kabul ederken bununda mutlaka ileri sürülmesi gerekiyor. Taraflar 

sözleşmeye hüküm koyarak bunun aksini kararlaştırabilir. Misal, sözleşmeye faiz alacağı saklı 

tutulmamış olmasa bile istenebilir gibi bir hüküm koyabilirler. Veya böyle bir hüküm olmamakla 

birlikte hal ve şartlardan, durumun gereğinden de anlaşılabilir. Bunlar söz konusu değilse faiz 

alacağı asıl borcun fer ’isi olduğu için asıl alacakla birlikte sona ermiş kabul edilir. 

Temerrüt faizi kural olarak bizim zararımızı karşılıyor yüklü bir tazminat olarak, kanunda 

öngörülmüş; kusur ve zarara bağlı değil. Fakat şu da söz konusu olabilir benim zararımı 

temerrüt faizi karşılamıyor olabilir. 

Bunun sebebi enflasyonun temerrüt faizinin üstünde seyretmesi olabilir. Yargıtay’ın 

uygulamasına baktığımız zaman, enflasyonun temerrüt faizinden fazla olması her zaman için 

aşkın zarar olduğu anlamına gelmez diyor. Burada somut olayın koşullarına bakarak temerrüt 

faizinin zararları karşılayıp karşılamadığına karar vermemiz gerekiyor diyor. Aşkın zarar, yani 

temerrüt faizinin karşılamadığı bir zarar, varsa 122.Maddeye gitmemiz gerekiyor. 

MADDE 122- Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu 

kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle 

yükümlüdür. 

Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, 

davacının istemi üzerine hâkim, esas hakkında karar verirken bu zararın 

miktarına da hükmeder. 

Burada gene kusur karnesi söz konusu olacak, temerrüt faizinde kusur ve zarar yok, başka 

zararlar bakımından hem kusurlu olmasını arıyoruz hem de aşkın zararın olduğunu ispat 

etmesi gerekiyor. Tazminatın kusura dayanması ilkesi aşkın zararlar bakımından da söz 

konusu oluyor. 
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İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLU TEMERRÜDÜ 

Şimdi arkadaşlar en son karşılıklı iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde kalmıştık 

hatırlarsanız. Borçlu temerrüdünün sonuçlarından da bahsetmiştik. Şunu söylemiştik baştan 

itibaren, sözleşmelerde ifa yapılmadığı zaman ne demiştik? Bakıyorduk önce ifa mümkün mü 

değil mi, ifa imkânsızsa zaten ifa imkansızlığına ilişkin hükümleri uyguluyorduk, bu sefer 

borçlu sorumlu mu değil mi ona bakıyoruz, sonrasında eğer ifa mümkünse ve hala ifa 

edilmemişse ne yapmaya çalışıyorduk, temerrüde düşürüyorduk, temerrüt ihtarını çekiyorduk, 

temerrüt ihtarına rağmen, borç bu noktada ifa edilebilir temerrüt sonuçları vardı hatırlarsanız, 

neydi temerrüt sonuçları? Genel sonuçları, para borçlarında sonuçları, karşılıklı iki tarafa 

borç yükleyen sözleşmelerde sonuçları vardı. Genel sonuçları temerrüde düşmüş 

borçlunun kaza ve mücbir sebepten sorumlu olması ve gecikme tazminatıydı. Faiz, para 

borçlarının sonuçları idi, gecikme tazminatı ve beklenmeyen hallerden sorumluluk söz 

konusu oluyordu. Para borçları söz konusuysa zaten hiçbir şekilde kusur ve zarara bağlı 

olmaksızın temerrüt faizi işlemesi söz konusu oluyordu. İster Türk parası olsun ister yabancı 

para olsun, temerrüt faizi ise zaten ticari işlerde günlük değişen bir meblağ, 3095 sayılı kanun 

var oradan biz anlıyoruz bunu, tebliğler ile değişiyor. Mesela 2019'da bir tebliğ çıkmış ve 

değişmiş. Bizi çok teknik bir mesele olduğu için ilgilendiren bir mesele değil, faiz hesaplaması 

günlük hesap uzmanlarının ilgilendiği uygulamada bizi çok ilgilendiren bir mesele değil, bizi 

ilgilendiren mesele daha çok diğer meseleler, mesela aşkın bir zarar söz konusuysa bu 

konuda ne yapmak gerekiyor? Şimdi bu temerrüt faizi götürü olarak hesaplandığı için kusur 

ve zarar söz konusu değil. Ama eğer başka bir zarar söz konusuysa, yani temerrüt faizinin 

başlamadığı bir zarar söz konusuysa, mesela enflasyondan kaynaklı bir zarar söz konusuysa 

o zaman bunların da ayrıca istenmesi gerekiyor. Buna biz aşkın zarar diyoruz. Burada işte 

hem temerrüt faizinin kişinin zararını karşılamadığını, alacaklının bunu ispat etmesi gerekiyor 

hem de kusuru olduğu durumda kusur karinesi burada da geçerli oluyor ve kusur 

karinesinden faydalanması söz konusu oluyor, alacaklının temerrüt faizleri bakımından. 

 
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN 

SONUÇLARI 

Şimdi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde özellikle borçlu temerrüdünün sonuçları da 

özellikle 123. maddede ve devamında kanunumuzda düzenlenmiş. Dolayısıyla şimdi burada 

bahsedeceğimiz imkânlara gelebilmek için mutlaka bu prosedürün takip edilmesi gerekiyor. 

Yani borçlu temerrüde düşmüş olacak bir kere, yani mütemerrit borçluya karşı bu ek imkânlar 

söz konusu olmuş olacak. Borçlu temerrüde düştü, borcunu ifa etmedi, ya vade geldi, ya 

borçluya ihtar çekildi ve borçlu temerrüdü gerçekleşti. Şimdi bundan sonra ne yapılabilir bu 

ek imkânlardan faydalanabilmek için? Ek imkânlar derken şu ek imkânlar; sözleşmeden 

dönüp olumsuz zararı isteyebilir yahut aynen ifadan vazgeçip müspet zarar istenebiliyor, ifa 

mümkün olmasına rağmen. Biz de müspet zararın istenebildiği durumlar hangisiydi? Kötü ifa, 

müspet zarar istenebiliyor ama tamamen ifadan vazgeçerek istenebildiği başka bir durum 

vardı, bu ifa imkânsızlığında da oluyordu, bu halde de müspet zararın istenmesi söz konusu 

olur. Burada da aynı şekilde tamamen ifadan vazgeçiyor onun yerine olumlu zararının 
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istenmesi de söz konusu olabiliyor. Şimdi dolayısıyla iki tane imkân, üç imkân aslında, çünkü 

ifa mümkünken gecikmeden kaynaklanan zarar her zaman istenebiliyor ama biraz sonra 

bahsedeceğimiz ek bir süre verilerek bir takım ek imkânlardan faydalanması söz konusu 

olabiliyor, temerrüde düşmüş olan borçluya karşı alacaklının. 

Şimdi 123 maddede diyor ki: karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri 

temerrüde düştüğü takdirde bir borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun 

süre verilmesini hâkimden isteyebilir. Dolayısıyla borçlu temerrüde düşüyor, bu kanun 

uyarınca ya hâkimden ya da kendiniz uygun bir süre verilmesini istiyoruz, bu sürenin sonunda 

da eğer borç ifa edilmemişse 125. maddedeki seçimlik imkânlar söz konusu olur. Bunlardan 2 

tanesi bizim için çok önemli. Çünkü aynen ifa da gecikme tazminatı her zaman istenebilir 

bunun için ekstra bir uyarıya gerek yok. Bununla birlikte sözleşmeden dönüp menfi zararın 

istenmesi veya aynen ifadan vazgeçip olumlu zarar istenmesi için mutlaka 123 

maddedeki ek sürenin verilmiş olması gerekiyor. Borçlu temerrüde düştü, biz ancak ek süre 

vererek bir takım ekstra farklı seçimlik imkânlardan da faydalanarak alacaklının faydalanması 

mümkün olacak. Bunlar nedir? Dönmede olumsuz zarar veya aynen ifadan vazgeçerek 

müspet zarar. İşte bu aynen ifadan vazgeçerek müspet zararın verildiği hal aslında bizim 

gördüğümüz ifa imkânsızlığındaki duruma çok benziyor, orada da artık ifa imkânsızlaştığı için 

zorunluluk gereğince, artık ifada müspet zararın tazmini istenebilir. Burada mübadele ve fark 

teorileri vardı, onları birazdan size hatırlatacağım. Şimdi burada söylenmesi gereken şey 

şudur, 123. maddeye ilişkin olarak dikkat edilirse diyor ki uygun bir süre verilir, burada bir 

süre verilmesi gerekiyor her şeyden önce. Bu sürenin uygun bir süre olması gerekiyor, süre 

derken hiç şüphesiz buradaki süreyi hiç ifa hazırlığına başlamamış bir kişi için verilecek 

süreyi düşünmemeliyiz, yine ifa hazırlığını yapmış, ifayı belli bir noktaya getirmiş, ama biraz 

daha süreye ihtiyacı var, mesela yapma borcunda bir elbise dikilecek çoğunluğu 

tamamlanmış, yüzde sekseni tamamlanmış ek süre de geri kalan yüzde yirmiyi 

tamamlayacak. Yoksa hiçbir şey yapmamış, elbise öylece duruyor böyle bir insana ek süre 

vermeye gerek yoktur, verilmez. Çünkü başlanmış işe ek süre verilmesi gerekiyor, aynı şey 

inşaat/eser sözleşmelerinde de geçerli, bir tane çivi çakmamış insana bir anda ek süre 

vermenin bir anlamı olmayacak ama çok büyük bir kısmı bitmişse, ufak tefek şeyler kalmışsa 

ek süre 1 ay 2 ay verilebilir. Bu noktada dönme seçeneğine gitmek adaletli olmaz.  

Dolayısıyla böyle bir ek süre vererek son bir şans vermek anlamında algılanması gerekiyor 

ama hiçbir ifa hazırlığını girişmemiş kişi açısından değil, ifa hazırlığını belli bir noktaya 

getirmiş kişiler bakımından verilmesi gerekiyor. Burada aynen temerrüt ihtarında olduğu gibi, 

hukuki muamele benzeri bir fiil dolayısıyla kişinin sonucu öngörmesi gibi bir zorunluluk 

aranmıyor. Ehliyet, temsile ilişkin hükümler aynen hukuki işlemlerde ki gibi uygulanması söz 

konusu oluyor ama kişi bunun sonucunda bu ek imkânlardan faydalanacağını bilmese bile 

süre vermekle bunlardan faydalanabiliyor, yani ilave surenin sonuçlarını bilmese bile hukuki 

işlemlerdeki gibi bilmesi aranmıyor. Dedik ki sürenin yeterli/uygun bir süre olması gerekiyor. 

Diyelim ki kısa bir süre verdim, bu tartışmalı bir konu, kimileri diyor ki uygun süreye 

tamamlanır, kimileri diyor ki hayır hiç süre verilmemiş sayılır, kimileri diyor ki bir süre 

verilmiştir ve o süreden sayılır. Tekrar yeni bir süre ile tamir edilmesi gerekir deniyor. Fakat 

burada önemli olan alacaklı süreyi verdikten sonra, borçlu sürenin yeterli olmadığını 

düşünüyorsa hemen bunu karşı tarafa bildirmesi gerekir, bildirmediği takdirde, evet bu uygun 
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süre olarak algılanabilir. Onun için kendisi açısından uygun bir süre olduğunu düşünmüyorsa 

alacaklıya bunun bildirmek, borçlu bunu bildirmek mecburiyetindedir. Aksi halde uygun süre 

olarak kabul edilmesi söz konusu olacaktır. Burada bir başka önemli konu belirli bir sürenin 

verilmesi gerekir. Yani şöyle demek bizim açımızdan yeterli değil, ilk uygun sürede 

borcunuzu ifa edin, en kısa zamanda borcu ifa edin demek değil, tam tersine şöyle 

borcunuzu bir ay içerisinde ifa edin tarzında süreyi ortaya koyması gerekiyor. Sürenin uygun 

olmasıyla birlikte aynı zamanda böyle bir belirli bir sürenin konması gerekiyor. Aksi takdirde 

süre tayin edilmiş olduğundan bahsedemiyoruz, bahsedememiş olduğumuz için de 125. 

maddedeki imkânların kullanılması söz konusu olmayacak. Şekle tabi sözleşmelerde de aynı 

şekilde süre vermenin şeklen yapılması aranmıyor, şekilsiz olarak da yapılabilir, şekle bağlı 

olması şart değil fakat TTK 18. Maddesi vardı bundan temerrüt ihtarında da bahsetmiştik bu 

hükümden, tacirler arası yapılan ihtarlar/ihbarların mutlaka noter vasıtası ile yapılması 

gerekiyor, iadeli taahhütlü mektupla yapılması gerekiyor ve yahu da güvenli elektronik imza 

sistemine kayıtlı olarak imza ile yapılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla dikkat edilmesi 

gerekiyor eğer tacir temerrüde düşürülecek ise bu şekle tabi, onun dışındaki işlemlerde hem 

temerrüt ihtarı şekli bağlı değil, hem de demin bahsettiğimiz ek süre verildiği hallerde geçerli 

bir durum. Çünkü tacirler arasındaki her türlü ihtarlar ve ihbarlar dediği için süre vermenin de 

bu kapsamda değerlendirmesi gerekiyor. 

Şimdi sürenin sonunda, bu süre verildikten sonra alacaklının imkânları nelerdir? Zaten 

125. maddede yazıyor diyor ki, temerrüde düşen borçlu verilen süre içerisinde bunu bir 

kere daha vurgulayarak söylüyorum. Çünkü hep karıştırılan bir şey sınavlarda temerrüde 

düşürmek için değil, temerrüde düşürdük biz zaten, dolayısıyla iki süreyi birbirine 

karıştırmayın, temerrüde düşürmek için de bir ihtar çekmeye gerek var, o ihtarda süreli olarak 

verilebiliyor, ikisi birleştirilebilir ama o ayrı bir mesele ve daha zor olabilir tespit edilmesi, 

bizim burada bahsettiğimiz şu, temerrüde düşmüş kişilere veriliyor bu süre, yani temerrüt 

ihbarıyla, bu ek süre vermek birbirinden ayrı değerlendirilmesi gereken şeyler, zaten bu kişi 

temerrüde düştü, biz bir süre daha veriyoruz ki bu ek imkânlardan faydalansın. Şimdi bu ek 

imkânlar neler? Verilen süre içerisinde temerrüde düşen borçlu, borcunu ifa etmemişse veya 

süre verilmesini gerektirmeyen bir borç söz konusu ise, bazı hallerde süre verilmesini 

gerektirmeyen durumlar söz konusu olabilir, bunlardan daha sonra ayrıca bahsedeceğiz 124. 

maddede kapsamında, ama böyle bir durum söz konusu değilse sürenin sonunda her zaman 

borcun ifası ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir yani sürenin sonunda her 

zaman borcun ifasını isteyebilir. Aslında süre vermeye de gerek yok, çünkü kişi zaten borçlu 

olduğu için, çok büyük önem taşımıyor ek süre vermek, ek süre vermek için aslında 2. ve 3. 

fıkra açısından önemli taşıyor, diyor ki: alacağın ayrıca borcun ifasından ve gecikme 

tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğinde temerrüde girerek, borcun ifa edilmemesinden 

doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir. Yani aynen ifadan 

vazgeçebilir ve olumlu zararını isteyebilir yahut da sözleşmeden dönebilir diyor. O halde ek 

sürenin sonunda aslında temelde 2 tane ek imkânı söz konusu. Aynen ifadan vazgeçerek 

olumlu zarar ister ya da döner olumsuz zararı ister. 
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Şimdi baştan beri şunu söyledik, dedik ki, tazminat isteyebilmek için ne olması 

gerekiyor borçlunun, kusurlu olması gerekiyor. Eğer borçlu kusursuzsa da bunu isteyebilecek 

mi? O halde hayır isteyemeyecek. Neyi isteyemeyecek kusursuzsa? İki tane şey isteyemiyor, 

kusura bağlı olmayan 2 tane nokta var; bir kere aynen ifadan vazgeçen olumlu zararı 

isteyemez, çünkü zaten zararı isteyebilmek için kusurlu olması gerekir. Ama aynen ifayı 

isteyebilir. Aynen ifa istemesinin kusurla alakası yok ama gecikmeden kaynaklanan zararı 

isteyebilir mi? Aynen ifanın yanında gecikmeden kaynaklı zararı isteyemez, çünkü zararı 

isteyebilmesi için kusurlu olması gerekiyor. Borçlu kusurlu değilse aynen ifa ister ama 

gecikme zararını isteyemez. Aynen ifadan vazgeçip olumlu zararı isteyemez, dönebilir ama 

olumsuz yani menfi zarar isteyemez. Dolayısıyla burada kusura bağlı olmayan noktalar 

isteyebileceği şeyler; aynen ifa ya da sözleşmeden dönebilir ama olumsuz zararı 

tazminatı isteyemez. Bunlar borçlunun kusuruna bağlı değildir ama borçlu kusurluysa ifanın 

hiç ya da gereği gibi yapılmaması noktasında tazminat ve gecikmeden kaynaklı zararı 

isteyebilir, aynen ifadan vazgeçip olumlu zararı isteyebilir, dönerse  menfi zararı isteyebilir. 

Bir tek kusura bağlı olmayan bir şey neydi, temerrüt faizi kusura bağlı değil, zarara 

bağlı değil, borçlu olarak; temerrüt anını tespit edip isteyebiliyor. 

Bu hakları kullanan kişi hangi yolu seçtiğini bu sürenin sonunda derhal bildirmesi 

gerekiyor. Aynen ifayı bildirmek zorunda değil, zaten bunun için süre verilmesi de gerekli 

olmadığına göre, öyle bir bildirimde bulunması şart değil fakat bunun dışındaki hallerde, yani 

aynen ifadan vazgeçip müspet zararı istiyorsa veya dönerek menfi zararı istiyorsa bu 

ihtimallerden hangisini seçtiğini ve alacaklının bu sürenin sonunda derhal bildirmesi 

gerekiyor. Bunun nedeni belirsizliği ortadan kaldırmaktı. Burada biz müspet zarar ve menfi 

zarar anlatırken şunu söylemiştik, bazen müspet zarar fazla olabilir genellikle fazladır bazen 

düşük de olabilir, menfi zarar aşabilir. Dolayısıyla maldaki söz konusu olabilecek 

spekülasyonları ve onun beklediği değeri düşebiliyor bu sefer tak diye diğer imkânı 

kullanabiliyor, bu tip belirsiz durumlar borçlunun aleyhinde sonuçlanabiliyor ve aleyhine bazı 

spekülasyonlara sebep olabiliyor. Onun için sürenin sonunda bir belirsizlik ile karşılaşmaması 

için alacaklının hangi seçimlik imkânı seçtiğini derhal borçluya bildirmesi gerekiyor. 

Şimdi buradaki başka ihtimal de şu, diyelim ki alacaklı aynen ifadan vazgeçip olumlu 

zararı istedi, fakat bunun için kusur gerekiyor, dava esnasında bu kişinin borçlunun kusurlu 

olmadığı ortaya çıkıyor, Ne olmuş olur böyle bir durumda? Aslında seçtiği imkânı 

kullanmasının koşulları gerçekleşmemiş olabilir, bu tip hallerde ne yapılması gerektiği 

tartışılıyor genelde kabul gören görüş tekrar bir süre verip süre sonucunda da eğer hala ifa 

etmemişse dönme imkanını kullanabileceği, zaten dönmekten başka bir seçenek de 

kalmadığı için bunu kullanması gerekiyor. Yani seçtiğimiz imkânları eğer şartları 

oluşmamışsa tekrar bir süre verilerek diğer seçimlik imkana yönlenmekte söz konusu 

olabilecektir. Bu seçimlik imkânı belirlemek yenilik doğuran bir hak. Bir de bildirdikten sonra 

biliyorsunuz yenilik doğuran haklar bazı sonuçlar doğurduğu için bunların geri alınması ve 

vazgeçilmesi söz konusu olmuyor. Ben seçtim imkânımı, olumlu zararımı istedim, sonra 1 

hafta sonra piyasa fiyatları değişti, dönseydi menfi zarar benim için daha karlı olacaktı demek 

mümkün olmaması gerekiyor. Bu da aynı şekilde bir belirsizliğe sürükleyebilir borçluyu, bu 

bakımdan seçimlik imkân yenilik doğuran bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi eğer olumlu 
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zararı isterse bu seçeneklerden nasıl bir yöntem izlenmesi gerekiyor, zaten kusura tabiyiz 

123 madde gereğince, burada iki tane yaklaşım vardır bir mübadele teorisi öbürü fark 

teorisiydi. Kimi yazarlar mübadele teorisinin kanunun sistematiğine daha uygun olduğunu 

ifade ediyor, kimi yazarlar ise bir hesaplama yöntemi olarak da fark teorisi kabul ediyorlardı. 

Mübadele teorisinde şu söz konusu oluyor; kişi kendi edimini veriyor, karşı taraftan da kendi 

ifa edimini gerçekleştirmesi bekleniyor. Dolayısıyla o edimleri vermeyeceği anlaşılıyorsa, 

diyelim ki onun para değerine değişecek, onu vermesi gerekiyor. Fark teorisinde  ise 

bakılıyor, edimler arasında bir fark var mı, bir zarar söz konusu mu, eğer bir zarar söz 

konusuysa o zararın verilmesi gerekecektir. Tarafları edimlerini ifa etmekten böylelikle 

kurtuluyorlar, sadece bir zarar varsa fark olarak hesap edilmesi söz konusuydu. Genellikle 

mübadele teorisi biraz daha eski bir teori, her ne kadar kanun sistemine daha uygun dense 

de, fark teorisinde de biz tazminatın hesaplanma yöntemi olarak uygulandığı bugün sıklıkla 

görüyoruz. Kimi yazarlar işte imkânsızlığı anlatırken anlatmıştım, sadece borcun sona erdiği 

fikri söz konusuysa fark teorisinin kullanılması imkânın olduğunu söylüyorlar, Aksi takdirde 

kanunumuzda mübadele teorisinin uygulanması söz konusu olduğunu söylüyorlar.Bununla 

birlikte çoğunluk neredeyse fark teorisinin borcun sona ermese de, bütün bu imkânsızlık da, 

sona erdirmesek bile, olumlu zararın istendiği hallerde fark teorisinin kabul edilebileceğini 

ifade eden birçok yazar var. 

2. ihtimal dedik, ne yapabilir? Aynen ifadan vazgeçip olumlu zararı isteyebilir, 

Aynen ifada gecikme tazminatını her zaman isteyebilir dediğimiz gibi süre vermeye gerek 

yok, sürenin sonunda bunu açıkça belirtmeye de gerek yok veya aynen ifayı istiyorsa zaten 

bunu talep edebiliyor, bu ek süre vermenin en önemli noktası sözleşmeden ya dönecek ya  

da aynen ifadan vazgeçip olumlu zararı istediği haller bakımından söz konusu oluyor. 

Yapabileceği bu noktada 2. ihtimal sözleşmeden dönebilir bu sürenin sonunda. Sözleşmeden 

dönüldüğü hallerde diyor ki 125. maddenin son fıkrası, taraflar karşılıklı olarak ifa 

yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler, bu durumda 

borçlu temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı sözleşmenin 

hükümsüz kalması sebebi ile ilgili uğradığı zararın tazminini isteyebilir. Dolayısıyla eğer 

dönme durumu gerçekleşirse nasıl bir sonuçlarının olacağın tespit edilmesi gerekebilir, neler 

isteyebilir döndükten sonra, döndükten sonra bir kere menfi zararı isteyecek tamam ama bu 

dönme işlemi ne şekilde gerçekleşecek, bu tartışılıyor. Klasik Teoriye göre; döndükten sonra 

birtakım şeyler bu esnada verilmiş olabilir tabiî ki, diyelim ki ben semeni ödedim, 

sözleşmeden de döndük, dönme esnasında ne oluyor Klasik Teori uyarınca, sözleşme 

baştan itibaren geriye etkili olarak ortadan kalkıyor, bunun sonuçları oluyor. Sözleşme 

tamamen baştan itibaren ortadan kalkıyor, önemli olan eski statüye, eski hale dönmeye 

çalışıyor. Bunu yaparken de örneğin satım sözleşmesi uyarınca taraflar satış bedelini ödemiş 

olabilirler, mal teslim edilmedi ama biz bedeli ödedik. Şimdi ne yapacağız? Bunu geri vermek 

söz konusu olacak, alınan şeylerin geri verilmesi, çünkü eskiye dönmeye çalışıyoruz. Borç 

ilişkisini ilk kurulduğu andan itibaren dönme beyanı ile birlikte baştan itibaren ortadan 

kaldırılması söz konusu. Şimdi ben dedim ki süre verildi, sürenin sonunda dönme imkânı 

kullandım ve sözleşmeden döndüm, döndükten sonra ne diyeceğim, verilen ödemiş olduğum 

semeni geri vermesini istiyorum, geri verme işlemi ne hükümlerine göre olacak? Sözleşme 

hükümlerine göre mi geri verme hükümlerini uygulayacağım yani 112. ye göre mi isteyeceğim 

veya 
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sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre mi isteyeceğim? Teorilerin tartışıldığı noktalardan 

bir tanesi bu iade taleplerinin ne şekilde olacağıdır. Klasik olan teoriye göre bu talepler eğer 

birtakım edimler ödenmişse bunlar sebepsiz zenginleşme teşkil eder, sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre geri verilmesi gerekir. Eğer borçlar ifa edilmemişse bu borçlar artık sona 

erer ifa edilmeleri istenemez. Böylelikle başa dönülür, ifa edilenler geri verilir, ifa edilmeyenler 

sona erer. Eğer ifa talepleri sebepsiz zenginleşme kapsamında değerlendirilir. 

Sebepsiz zenginleşme şu noktada önemlidir: İyi niyetli sebepsiz zenginleşen mi, 

kötü niyetli sebepsiz zenginleşen mi, buna bakmak gerekiyor. Eğer iyi niyetli sebepsiz 

zenginleşense, farklı hükümler söz konusu oluyor. Elinde ne kaldıysa onu veriyor, kötü niyetli 

ise tam tazminatı ödemesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla sebepsiz zenginleşme 

maddesinde uygulanan tazminatın içeriği de farklı olacaktır. Tabii bir kere sebepsiz 

zenginleşmede zamanaşımının uygulanması söz konusu olacak. Dönüldükten sonra elbette 

menfi zararın tazmini istenebiliyor. Bu menfi zararın istenmesi kusura bağlı olarak 

istenebiliyor, kusur gerekiyor. Eğer kusur yoksa bir başka durum, sadece sözleşmeden 

dönebilir ama olumsuz zararın istenmesi söz konusu olmayacak. Olumsuz zarar kalemlerinin 

içerisinde neler istenebiliyor? Sözleşmenin yapılması için vekâlet masrafları gibi, noter 

masrafları gibi bunlar istenebilir, yoksun kalınan kar müspet zarar kaleminden istenebiliyor. 

Hükümsüz olan sözleşmeye güvenden kaynaklanan zararlarda istenebiliyor. Bu arada bazı 

birtakım fırsatlar kaçırılmışsa sözleşmenin hüküm ifade edeceğine güvendiği için bir takım 

teklifler kaçırmış olabilir bunların istenmesi de söz konusu olabilecek. Dolayısıyla dönme 

durumunda bu gibi olumsuz zararlarda istenebiliyor. Şimdi Klasik Dönme Teorisi dedik zaten 

her teori de bir kere klasik teori ve Klasik Dönme Teorisinde menfi zarar istenebiliyor ama  

diğer teorilerde tartışılıyor bazı yazarlar dönme olaylarını olumlu zararlarını istenebileceğin 

ifade ediyorlar. İkinci bahsedilmesi gereken teori klasik teorinin yanı sıra Yeni Dönme Teorisi 

var, bir de Yasal Borç İlişkisi Teorisi var, o da aslında çok benziyor bu klasik teoriye, 

sadece zamanaşımı bakımından farklı, sebepsiz zenginleşmede zamanaşımını 

uygulamıyorlar da, normal borca ilişkin genel 10 yıllık zamanaşımını uyguluyorlar. 

Alınan ve verilen şeylerin geri verilmesi söz konusu olabiliyor. Daha önemli olan Yeni 

Dönme Teorisi.  

Yeni Dönme Teorisi de şöyle; diyor ki borç ilişkisinin dönülmesi ile birlikte 

dönme geriye etkili mi ileriye etkili mi ya da sona erme söz konusu değildir, tam 

tersine borç ilişkisi bir çeşit tasfiye sürecine girer. Dolayısıyla verilenler geri alınacak 

ama sebepsiz zenginleşme hükümleri teşkil etmek zorunda değil. Aynen sözleşme 

hükümlerine göre biz nasıl sözleşme hükümlerine göre verdiysek sözleşme 

hükümlerine göre geri alacağız, yani tasfiyeye sokuyoruz ve verilenlerin geri 

verilmesini uyguluyoruz. Öbüründe ise ne oluyordu? Dönülüyor artık borç ilişkisi baştan 

itibaren ortadan kalktığı için bizim için bunların hepsi sebepsiz zenginleşme teşkil ediyor ve 

geri verilmesi gerekiyor. Burada ise böyle bir sonucu yoktur, dönüldükten sonra sadece geri 

verilme işlemi söz konusu oluyor, verilen şey geri verilecek. Ama sebepsiz zenginleşmeye 

göre değil tasfiye gibi geri verilecek. Sözleşme hükümlerine göre tasfiye ediyoruz, sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine göre değil. Yine bir borçtur verme borcu geri verme borcuna döner. 

Geri verme borcu olduğu için de 126. madde kapsamında zamanaşımı uygularız. Çünkü 

verilenler geri verilecek yani bir çeşit borç ilişkisi tersine dönüyor diyebiliriz, verme borçları 

geri verme 
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borçlarına tersine döner. Yapma borçları açısından aslında çok uygulanamıyor ama onlar da 

bir çeşit tazminat gibi yapmış olduğu şeyleri tazminat gibi geri verme uygulanıyor yani borç 

ilişkisi ortadan kalkmıyor, tamamıyla yeni bir borç ilişkisi oluyor ve verilenler geri verilecek 

tarzında oluyor. Teorik anlamının dışında pratik bir takım önemli sonuçları da söz konusu 

oluyor. 

Bir kere zamanaşımı açısından farklı olduğunu söyledik, birinde 10 yıllık süre 

sebepsiz zenginleşme de söz konusu iken, burada normal genel zamanaşımı süresi söz 

konusu oluyor. Teorilerin en önemli noktası teminatlar bakımından oluşur. Çünkü asıl borç 

sona erdiği zaman aslında ne oluyor aslında teminatlar ve cezai işlem şartları sona ermiş 

oluyor işte Klasik Teori uyarınca diyor ki eğer borcun ifa edilmesi durumunda teminat verilmiş 

olabilir, ipotek konulmuş olabilir, kefalet verilmiş olabilir, bir garantör olabilir, banka teminat 

mektubu söz konusu olabilir. Bütün bunlar ayni ve şahsi teminatlar söz konusu olabilir. Şimdi 

bunlar normalde sözleşmeden dönüldüğü zaman tamamen hepsi ortadan kalkıyor bunların. 

Çünkü var olan borçlar sona erdiği için teminatları da sona eriyor ve bunların başa dönmesi 

artık söz konusu olmuyor. Hâlbuki Yeni Dönme Teorisi diyor ki bunlar sona ermek zorunda 

değil, borçlar sona ermiyor bu teoride, ne oluyor? Terse dönüyor verme geri vermeye 

dönüyor, tasfiye süreci girdiği için. Dolayısıyla nedir bütün bu teminatlar ve cezai şartları borç 

sona ermediği için geri verme taleplerinde de uygulayabiliriz. Diyelim ki biz borcu vermiş 

olalım, senedi geri vermişim ve geri istiyorum ödemiş olduğum semeni. Bunu da aynen Yeni 

Dönme Teorisi çerçevesinde geri vermediği takdirde doğrudan doğruya senedi işleme 

sokacağım, bankaya gideceğim ve diyeceğim ki bu bunun karşılığı oldu artık geri verme söz 

konusu, şimdi siz bana lütfen geri verin, aynı şekilde kefile ya da ipoteğe başvuru yapacağız. 

Halbuki Klasik Teori çerçevesinde ne oluyor, bütün borçların sona ermiş olması söz konusu 

olduğu için kişisel teminatlarda ve ayni teminatlarda borcun fer’ileri olarak sona eriyor ve 

onların karşılanması söz konusu olmuyor, zamanaşımı bakımından da birtakım avantajları 

var, dediğim gibi sözleşme hukuku hükümleri 126 madde uygulanıyor, öbür tarafta sebepsiz 

zenginleşme hükümleri uygulanması söz konusu oluyor. Bununla birlikte Yeni Dönme Teorisi 

Türk hukukunda son dönemlerde taraftar toplayan bir teori olmakla birlikte eleştirildiğini de 

bazı yönlerden görebiliyoruz. Bunun uygulanacağı noktalardan bir başkası da, bir kere bu 

teminatların devam etmesi en çok eleştirilen konulardan bir tanesi, çünkü deniyor ki kişi 

dönmeyi seçtiğine göre bu artık teminatlardan vazgeçmeyi, cezai şartlardan vazgeçmeyi 

göze almıştır. Eğer bunlardan vazgeçmek istemiyorsa, olumlu zararı pekâlâ isteyebilir,  

olumlu zararın istendiği hallerde de zaten cezai şart çok işe yarar bir şey, büyük 

sözleşmelerde çok uygulanan bir şey. 

Cezai şart hükümleri konuyor çünkü tazminat hesabı uygulaması çok teknik ve zor 

olan bir şey, insanları bundan koruyan o zor süreçten kolaylaştıran bir durum olduğu için 

cezai şart hükümlerinin konulması son derece pratik. Şimdi siz diyorlar ki Yeni Dönme Teorisi 

ve eleştiren yazarlar, madem sözleşmeden dönmeyi tercih ettiğinize göre artık niye hala 

cezai şartı istiyorsunuz, niye teminatların peşine düşüyorsunuz o zaman bunların peşine 

düşüyorsanız aynen olumlu zararı isteyin. Bunu isteyen buna da katlanır. Bu da bir kısır 

döngüye sebep olur verdim geri verdim, devamlı devam edecek bir şeye dönüşebilir 

verdikleri verdiklerim. Dolayısıyla sözleşmeden dönülmüştür baştan itibaren ortadan 

kalkmıştır, verilenler de sebepsiz zenginleşmeyle istenmesi gayet isabetlidir dinliyor eleştiren 
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kişiler tarafından. Bir de şu kısım önemli Şimdi geri verme dediğimiz zaman orada kusurun 

bir rolü yok, kusursuz da olsa geri vermek zorunda olacak. Çünkü normalde borcunu ifa 

etmesi için kusur aranmıyor, sonuçları açısından kusurun bir önemi var. Dolayısıyla kusursuz 

olan kişi açısından geri verme borcu söz konusu olacak. Hâlbuki iyi niyetli kötü niyetli 

sebepsiz zenginleşen olması neticede geri vereceği malın kapsamı bakımından önem 

taşıyacaktır. Bu açıdan da farklılık vardır. 

Şimdi bu Yeni Dönme Teorisi ile ilgili şunu da söylemek lazım: Burada dönülen şey 

aslında borçlandırıcı işlemden dönme söz konusu oluyor, peki buna rağmen tasarruf 

işlemi yapılmışsa bunun nasıl bir etkisi olacak? Yani biz taşınmaz mülkiyetini naklettik, 

daha sonra tapuda da işlem yapıldı tapuda kayıt yapıldı. Daha sonra da semen ödenmediği 

için ben sözleşmeden dönüyorum şimdi buradaki benim açacağım davanın niteliğinin ne 

olması gerekiyor? Sebepsiz zenginleşme davası mı açarak taşınmazı geri alacağım yoksa 

tapu kütüğünün düzeltilmesi davası mı İstihkak davası kökenli dava mı açacağım? Klasik 

teori çerçevesinde yaklaşıyoruz. Taşınır işlemlerde taşınır mülkiyeti bendeyse istihkak davası 

açabilirim, taşınır mülkiyeti geçmişse o zaman sebepsiz zenginleşmeye dayanan tespit 

davası açılabilir, sebepten soyut dediğimiz taşınırlar için geçerli bu. 

Aynı örnek taşınmaz için söz konusu olduğunda, biz taşınmazı tapuda tasarruf işlemi 

yaptık, semen ödenmedi, sonrasında ben de sözleşmeden döndüm.  Bunun tapudaki etkisi 

ne olacak? Ben ne davası açarak bunu geri alacağım, burada zaten  tapu açısından bir  

sorun yok aslında tapu işlemi illidir. Çünkü kanunda açıkça düzenleme var tapudaki sebebin 

geçerli bir sebebi olması gerekiyor, eğer tapudaki sebep geçersiz ise yapılan kayıtta geçersiz 

olacaktır, şimdi dolayısıyla bir sözleşmeden borçlandırıcı işlemden döndükten sonra zaten 

yapılan kayıtta otomatik olarak yolsuzlaşmış olacak. Ben aslında istihkak davasında 

açabileceğim fakat burada şu söyleniyor: Otomatik bir klasik teorinin söyleyenlerin  

içerisinden bir grup diyor ki ‘’hayır böyle otomatik bir etki söz konusu olamaz. Bir kere tapuda 

kayıt yapıldıysa tapudaki kayıt illi dahi olsa bu işlem artık burada mülkiyet geçmiştir ancak 

sebepsiz zenginleşme davası açılabilir.’’ Bir ayrıma tabi tutanlar vardır hak ve mülkiyetin bu 

şekilde geri dönmesi söz konusu olmaz diyenler var. 

Dolayısıyla toparlayacak olursak bu iki teorinin çok daha detaylı ayrıntıları var bunlar 

dersimizin kapsamını aştığı için ben girmek istemiyorum bizim bilmemiz gereken şey temel 

olarak şu, 2 tane temel teori var bunlardan bir tanesi Klasik Teori, öbürü de Yeni Dönme 

Teorisi. Klasik Teori şunu söylüyor diyor ki sözleşmeden dönme baştan itibaren ortadan 

kaldırır, bu saate kadar verilmiş edimler sebepsiz zenginleşme hükümleri teşkil eder, geri 

verilmesi gerekir sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri verilir, verilmeyenler de artık 

sona erer. Biz dönmeyi seçtiğimiz içinde teminatlarda borçla birlikte burada sona erer diyor. 

Evet devam ediyoruz Klasik Teori ve Yeni Dönme Teorisi var dedik. Klasik Teori şu 

oluyor, sözleşmeden dönüldüğü takdirde, baştan itibaren ortadan kalkmış oluyor verilen 

şeyler tamamı ile edilerek, eski statüye dönmek istediğimiz için sanki sözleşmeyi hiç 

yapılmamış, hukuk dünyasında doğmamış gibi sonuç yaratmak istiyoruz. Bunun için de 

baştan itibaren borç ilişkisi ortadan kalkmış oluyor. Tabi baştan itibaren borç ilişkisi ortadan 

kalkınca ne oluyor verilen şeyler sebepsiz zenginleşme teşkil ediyor dolayısıyla bunları da 

sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında geri verilmesi söz konusu oluyor. Sebepsiz 
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zenginleşme uygulanırken de sebepsiz zenginleşme zamanaşımının uygulanması söz 

konusu oluyor, iyi niyetli sebepsiz zenginleşen ve kötü niyetli sebepsiz zenginleşen mi 

bunlara bakıyoruz bu ve bu duruma göre de sonuca ulaşıyoruz, hiç verilmemiş şeyler olabilir. 

Onlar da artık borç ilişkisi ortadan kalktığı için bunlarda baştan itibaren ortadan kalkmış 

oluyor fakat bu teoride özellikle tabii ki sadece para borcu ifa edilmişse tamam, çok büyük bir 

sorun yok ama bir taşınır taşınmaz mülkiyetinden bahsediyorsak nasıl bir sonuca ulaşacağız 

tartışması vardı yani sözleşmeden döndük ama ben taşınmazın mülkiyetini geçirdim, 

dönüldüğü zaman peki bunun etkisi ne olacak hangi davayı açarak bunu geri almam söz 

konusu olacak. İşte diyorlar ki burada geri dönüş taraftarları kendi içlerinde ikiye ayrılıyorlar 

illi bir işlem de olsa kimileri diyor ki taşınmazlarda olduğu gibi illi işlem olduğunda 

kendiliğinden geri dönüş olmaz sebepsiz zenginleşme teşkil eder diğerlerinde olduğu gibi illi 

olduğu için artık sebepsiz kalmıştır, sebepsiz kaldığı içinde mülkiyet geçmemiştir. Dolayısıyla 

istihkak davası açarak geri verilmesi söz konusu olur diyorlar. 

Tabii burada biraz ayrıntıları göreceğiz, sınavda soru olarak gelebilir, 3. kişiler ne 

olacak, mesela tapu kütüğü yolsuz olmasına rağmen ben bir sözleşmenin döndüm 

davayı açana kadar 3 kişiye bu satış yapıldı, devredildi. Peki, bunlar ne olacak? 

Bunların da zaten işlem hukuku kurallarına göre, TMK 1023.madde geçen seneden 

bahsetmiştik hatırlarsanız tapu kütüğüne güveni gereğince, bunların bir kısmının korunması 

söz konusu olacak. Bunun için bu tip davalarda şerh verilebilir, iyi niyetin ortadan  

kaldırılması, iyi niyetle devrin ortadan kaldırılması, bunun engellenmesi söz konusu olacak. 

Dava konusu olduğuna ilişkin bir şerh düşürülürse iyi niyet ortadan kaldırılmış olacak bu tip 

davalarda, hemen şerh konulması gerekiyor. Taşınır mülkiyetinde de aynı şey olabilir. Emin 

sıfatıyla zilyetten iyi niyetli insanlar aldığında dolayısıyla burada başka işlemleri de devreye 

girmesi söz konusu olabiliyor. Bunlar da hiç şüphesiz iade taleplerini etkileyecektir tabii böyle 

iyi niyetli kazanımlar söz konusuysa, bunlar işin başka boyutları tartışılıp düşünülmesi 

gereken noktalardır. 

Şimdi Yeni Dönme Teorisine baktığımız zaman ise kısaca bakacak olursak, diyor ki 

borç ilişkisi öyle bir baştan itibaren ortadan kalkması gibi bir durumla karşılaşmayız. Bir 

tasfiye sürecine girer, nasıl biz verdiysek şimdi bunları geri verilmesi ile ilgili bir talebimiz söz 

konusu olacak Yani bir çeşit borç ilişkisinin tersine dönecek. Vermeler geri vermeye 

çevrilecektir ve bunlar da aynı şekilde 130 ve devam hükümlerin olması gerekiyor, niye 

sebepsiz zenginleşme hükümlere gidiyoruz ve bu iki teori arasındaki belki en önemli fark 

da şu, teminatlar ve cezai şartların borcun ferileri sona ermemiş olur. Hâlbuki ilk teori diyor 

ki, hukuk dünyasından kalktı, geriye etkili olarak yok oldu dediğimiz zaman sözleşme geriye 

etkili olarak başından itibaren teminatları ve cezai şartların hiçbir anlamı kalmıyor ve onlar da 

sona ermiş oluyor otomatik olarak. Hâlbuki bu anlamda pratik bir etkisi var, çünkü vermenin 

aynı zamanda teminatı olduğu gibi kefalet, geri vermenin de teminatı olsun diyor ve 

dolayısıyla vermeye ve tamam vermediği takdirde doğrudan kefile gidebiliyorum, verdim geri 

istiyorum şimdi de yine kefile gidebilirim ödemezse ya da ne yapabilirim ipotek koymuş 

olabilirim ipoteği alıp paraya çevirebilirim gibi. yani geri vermelerinde teminatı oluyor. Bütün 

önceden verilmiş asıl borcun ferisi olarak nitelendirilebilecek ayni ve şahsi teminatlar. 



(Sayfa -11) 

İÜHF- ÖĞRENCİ TOPLULUĞU –BORÇLAR HUKUKU GEN.H- 05.03.2019 TEK 

 

 

 
 

Hâlbuki klasikte aynı ve şahsi teminatlar borcun sona ermesi ile birlikte ortadan asıl 

borçların ferileri de sona ermiş oluyor. Fakat onlar da şunu söylüyorlar buna karşılık, Yeni 

Dönme Teorisinin en güçlü yanlarından bir tanesi, onlar da şunu söylüyorlar siz geri dönmeyi 

seçtiğinize göre bunun sonuçlarına da katlanacaksın o zaman, siz cezai şartları bu kadar 

istiyorsanız, kefaleti bu kadar istiyorsanız o zaman aynen ifadan vazgeçip bu zararın tazmini 

istemeniz gerekiyor. Dönmeyi seçen dönmenin sonuçlarına da katlanır diyorlar.  Bir de tabii  

ki kusur açısından farklar söz konusu şimdi iyi niyetli kötü niyetli sebepsiz zenginleşen de biz 

bunu ayırıyoruz. Dolayısıyla tazminat isterken kusur aranıyor ama dönme işleminde kusur 

yok ve dolayısıyla siz geri verme taleplerinde mesela eğer kişiye kötü niyetli ise farklı bir iade 

talebi söz konusu olacak iyi niyetli ise farklı bir iade talebi söz konusu olacak. 

Halbuki Yeni Dönme Teorisinde bunlara bakılmıyor, çünkü zaten bir ifanın tersine 

çevrilmesi. Bu da bir çeşit ifa olarak yapıldığı için vermenin geri vermesi de bir çeşit ifa 

olduğu için, bunun için kusura gerek var mı? Hayır olmadığına göre, her hâlükârda geri 

istenmesi söz konusu olabilecektir, öbüründe ise iyi niyetli ve kötü niyetli ayrımını yapmamız 

gerekecek. Bu anlamda Yeni Dönme Teorisi aslında alacaklıyı tabii ki alacaklı için koruyan bir 

teori, hem teminatları var, hem kusura bakmadan iade talepleri var vs. Yeni Dönme Teorisi 

alacaklı açısından daha koruyucu özellikleri olan bir teori. Zamanaşımı bakımından 

farklılıkları var. Bir tanesinde sebepsiz zenginleşme zamanaşımı hükümlerine uyguluyoruz, 

ötekinde zaten sebepsiz zenginleşme hükümleri lafı geçmiyor, verilenler geri veriliyor, tasfiye , 

ilişki geriye dönüyor böyle bir çerçevede geri dönme ilişkisi çerçevesinde 126 maddenin 

uygulanması söz konusu oluyor ve bu Yeni Dönme Teorisi biz yeni monografik eserlerde 

sıklıkla artık benimsendiğini görüyoruz, alacaklıyı koruyan yaklaşımından dolayı. Şimdi 

burada seçim yaparken önce mehil veriliyor dedik ya, mehlin (sürenin) sonunda artık derhal 

aynen ifayı belirtmesi çok şart değil, belirtmese de olabilir ama bu sürenin sonunda hangi 

imkânı seçtiğini dönme mi, menfi zarar mı yoksa müspet zarar mı? Aynen ifadan vazgeçip 

olumlu zararı tespit etmek istediğini belirtmesi gerekiyor. Bunu yaparken de tabii ki biz şunu 

söyledik olumlu zararı daha fazladır, ama bu bir kural değildir. 

 
Bazı hallerde olumlu zarar daha düşük de olabiliyor duruma göre olumsuz zarar daha 

fazla olabiliyor. Dolayısıyla burada alacaklı seçimlik imkânı kullanırken şuna bakması 

gerekiyor: Ben ifadan vazgeçiyorum acaba olumlu zarar daha mı fazla yoksa döndüğüm 

zaman menfi zarar mı daha fazla? Bir de tabii artık ifadaki menfaatin hiçbir anlamı kalmamış 

olabilir, dönüldüğü zaman verdiğim şeyi geri aldığım için ifa ile bu sözleşmenin artık bağlı 

kalmak istenmediği zamanlarda dönme ile menfi zarar seçeneği daha isabetli olacaktır. Öbür 

türlü mübadele teorisinin özellikle kabul edildiği ihtimallerde olumlu zarar istendiği halde 

mübadele ilişkisi devam ettiği için bir tarafın yine edimi ifa etmesi gerekecek ve yine bir 

tazminatı söz konusu olacağı için gene o sözleşmeden dönme söz konusu olmuyor ama 

bazen taraflar tamamı ile dönerek sözleşme ilişkisinden tamamıyla kurtulmak isteyebilirler bu 

daha cazip bir seçenek olabilir. Dolayısıyla buradaki seçim yapılırken somut olayın 

koşullarına göre alacaklının kendi menfaatine en uygun olanı tespit etmesi gerekiyor. 

Dediğim gibi olumsuz zararın daha yüksek olduğu zamanlarda sözleşmeden dönmek 

bilhassa daha avantajlı olacaktır. Şimdi mehil verdik, mehil sonunda derhal bildirilmesi 

gerekiyor, bildirmediğimiz takdirde, bu mehilin artık hükümden düştüğü, tekrar bildirilerek 
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ancak seçimlik imkândan faydalanabileceği ifade ediliyor. Çünkü aksi takdirde mehil verip de 

derhal sürenin sonunda neyi seçtiğini bildirmezse, spekülasyonlara sebep olacağı için, 

bildirilmezse artık mehil hükümden düşmüş olması gerekiyor veya 125. maddede ifade 

edildiği gibi, hâkimden istenmesi gerek. Bu hâkimden istemeyi uygulamada çok sık 

görüyoruz. Özellikle eser/inşaat sözleşmesinde inşaatlarda çok fazlasıyla hâkime gidiyorlar. 

Çünkü bilirkişiye gidiliyor, bilirkişi tespit yapıyor Ona göre mehil tarihi söz konusu oluyor, 

uygulamada bu şekilde görüyoruz, çünkü aksi halde şöyle bir durumla karşılaşılabilir, uygun 

mehil değil diyebilir müteahhit. O zaman ne olacak verilen süre tamamen hükümsüz kalacağı 

için tekrar süre vermek gerekeceği için genellikle bu uygulamada bilirkişiye gidiliyor, tespit 

ediliyor, şu kadar süre verilmesi gerekir diyor. Dolayısıyla hakim marifetiyle verilmesine de 

biz inşaat sözleşmelerinde, arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinde, eser sözleşmesinde 

karşılaşabiliriz ve çokta pratik vakit kaybını önlediği için. Çünkü yanlış tespiti yapılırsa o süre 

hükümsüz olacak ve tekrar süre verme ve bu durumda aylar geçmiş olabiliyor, zaman 

içerisinde. Tabii olumlu zarar isterken eğer bir cezai işlem şartı sözleşme de kararlaştırılmış 

ve ki bunlar bütün uygulamalardaki İnşaat sözleşmelerinin çoğunda cezai şart görüyoruz, 

derhal o surenin sonunda bildirmediği ve süreyi uzattığı takdirde gün başına cezai şart işliyor. 

Çünkü diyebiliyor ki mesela her gecikmeli gün için 500 dolar diyor. Bu spekülasyonlara sebep 

oluyor, seçimlik imkanı kullanmadıkça süre geçiyor, ne oluyor gecikti zaten. 

Bu tip spekülasyonlarla borçluyu zarara lüzumundan fazla, sonuçta amaç borca 

aykırılık sonucunda bir ceza vermek değil hiçbir zaman. Dolayısıyla borçluyu da bir anlamda 

korumamızda bu açıdan önem taşıyor spekülasyona sebep vermemek adına, Tabii ki  

alacaklı kendi durumuna kendi durumuna göre en uygunu seçimi yüksek bir cezai şartsa, 

orada da olumlu zarar istemek daha avantajlı olabilir ama gene bu sürenin sonunda derhal 

bildirmenin bir önemli bir noktası da cezai şartlarının olduğu sözleşmelerde gerekiyor, 

seçimlik imkanlarda ama öbür tarafın da borçluyu da spekülasyonlara, belirsiz bir duruma 

maruz bırakmamamız gerekiyor. Onun için sürenin sonunda derhal imkânı, neyi seçtiğini 

belirtilmiş olması gerekiyor, dönme daha uygunsa kendisi için dönme, özellikle sözleşme ile 

artık bağlı kalmak istemediği hallerde, olumlu zararın daha yüksek olduğu hallerde ise 

müspet zarar olumlu zarar seçeneğine bakması gerekiyor. 

Zararla ilgili biz tabii burada çok ayrıntılarıyla zarar konusundan bahsettik ama 

uygulamada birkaç bir şey söylemek istiyorum zararla ilgili, zarar hesapları çok zor, teknik 

olan bir şey. Zararı hesaplayan ayrıca uzman kişiler var. Biz Hukukçular olarak uygulamada 

sadece ana hatlarıyla biliyoruz. Bunun hesabını derinlemesine yapmak için mutlaka 

iktisatçılar ve hukukçular içerisinde de var, bir takım özel kurslarla günümüzde bu zarar 

hesaplama metotlarını da öğrenebiliyorlar ama o metotlar için özel kurslara vesaire 

gitmedikçe bunu hesaplamak oldukça zor olan bir şey. Her sektör için de ayrı bir önem 

taşıdığını ifade etmemiz gerekiyor. Örneğin bir iş kazasındaki zarar hesaplaması ile inşaat 

sözleşmesindeki zararın hesaplanması tamamen farklı esaslara tabi olarak yapılıyor. 

Dolayısıyla son derece teknik bir ifade ediyor. Aslında davanın başında bunu tespit etmek  

her ne kadar çok kolay olmayabilir, biz daha fazlaysa diyoruz ama ancak genel bir hesap 

yapabiliyoruz. Çünkü bu çok hesabın ve çok ince hesapların yapılması sonucunda aslında 

ortaya çıktığı için, her zaman bunu tespit etmek mümkün değil. Bununla birlikte büyük 
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maliyetli işler de daha önceden hesaplanması, takdiri bir şeyin tespit edilmesi gerekli olduğu 

için hâkim açısından da, ona göre dava açılması olabiliyor. 

Dönme ile ilgili son bir şey daha söyleyeceğim, bu Klasik Teoride dönmeden sonra 

her zaman olumsuz zarar isteniyor, fakat Yeni Dönme Teorisinde bu da tartışılıyor, nasıl bir 

ilişki baştan itibaren sona ermesi kabul edilmediği için, geriye yönelik bir tasfiye süreci gibi 

yaklaşıldığı için kimileri olumsuz zararında, olumlu zararın da istenebileceğini söylüyorlar. Bu 

yönüyle de ilginç bir yaklaşımı var çünkü sözleşmeden dönüldüğü takdirde bu çok önemli bir 

arkadaşlar, sınav kâğıtlarında bununla ilgili yanlışlık çok oluyor, dönüldüğü zaman bir daha 

söylüyorum olumsuz zarar, aynen ifadan vazgeçildiği takdirde olumlu zarar istenebiliyor. 

Bizim bu Klasik Teoriyi bilmemiz gerekiyor ama eğer tabii ki yazarsanız Yeni Dönme 

Teorisinin taraftarları için olumlu zararı isteyenler de var, tabii ki bu çok mükemmel bir şey 

olur ama klasik de biz, bu özellikle sorun olduğu için bunun altını çizme zorunluluğu 

duyuyoruz yani hangi imkânı kullandığınızda hangi tazminatı isteyebileceğimiz bilinmesi 

önem taşıyor. 

M.126 dan biraz bahsetmek istiyorum, sürekli edimli sözleşmelerdeki sonuçlar nasıl 

olacak, şimdi sürekli kira sözleşmesi mesela diyor ki ifasına başlanan bir sürekli edimli 

sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde alacaklı ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği 

gibi, sözleşmeyi feshederek sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı 

zararın giderilmesini isteyebilir. Sürekli borç ilişkilerinde önemli olan şey dönme ihtimalin asla 

olmayışı, niye olmayacağına söyleyeceğim. Şimdi kira sözleşmesinde 6 ay boyunca ifa 

ettikten kiracı evde oturdu, kira bedelini ödemiyor, dönmüş olsa bu sözleşmeden ne olacak? 

Dönülmesi mümkün mü daha doğrusu? Verdiğim şeyi yani kira parasını geri alabilirsiniz ama 

oturmayı nasıl geri çevireceğiz, bunun geri alınması mümkün değil çünkü dönüldüğü zaman 

verilenler geri verilecek ister sebepsiz zenginleşme diyelim, ister sözleşmenin hükümlerine 

göre diyelim ama sonuçta bunun geri verilmesi mümkün mü? Oturma olayının? Geri 

döndürülmesi mümkün değil mi? Dolayısıyla sürekli edimleri içeren sözleşmelerde dönme 

seçeneği söz konusu olmayıp ileriye etkili bir fesih söz konusu oluyor. Yani o zamana kadar 

olan ifa edilmiş edimlerde herhangi bir şeye dokunulmuyor. Onlar geçerli duruyor, sözleşme 

ileriye etkili olarak sonlandırılıyor. 

Diyelim ki kira sözleşmesi süresi bir yıl, 6 ay oturdu, 6 aydan sonra bir fesih sebebi 

çıktı, olağanüstü fesih hallerinden bir tanesi çıktı ya da daha çok karşımıza çıkabilecek bir 

şey. Kiracı kendine bir ev buldu veya ev satın aldı, erken olarak evi tahliye etmek istiyor. Bu 

durumda sözleşmeden dönme olmayacak zaten kanunda da bu açıkça söyleniyor. Sürekli 

borç ilişkisi arz eden sözleşmeler durumunda ileriye etkili olarak feshi söz konusu olacak. 

Yani daha sonra ikinci altı aylık dönemi kapsayacak şekilde sözleşmenin erken bir şekilde 

sona erdirilmesi söz konusu olacak. Şimdi burada dikkat biz normalde sözleşmeden 

döndüğümüz zaman ne istiyoruz? Olumsuz zararı istiyoruz burada olumsuz zararı mı 

istiyoruz? Sözleşmenin suresinden önce sona ermesi yüzünden bu zarar, bu zarar neyi ifade 

ediyor? Olumlu zararı. Çünkü ifaya olan bir menfaati istiyorsunuz, olumsuz zarar hükümsüz 

sözleşmelere güvenden olan zararlar, noter masrafları vesaire ama ifaya olan menfaati 

istediğimiz zaman biz ne istemiş oluyoruz? Olumlu zararı istemiş oluyoruz. İşte diyor ki 

burada sona ermesi yüzünden sözleşmenin suresinden önce sona ermesi yüzünden olan 

zarar, olumlu zarardır. 
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Bu tipik olarak benim verdiğim örnekte Yargıtay uygulaması var mesela. Yargıtay'ın 

verdiği karara göre şöyle diyor sizin evin kira sözleşmesi 1 yıl, 6. ayda ben kendime yeni bir 

ev aldım çıkıyorum, tahliye ediyorum kiralanmış evi. Bu durumda diyor ki 3 aylık bir zararın, 

niye çünkü ben evi tahliye edeceğim ve belki o hemen kiracı bulamayacak. Eğer  ben 

oturmuş olsaydım kira bedelini alacaktı, işte burada bu evi kiraya verene kadar ki bedeli 

olumlu zarar olarak isteyebiliyor ev sahibi kiracıdan. Çok tipik bir uygulaması genelde 3aya 

kadar oluyor, 3 aylık kira ve yan gider masraflarının ödenmesi söz konusu oluyor o lumlu 

zarar kalemi olarak. Dolayısıyla sürekli borç ilişkisi Ha şu olabilir ama sürekli borç ilişkisini arz 

eden bir sözleşmenin ifasına başlanmamış olabilir. 

Şimdi mesela ev kiralandı, taşınılacak ve burada olağanüstü fesih denen bir hal 

düzenlenmiş kanunda ve kira sözleşmesi ile ilgili durumlarda var. Normalde fesih 

yapılabilmesi için bir sebep söz konusu olurdu, olağanüstü fesih hallerinde bir sebep 

aranmıyor zaten daha doğrusu fesih için önemli bir sebep var hiçbir ilam vermeye gerek 

kalmadan tahliye edilmesi söz konusu olabiliyor. Mesela rahatsız ediyor kiracıyı, ailesine 

ilişkin bir hakaret söz konusu, bir olağanüstü fesih sebebi sayılabilir. Öyle bir hal söz 

konusuysa hiç süre vermeden de sözleşmeyi feshedilmesi, olağanüstü fesih halleri söz 

konusudur ama her halükarda istenen zarar olumlu zarar olması gerekiyor kanun hükümleri 

uyarınca. Eğer sözleşmenin bu dediğim gibi başında gerçekleşmişse bu hal, o zaman dönme 

de olabilir. Daha taşınmadan mesela olağanüstü fesih sebebi gerçekleşmişse, kiraya verildi, 

çok kısa süre içinde taşınacakken, badana işleri yapılırken, olağanüstü sebep ortaya 

çıkıyorsa veya başka bir sebep ortaya çıkıyor bu anlamda ciddi bir ayıp durumu ortaya 

çıkıyor, sözleşmeden dönme imkânı kullanıyor kiracı bu durumda. Dönme imkânı 

kullanılabiliyor, ona ilişkin hükümler kullanılabilir. Çünkü daha oturmaya başlanmamış olan 

olduğu için, sürekli borç ilişkisi arz eden sözleşmelerde daha ifa işlemine başlamadan dönme 

imkânı kullanılması söz konusu olabilir ama ifaya başladıktan sonra artık dönme dediğimiz 

şey olmuyor, fesih oluyor, ileriye etkili oluyor ve olumlu zarar istenmesi söz konusu oluyor. 

Sözleşmeden dönme durumunda Klasik Teori uygulayacağız sözleşmeden dönmeye 

dayanarak verilen zararlar söz konusu klasik bir dönme hali uygulayacağız. 

Ama ifaya başlanmışsa zaten şu 126. madde gereği sözleşmeyi feshedeceğiz ve işte 

olumlu zararı isteyeceğiz. Çünkü kiracının erken tahliye halinde kiraya veren, kiraya 

vermekte zararı da bu çok tipik bir örnek, ev sahibinin hemen kiraya veremeyeceği 

düşünülür, genelde 3 aya kadar olan olumlu zararın karşılanması söz konusu olacaktır. Yine 

dedik ki mütemerrit, temerrüde düşmüş olan borçluya karşı alacaklının seçimlik imkânları ek 

imkânları söz konusu. Bunun için bir süre vermek gerekiyor. 

Fakat 124. maddede süre vermeye gerekli olmayan hallerden bahsediyor, bazı 

hallerde hakikaten süre vermeye gerek olmaksızın seçimlik imkânlardan faydalanması söz 

konusu. Şimdi nelerdir bu imkanlar? 124. maddede diyor ki borçlunun içinde bulunduğu 

durumda veya süre verilmesinin etkisiz olacağı anlaşılıyorsa, şimdi ne hali örnek verebiliriz, 

adam zaten müteahhit, ortadan kaçmış yok olmuş, süre vermenin bir anlamı yok ya da hiç 

başlamamış zaten ifa hazırlığına, ifa olmayacağını açıkça beyan ediyor zaten. Yok, çünkü 
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adam, bulunamıyor, adreste yok hiçbir şey yok hiçbir ifa izi yok, bu tip hallerde süre vermeye 

gerek yoktur diyor kanun. 

İkinci bir ihtimal borçlunun temerrüde düşmesi sonucunda, borcun ifası alacaklı için 

yararsız kalmışsa, Şimdi burada da şöyle bir ihtimal diyelim ki kişi evlenecek, gelinliği alıyor 

ve o güne yetişmesi lazım ama yetişmedi, gelmedi şimdi burada mehil vermeye gerek var 

mı? Yok, çünkü o gün olmadıktan sonra bir anlamı yok ya da yemek şirketi ile anlaşıldı 

yemek getirilecek, yok getirilmemiş, yemekler gelmemiş, bu tip hallerde alacaklı bakımından 

artık borcun ifa edilmesi onun açısından yararsız kalmış oluyor. Bu hallerde yararsız kaldığı 

için bu yararsız kalma durumunun, tamamen borçlu temerrüdünden kaynaklanarak olması 

gerekiyor. Başka sebeplerle de yararsız kalabilir, düğün iptal edildiği içinde ama bu borçlu 

temerrüdü ile alakası yok. Burada yararsız kalma durumunun tamamen borçlu 

temerrüdünden kaynaklanması şart. Diyelim ki piyasadaki fiyatlar değiştiği için artık o fiyata 

borçlu kalmak istemiyor da olabilir ama bunlar bizim anladığımız anlamda bir yararsız kalma 

değil. Borçlu temerrüdü sonucunda artık alacaklı açısından o ifanın yapılmasının yararsız  

kaldığı artık gene burada da tekrardan bir ek süre vermesine gerek yok. Üçüncü bir ihtimal 

borcun ifasının belirli bir zamanda ya da belirli bir süre içerisinde gerçekleşmemesi üzerine 

ifanın artık kabul edilmeyeceği bir sözleşmeden anlaşılıyor olabilir. 

Şimdi burada neden bahsediyoruz biz? Burada bir vade belirlenmiş ama vadenin de 

ötesinde bir şey olmuş ve kesin vadeli bir işlem söz konusu. Yani diyorlar ki taraflar biz bir 

vade belirliyoruz, mesela bu 8 Mart'ta borcun ifa edilmesi gerekiyor. Biz bununla yetinmiyoruz 

ve diyoruz ki ama mutlaka bugünde ifa edilmesi gerekiyor diyerek biz bunu vadenin ötesinde 

bir mutlaka ifanın o gün de yapılması gerektiğini hususunda anlaşarak bu işlemimizi kesin 

vadeli bir işlem haline getiriyoruz. İşte eğer kesin vadeli bir işlem söz konusuysa ve ifa o gün 

de yapılmıyor ise o takdirde artık tekrar bir mehil vermeye gerek olmaksızın ek imkânla 

faydalanma söz konusu olacaktır. 

Düğün örneğinde daha ziyade bir yararsız kalma durumu söz konusu, burada vade 

var, kimi zaman tabii bu çok sorulan da bir soru, bunlar ikisi bazen birbirine benzeyebiliyorlar, 

bizim zaten o gruba da sorsanız, bu gruba da sorsanız aslında hukuki olarak bir şey 

değişmiyor, genellikle alacaklı açısından bir yararı yoksa çünkü şöyle bakılabilir; o gelinlik 

belki bir işe yarar ama alacaklı açısından anlamı kalmamış olduğu için onun için yararsız 

kalıyor diyebiliriz. Hâlbuki burada bir vade var ve vadenin illa bir yararsız kalma olmayabilir 

anlatabiliyor muyum, Yani bir vade var ve taraflar bu vadeyi kesin bir vade olduğu konusunda 

ayrıca anlaşıyorlar. o da olabilir aynı zamanda anlaşıyorsa örtüşebilir, aynı  zamanda 

yararsız kalma da olabilir bunların kesin olarak ayrılması mümkün değil. Çünkü hukuki 

sonuçları fark etmeyecek zaten. Aynı öyle de desek böyle de desek, bir ek süre  vermeden 

ek imkânlardan faydalanacağı için bunun açısından bir farkı yok. 

Şimdi bir satış sözleşmesinde hatırlarsanız bir şeyden bahsetmiştik alıcının ve 

satıcının temerrüdünden bahsetmiştim, müspet zararı anlatırken ve orada ticari satışlarla ilgili 

bir hükümden bahsetmiştik orada demişti ki ticari satışlarda kesin vadeli işlem karinesi vardır 

demiştik. Bu çok önemli bir düzenleme, eğer satış, ticari bir satışsa yani tacirler arasında 

yapılıyor ise ve bir vade tespit edilmişse, bu vadenin kesin vade olduğu yönünde bir karine 

vardır kanunda. Bu da tamamen ticaret hayatının hızı ile alakalı olan bir şeydir. 
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Yani biz iki tacir olarak ben üretiyorum siz de benim kumaşımı tedarikçisiniz. Ben 

diyorum ki hazırlamak istiyorum kumaşların ulaşmasını istiyorum, satacağız biz onları 

diyorum ve 5 Mart diyoruz. Şimdi bizim açımızdan bizim buna ekstra kesin vade belirtmemize 

gerek olmaksızın bu bir kesin vadeli işlemdir. Çünkü tacirler arasında yapılan sözleşmelerde 

belirlenen vadenin kesin vade olduğu yönünde karine vardır kanunda bir madde söz konusu. 

Bu halde de gene bu satışlarla ilgili 212 ve 213. maddeler bundan bahsediyor. 

Biz bu özellikle fark teorisinin kanunda uygulama alanı diye bahsetmiştik  

hatırlarsanız, ticari satışlarda karine olarak diyelim ki sözleşmenin kesin vadede ifa edilmedi. 

Kanunda karine olarak hangi zararın tespit edileceği söyleniyor, hangi seçeneğin istendiğini 

düzenliyor? İfadan vazgeçip müspet zarar isteyeceği de karine olarak düzenlenmiş. İşte o 

müspet zarar hesaplanırken de fark teorisinin uygulanacağını düzenlemiştir, piyasada daha 

yüksek satılıyor olabilir. Siz daha yükseğe satın alıyor olabilirsiniz, bu hüküm hem satıcının 

temerrüdünde hem alıcının temerrüdünde vardı. Alıcı mesela daha yükseğe almak zorunda 

kalmış aradaki farktı. Satıcının daha düşüğe malı satmak zorunda kaldı, arasındaki fark 

teorisinin uygulanmasının bir farklı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ticari bir satım söz 

konusuysa hem kesin vadeli işlem var hem de karine olarak tarafların müspet zarar istedikleri 

varsayıyoruz ve bunun da hesaplanmasında fark teorisine göre istendiğini kanun açık bir 

şekilde düzenliyor. Alıcının ve satıcının temerrüdüne ilişkin hükümde bunu daha önceden 

işlemiştik. Şimdi burada bir başka nokta daha var, ticari bir satım sözleşmesi söz konusu 

ama ben dönmek istiyorum. Kanun 212, 213. maddelerde bunlar düzenlemiyor, dönme 

ihtimali belirtilmemiş. 

Peki, ben dönmek istiyorsam ne yapmam gerekir? O zaman da deniyor ki şimdi biz 

125 maddedeki ek süreyi yani 123 ve 125’i uygulayarak ek süre vererek ticari satım da dahi 

dönme ihtimalini tartışabiliriz ama burada bence uygun bir çözüm 123’teki ek süreyi vererek 

125’e göre ticari satımda da dönme söz konusu olabilir. Şimdi karine olarak aynen ifadan 

vazgeçip olumlu zararın istenmesi ile birlikte şunu da söylüyoruz, peki ben aynen ifayı 

istiyorsam ne olacak, bu durumda açıkça bildirilmesi gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi 125’te 

durumun tam tersi ticari satımlarda söz konusu. 125’te aynen ifa için söylemesine gerek var 

mı? Yok. Tam tersine aynen ifadan vazgeçip müspet zarar istiyorsa, bunu sürenin sonunda 

derhal bildirmesi gerekecek. Hâlbuki ticari satımlarda bunun tam tersi durum var, hem kesin 

vadeli işlem karinesi var hem de müspet zararı istediğini biz kanundan çıkartıyoruz, istediğini 

karine olarak ama istemiyor ise bunu aynen ifa istiyorum diye açıkça bildirilmesi gerekiyor. 

Yani 125 de tam tersi bir durum ticaret satımlarla söz konusu. Müspet zarar istediğini olumlu 

zararı istediği zaman da hiç mübadele teorisi tartışmamıza gerek yok, zaten ticari satım da 

arasındaki fark diyerek, fark teorisini bize işaret ediyor. 

Dönme seçeneği düzenlenmemiş ticari satımlarda, düzenlenmemiş ama biz diğer 

hükümlerden bunu tamamlayabiliriz 123 ve 125 uygulayabiliriz. Buna göre süre vererek 

dönme seçeneğini ticari satımlarda gündeme getirebiliriz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi normal 

satışlarla, normal bir sözleşme ile ticari sözleşmeler farklı bir durum, farklı bir düzenleme söz 

konusu olduğu için ticari satımlarda da 123 ve 125’ten muaf bir düzenlemeyle de 

karşılaşıyoruz. Bu gibi kesin vadeli işlemlerde ve surenin yararsız olacağının anlaşıldığı 
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hallerde veya da ifa alacaklı bakımından yararsız bir hale geldiğini gördüğümüzde, bütün bu 

hallerde artık ek süre vermeye gerek olmaksızın, alacaklı seçimlik imkânı kullanabilir. Fakat 

burada şunu diyor ki eğer bu süre vermemesi gereken bir durum oluştu, burada karine olarak 

aslında alacaklının dönme seçeneği tercih ettiği, etmesi gerektiği, diyelim ki bu sürede hiçbir 

şey yapılmamış. Öbüründe süre sonra da hemen bildirilmesi gerekiyor ya, burada süre yok 

zaten, vermesi de gerekmemiş, bu halde kendiliğinden döndüğü kabul ediliyor ve menfi zarar 

isteyebileceği ama eğer olumlu zararı istiyor ise bunu açıkça belirtilmesi gerektiği ifade 

ediliyor. Aynen ifa isteyebileceğine çok ihtimal verilmiyor bu hallerde çünkü buradaki süre 

verilmesini gerektirmeyen haller aslında genellikle aynen ifanın da yararsız kaldığı hallerdir, 

çünkü kesin vadeli bir işlem varsa ve siz bu kesin vadeli işlemle ifayı 

gerçekleştiremiyorsunuz, hala aynen ifa istiyorsanız, aslında kesin vadeden vazgeçtiğiniz, 

yani demek ki sizin için hayati bir mesele olmayan bir vade olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla 

kesin vadeden biz vazgeçiyorsak, süre vermeyerek seçimleri yapmak gerekiyor. Dolayısıyla 

süre verilmesi gerekmeyen haller de, alacaklı ne şekilde borçluya karşı davaya giderse, bir 

şekilde sessiz kalıyorsa dönme seçeneğini kabul ediyor demektir ama bununla birlikte Ben 

dönmek istemiyorum müspet zarar istiyorum diyorsa bu durumda müspet zararını isteyecek 

şekilde bir bildirimde bulunması da gerekiyor. Esasen aynen ifa istiyorsa da bu işlemde kesin 

vadeli işlemden vazgeçiyor anlamına geliyor. 

Dolayısıyla toparlıyorum bir kere daha temerrüde düştü, Sadece bu dönme seçeneği 

için iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde geçerli, tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde 

yok. Sadece iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde bu geçerli, buna dikkat etmemiz 

gerekiyor, gerçi bir tartışması var ama bunu girmeyelim, iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerde temerrüde düşen borçluya ek süre vererek dönme ve menfi zarar, kusurlu ise 

tabii ki borçlu, ya da aynen ifadan vazgeçerek müspet zararın istenmesi söz konusu 

olabiliyor. Aynen ifanın gecikme tazminatı zaten her zaman istenebilecek. Onun için bir şey 

gerek yok, sürenin sonunda derhal hangi imkânı seçtiğini belirtmesi gerekiyor, belirtmediği 

takdirde ne yapılması gerekiyor, yeterli olmazsa o surenin sonunda tekrar süre verilmesi 

gerekiyor. Bununla birlikte bazı durumlarda süre vermesine de gerek olmuyor. Kesin vadeli 

işlemlerde temerrüt sonucunda alacaklının ifaya karşı bir yararı yoksa veya süre vermenin 

anlamlı olmadığı ortaya çıkıyorsa bu takdirde süre vermeden de ek imkânlardan 

faydalanması söz konusu olacaktır. 

Şimdi burada son olarak ben kısmi temerrütten kısaca bahsetmek istiyorum. 

Bölünebilen borçlarda kısmi ifa da mesela buğday, 10 ton buğdaydan 5 ton ifa etti, 5 ton ifa 

etmedi. Böyle bölünebilen bir borç da, kısmi temerrüt söz konusu oluyor.  Tabii ki ödenen 

borç olsa da alacaklı borcun kısmi ifasını kabul etmek mecburiyetinde değil, etmeyip 

tamamını temerrüde düşürebilir. Hiç şüphesiz o zaman tamamın da hüküm doğuracaktır. 

Kısmi borcun ifasını kabul ederse o zaman kısmi temerrüt hükümleri uygulanabilecektir. Yani 

dolayısıyla ifa yapılmayan kısmı ile ilgili temerrüt hükümlerinin uygulanması söz konusu 

olacaktır. 5 ton için temerrüt olacak, zarar ona göre hesaplanacak olumlu zarar olumsuz 

zarar vs. Her şey düşünürken bu kısmı düşünerek bir hesaplama söz konusu olabilir. 

Burada şöyle bir durumla da biz karşılaşabiliyoruz, seçenek seçtik fakat geri 

veremedi, dönmeyi yapamıyoruz bir kısmını ifa ettik diğer kısmı ifa edilemiyor, 
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edilemeyeceği ortaya çıktı. Yani seçtiğimiz seçeneğin somut olayın koşullarına uyumadığı 

sorunuyla karşılaşmış olabiliriz, bu hallerde diğer seçeneği kabul etmekten başka yapacak bir 

şey yoktur. Kısmi ifa hallerinde. Ya da şu şekilde olabilir kısmi ifanın aslında yararsız olduğu 

ortaya çıkabilir, o zaman tamamına yaygın bir temerrüdün söz konusu olacağının kabul 

edilmesi gerekiyor ve tamamına ilişkin dönmenin istenmesi söz konusu olabilir yararsız 

olduğu bu hallerde tamamına yönelik bir temerrüt söz konusu olur. 
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ÖNSÖZ  
 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında çok kıymetli katkılarından ötürü 

değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. 

Bu çalışmamı anneme ve babama ithaf etmek istiyorum. 
Anne ve babama sevgilerimle. 

Yazar - Vivaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KAMU SPOTU   

Bu notlarla belki fakülteden mezun olabilirsiniz fakat sadece bu notlarla asla 

bir hukukçu olamazsınız.   

Bilgilerinizi derinleştirmeniz için aşağıdaki kaynakları okumanızı öneriyoruz:   

Bilgilerinizi derinleştirmeniz için aşağıdaki kaynakları okumanızı öneriyoruz.   

Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Oğuzman/Öz  

Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Eren  

Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop 
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Bugün haksız fiili işleyeceğiz kusur sorumluluğunu, sonra da kusursuz sorumluluklara 

devam edeceğiz. Malın tamamen telef olması veya kısmen telef olması halinde zararın 

kapsamı ve tazminatın belirlenmesine devam edeceğiz. Vakit kalırsa birazda manevi 

tazminattan bahsedeceğiz. 
 

MAL VARLIĞI ZARARLARI  
 

Şimdi malın tamamen telef olması veya hasara uğraması halinde zararı nasıl tazmin 

edeceğiz? Zararı haksız fiile maruz kalan, davacı, mağdur ispat ediyor. Ama hep ne diyoruz; 

tazminat davasında hâkimin geniş bir taktir yetkisi var. Bu zararlar çoğu zaman kalem kalem ispat 

edilemiyor, hatta bilirkişiye başvuruluyor. Malın telef olması dediğimiz şey bir anlamda değer 

kaybı, ama malın bir şekilde zarar görmesi o mala dair bir değer kaybına, aktifte azalmaya sebep 

oluyor. Siz bu malın uğradığı zararın artmasını önlemek için birtakım masraflar yapabilirsiniz. Artı 

bu malı kullanamadığınız zaman içinde ikame bir mal kullandığınız için ekstra masraflar yapılmış 

olabilirsiniz. Bu çerçevede belki bir kaybınız olabilir. Bunlarda duruma göre mallın telef olması 

veya hasara uğramasından doğan zarar kapsamında istenebiliyor. TBK M.117/2’de borçlunun 

temerrütü başlıklı hükümde haksız fiilin işlendiği tarihte borçlu temerrüte düşmüş olur diye bir 

ifade var. Demek ki zararın gerçekleştiği, talebin yöneltildiği veya davanın açıldığı tarih değil; 

haksız fiilin işlendiği anda temerrüte düşülmüş oluyor. Hâkim bu rakamsal belirlemeyi yaparken 

hüküm tarihine kadar bir faiz eklemesi gerekecek ama esas alacağı miktarı belirlerken haksız fiilin 

işlendiği tarihten itibaren belirlenecek bu zarar miktarı. 
 
 

MALIN TAMAMEN TELEF OLMASI 
 

Malın gördüğü zararlar açısından ki şey olabilir: mal tamamen telef olmuş olabilir veya mal 

onarım gerektiriyor olabilir. Mal tamamen telef olmuş ise artık onun onarımı söz konusu olmaz. 

Telef olan mala, bir değer belirleyip vermemiz gerekir ya da duruma göre aynen tazmin etmemiz 

gerekebilir. Ama malın tamamen telef olmamasına rağmen yani varlık olarak orada durmasına 

rağmen artık hiç kullanılamaz hale gelmesi de tamamen telef olmuşçasına tazminatı gerektirir. 

Mal tamamen telefte olabilir, hiç yararlanılamaz hale gelmişte olabilir ya da üçüncü ihtimal onarım 

masrafı malın değerinden, özrü kabahatinden büyük olacak noktada ise yani tamir masrafı malın 

değerini aşıyor ise yine artık biz bu malın tamamen telef olduğunu kabul ediyoruz ve buna göre 

bir tazminat miktarı ve usulü belirliyoruz. 
 

ONARIMI GEREKTİRECEK ŞEKİLDE ZARARA UĞRAMASI 
 

Onarımı mümkün olan hasarlarda onarımının karşılık geleceği masraf artık zararı teşkil 

ediyor. Şu anda daha zararın belirlenmesi aşamasındayız, sonra aynen mi olacak nakden mi 

olacak onları konuşacağız. Onarım söz konusuysa onarım masrafı=zararımız diyebiliyoruz 

rahatlıkla. Artı şöyle bir zarar kalemi de ekleyebiliriz: arabamız bir kaza sonucunda hasar gördü 5 

bin liralık masraf var. 5000 lira=Zararın tamamı denmiyor. Şunu da duruma göre ekleyebiliyoruz: 

aracın hasarlı olması ilerideki satış değerinde bir düşüşe sebep oluyorsa malın sadece onarım 

bedeli değil. Onarım görmesinin malın özünde yarattığı bir değer kaybı varsa bunu da ekliyoruz. 

Mal varlığı zararlarında zararın tespiti genel hatlarıyla bu şekilde. 
 

HAKSIZ FİİLDE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ 
 

Tazminatın belirlenmesi nasıl olacak? Tazminatın üst limiti zarardır dedik. Önce kuralı 

koyduk sonra tersten başladık, zarar nasıl tespit edilir dedik. Vücut bütünlüğü zararlarını 

konuştuk, ölüm halini konuştuk mal varlığı zararlarını konuştuk. Bir şekilde zararı ortaya koyabilen 

davacıya ne ala, artı hakimin belirlemesi gerekiyor zararı. Zararı belirledik bu cepte, bu zarar üst 

limit olacak şekilde hakim şimdi tazminatı belirleyecek. Üst limitimiz zarar. 
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Tazminat ≤ Zarar 
 

Örn: Zarar 2000tl, Tazminat ≤ 2000tl 
 

Hâkim üst sınır olan zarar miktarı ile bağlıdır. Tabi birde sizin talep etmeniz 
gerekiyor, örneğin siz 1000 lira talep ettiniz hâkim taleple bağlı üstüne çıkamıyor. Bu 
usulle ilgili bir mesele seneye göreceksiniz. 2000 lira üst limitimiz tazminatı belirleyeceğiz 
ama tazminatta bir kısım indirime sebep olan durumlar var. Hâkimin takdir yetkisi 
çerçevesinde tazminatın belirlemesi sürecini konuşacağız.  
 

Üst limiti zarar teşkil eder dedik, zararın varlığını ve miktarını zarar gören ispatlayacak, 

dedik. Tazminatın amacı haksız fiilde, sözleşmelerde, medeni hukukta hiçbir zaman için 

cezalandırmak değil. Hukuk sistemimizde cezalandırıcı tazminat kabul edilmemiş. Burada amaç, 

manevi tazminatta dahi belki bir tık caydırıcılık ama karşı tarafın manevi varlığındaki eksilmeyi 

tatmin etmek, maddi tazminatta da maddi varlığını tatmin etmek. Dolayısıyla cezalandırma 

amacımız yok, amacımız zararı gidermek. Bu tazminat hukukunun genel ilkesi. İstisnayen 

medeni hukuk cezası denilen bir kısım hallerde zararı aşan tazminata hükmedilmesi söz konusu 

olabiliyor. Bunlar istisnai özel durumlar. Vekaletsiz iş görme durumları özellikle fikri hukukta, fikir 

ve sanat eserleri kanununda madde 68/2 de düzenlenmiş. Bu medeni hukuk cezaları, aynı 

yansıma zararlar gibi ancak kanunla veya kusursuz sorumluluk halleri gibi ancak kanunda 

öngörüldüğü hallerde söz konusu olabilen istisnai durumlardır. 
 

Zarara eşit veya altında tazminat belirlenebiliyor. Şimdi nasıl azaltılıyor bunu konuşacağız. 51.  
Madde: 
 

MADDE 51- Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini 
ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. 

 

TAZMİNAT YÖNTEMLERİ 
 

Hâkimin, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini belirli hususları göz önüne alarak 

belirlemesi bu konuda geniş takdir yetkisine sahip olduğu anlamına geliyor. İki türlü tazmin 

türümüz var bizim kusur sorumluluğunda. Aynen tanzim veya nakden tanzim deniyor. Genellikle 

nakden tazime hükmediliyor. Aynen tazimin karşılığı ihlal edilen hakkın konusu neyse onun aynen 

eski hale getirilmesi. Nakden tazimde de takdir edersiniz ki mal varlığında bir eksilme var. Bu 

eksilmeyi bir miktar paranın verilmesi suretiyle ikame edilmesi. Hâkim bunu yaparken durumun 

özelliklerine göre tazminatın türünü ve miktarını belirleyecek. Tazmin tarzı bakımından da hâkim, 

taleple bağlı değil artı kısmen nakdi kısmen de aynen tazminata hükmedebilir. Sizin yöntem 

talebinizle de bağlı değil. 
 

SERMAYE ŞEKLİNDE VE İRAT ŞEKLİNDE ÖDEME 
 

Nakden tazminde sermaye şeklinde ödeme dediğimiz genel bir uygulama olan 
sermaye şeklinde toplu bir paraya hükmedilmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Örneğin 
50000 lira maddi 25000 lira manevi tazminata hükmetmiştir dediğinde bu nakden 
tazminat usulü oluyor. Nakden tazminatında sermaye şeklinde ödemeye karşılık gelen 
türü oluyor. Toplu bir meblağın ödenmesinin kararlaştırılması söz konusu. 
 

Geçen hafta arkadaşlarımız sormuştu destekten yoksun kalma tazminatında küçük çocuk 

için olası bir yaşam süresi hesaplanıyor. Ona göre annenin babanın tazminat talebine 

hükmediliyor. Burada çocuk beklenmeyen bir şekilde 15 yaşında öldü veya 25 yaşında biraz 

çalışıp da öldü. Burada nasıl olacak bir adaletsizlik olmuyor mu dedi arkadaşınız. Bu sermeye 

şeklinde ödenmek zorunda değil. Özellikle gelecekteki zararın karşılanması bakımından sermaye 

değil de dönemsel ödeme, irat şekilde ödeme, denir. Gelecekteki zararların 
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karşılanması bakımından mesela destekten yoksun kalma tazminatın da hakim dönemsel 

ödemeye de hükmedebilir. Beden bütünlüğüne ilişkin çalışma gücünün azalmasında da 

muhtemel gelecekti ki zararı farazi bir şekilde hesaplıyoruz ya orada da mesela bu şekilde bir 

ödeme daha adaletli olabilir duruma göre. Geleceğe ilişkin zararların söz konusu olduğu bu gibi 

hallerde irat şeklinde ödeme daha fonksiyonel olabilir. Dönemsel ödeme belirli aralıklarla 

gerçekleşecek. Belirli bir zamana yayılıyor mesela 10 yıl boyunca ayda şu kadar para ya da yılda 

şu kadar para. Davacı açısından, haksız fiil tazminatı talep eden açısından sonrasında 

gerçekleşen olaylar dolayısıyla mağduriyet doğabilir. Borçlunun malvarlığında bir azalma 

görülebilir. Borçlunun ödeme gücünde birtakım sıkıntılar doğabilir irat şeklinde ödeme sürecinde 

kanun koyuncu bu halleri öngörerek 52.madde de düzenlemiştir. Tazminatın irat biçiminde 

ödemesine hükmedilirse borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.  
 

MADDE 52/1-Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence 
göstermekle yükümlüdür. 
 

Bir teminat sunuyor çünkü mağdurun gelecekte doğacak alacaklarını alabilmesini 
güvence altına alıyor. Uzun süreli bir ödemeye hükmettiyseniz alacaklının alacak hakkını 

korumak adına bir teminat getirme yükümlülüğü var. Kanunda açıkça düzenlenmiş, taktiri 
bir durum değil hâkim hükmetmekle mükellef diyebiliriz. Peki sermaye şeklindeki 10 bin 
liralık maddi tazminata hükmedecek bunun taksite bağlanması mümkün mü? 

52.maddenin birinci fıkrasındaki tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştıran hallerin 
yani haksız fiili geçekleştirenin kişinin tazminatı ödemesi durumun da yoksulluğa 

düşecek olması şeklinde ifade ettiğimiz doktrindeki halin indirim sebebi olmasını belki 
buraya kıyasen uygulayıp haksız fiili gerçekleştirenin yoksulluğu düşecek olmasını 

dikkate alıp yeri gelince tazminata hükmedebiliyorsan pek hala sermaye şeklindeki 
meblağın çokluğunu, haksız fiili gerçekleştirenin durumunu da dikkate alarak taksit 

şeklinde ödenmesine hükmedilebilir. Açık hüküm yok tartışılabilir. 
 

Tazminatını nasıl belirleyeceğiz? Yöntem; nakden, aynen; irat biçiminde nakden ya da 

sermaye biçiminde olabiliyor dedik. Zararı nasıl belirleyeceğimizi geçen hafta konuştuk. Üst limiti 

koyduk, şimdi aşağıya gidecek miyim gitmeyecek miyim? Bunu belirledikten sonra tazminatın 

miktarının belirlenmesi konusunu kapatacağız. Üst limit zarar dedik, 51.madde de genel ilkeyi 

veriyor. Hâkim serbestçe belirler, yöntemi, miktarı belirler dedik. Kapsamını ve ödenme biçimini 

durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Demek ki siz kusurun  

ağırlığına göre bir indirim ya da indirmeme durumuna gidebiliyorsunuz hâkim olarak. Bu dikkate 

alınacak özellikler burada sayılmış olmaları itibariyle illa size bunu yapacaksınız anlamına da 

gelmiyor. Kusur öyle bir ağırlıktadır ki indirim yapmayıp zarar eşittir tazminat diyebiliriz. Ama 

somut olayın özellikleri çerçevesinde indirime sebep olması muhtemel olan haller 52.madde de 

öngörülmüş. Ayrıca uygulama ve doktrinde; kanunda, 52.madde de, olmasa bile bir kısım 

etkenlerde tazminatta indirim yapılmasına sebep olabilir. 
 

Bir başka husus şimdi konuşacağımız; tazminata etki edecek unsurları, hususları, 
vakaları hâkim re ’sen dikkate alır. İlla sizin bunları ileri sürmenize gerek yok. 
 

İNDİRİM SEBEPLERİ 
 

Birinci durum haksız fiili gerçekleştirenin kusur derecesinin etkisi 51/1 de 
düzenlenmiş bu husus. İndirmek noktasında bir etkisi olabilir. Burada matematiksel bir 
oranlama yok. Durumun gereği, olayın diğer hal ve şartlarını dikkate alarak o sarmalda 
bir değerlendirme yaparken kusuru da hesaba katıp duruma göre indirim sebebi olarak 
görebilirsiniz. 52. madde de (sınavda ve hayatımızda da bunların önemli olduğunu 
söyledi hocamız)indirim sebepleri düzenlenmiş. 
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MADDE 52- Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da 
artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, 
tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.  
Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa 
düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. 
 

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa 

düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir, bu niye ayrıca burada 

belirtilmiş. Zaten 51 de zaten kusur derecesine göre belirlenecekti. Burada özel bir durum var. 

Yoksulluğa düşme durumu olduğu için ayrıca belirtmiş. Siz hâkim olarak kusurun derecesine göre 

10 lira indirim yapmış olabilirsiniz genel takdir yetkisi çerçevesinde (m.51). Ama baktınız bu 10 

lira indirimde de bu adam yoksulluğa düşecek, 52.maddenin şartları var onu bir daha 

indirebilirsiniz duruma göre. Çünkü ayrıca düzenlenmiş bir hal.  
 

52.maddede düzenlenmiş haller: 
 

1. Mağdurun Rızası 
 

Zarar gören zararı doğuran fiile razı olmuş ise diyor bu mağdurun rızası demek. 
Mağdur eşittir zarar gören. Bu nasıl olabilir? 
 

Öğrenci: Rızayı aşmış olabilir. Mesela ben arabamı kullanması için vermiş olabilirim o 
kaza yapmış olabilir. 
 

Hoca: Hukuka aykırı bir fiile maruz kalan mağdurun rızası varsa ve bu rıza hukuka uygun bir 

rızaysa, kolumu kopar şeklinde değilse, normalde hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

sebeplerdendi. Ve dolayısıyla hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığı için tazminat yükümlülüğü de 

doğmuyordu. Bizim burada konuştuğumuz mağdurun rızası, rızayı aşmak suretiyle verilen bir 

zarar açısından yine haksız fiil sorumluluğu doğuyor ama buradaki rızayı gene bir düşünüyoruz. 

Hakkaniyet ilkesi gereği, ya bu adam tamam rızayı aşmış karşı tarafa zarar vermiş haksız fiil var 

tazminat verilmesi gerekiyor ama burada mağdurun rızası var deyip bir indirim sebebi olarak bunu 

esas alabiliyoruz. Geçerli şekilde verilen rıza normalde hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldırır 

eşittir no haksız fiil. Burada konuşulan verilen rızayı aşan bir fiile zarar verilmiş ise tazminat 

sorumluluğu doğar. Mesela 10 bin lira zarar var, ama 10.000’nin tamamına hükmetmeyebilir. 

Mağdurun rızası fiili gerçekleştireni gaza getirmiş, biraz kaşınmış gibi bir mantık var. Mağdurda, 

hukuken kullanmıyorum bu kavramı, bir noktada kusurlu gibi düşünülüyor ve indirim sebebi 

olabiliyor mağdurun rızası. Mağdurun rızası geçerli olmayabilir ya da sınırı aşılmış olabilir. Her iki 

ihtimalde de tazminat sorumluluğu doğar fakat bir indirim sebebi olarak karşımıza çıkabilir, bu rıza 

örtülüde olabilir. 
 

 

2. Mağdurun Birlikte [Müterafik] Kusuru 
 

Zarar gören, zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş, ifadesinden çıkarıyoruz bu 

indirim sebebini. Öyle bir davranışta bulunmuş ki zararın dogmasına sebep olmuş ve bu 

nedensellik bağını kesmişse haksız fiil sorumluluğu doğmuyor. Öyle bir kurgu var ki haksız fiil 

gerçekleşmiş unsurlarımız tamam ama somut olayın özelliklerine baktığımızda mağdur da 

yapması gerekeni yapmamış ya da yapmaması gereken bir şeyi yapmış yangına körükle gitmiş. 

Normalde 3 bin liralık zarar olacakken tutmuş 10 bin liraya varmış zarar. Aracın motoru zarar 

görmüş, 3 bin liraya tamir edilebilecekken siz arızalı motoru kullanmaya devam ettiniz araç yandı, 

10 bin liralık zarar oluştu. Ya da mağdurdan beklenebilecek özel bir tehlike içermeyen tedaviye 

keyfi sebeplerle karşı koyması, siz adamın gözüne çubuk batırdınız bir zarar var ama aman boş 

ver deyip ilacını kullanmayı tercih etmişse artık burada zararın artmasına kendisinin de sebep 

olduğu görülüyor. Biz buna müterafik/birlikte kusur diyoruz. Mağdurun bu kusuru da durma 

göre indirim sebebi olabiliyor. Ya da mağdur karşı tarafı tahrik 
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etmiş olabilir, bu birlikte kusur olarak değerlendirilebilir. Karşılıklı sorumlulukta mesela trafik 

kazası gerçekleşti, spor müsabakasında sporcular birbirlerine saldırdı veya biri size yumruk attı 

sizde onun telefonunu kırdınız. Biri vücut bütünlüğüne diğeri mal varlığına saldırıyor. Karşılıklı 

sorumluluk olduğu hallerde madde 52 uyarınca kusur değerlendirmesini yapıyoruz, iki tarafta 

tazminat talep ediyor olacak. Dolayısıyla her iki tarafta hem davalı hem davacı olacak. Karar 

okurken göreceksiniz özellikle boşanma davalarında davalı davacı Ahmet, davacı davalı Ayşe. 

Biri dava açmış, diğeri de karşı dava açmış. Karşı dava diye bir müessese var, dava birleşiyor ve 

birlikte görülüyor. Şimdi bu noktada karşılıklı haksız fiil sorumluluğu çerçevesinde bir olay 

geçekleştirildiğinde hem davalı hem davacı olan taraf var birlikte kusur çevresinde indirim talep 

edebilecekler.  
 

3. Mağdurun Sorumlu Olduğu Diğer haller 
 

Mağdurun biraz önce konuştuğumuz müterafik kusura giren bir davranışı var ama 
mağdura kusur istinat edemiyoruz. Bu hallerde de yeri gelince M.52 gereğince indirim 

yapılması gerekir. Mağdur kusurluymuşçasına zararın artmasına sebep olabilir ama 
kişiye kusur atfede bileceğimiz bir statüde değildir nasıldır, ayırt etme gücü yoktur, ya da 
adam çalıştıranın sorumluluğu gereğince kusursuz sorumluluğu vardır. Ama bu halde bile 
mağdurun kusuru olmadan sorumlu olduğu bir etken söz konusuysa burada mesela ayır 

etme gücü bulunmayan mağdurunda da davranışı duruma göre eğer hakkaniyet 
sorumluluğuna yol açacak noktada ise indirim sebebi teşkil edebilir. 
 

4. Yoksulluğa Düşecek Olma 
 

Şimdi ikinci fıkrada özel bir yoksulluk hali değerlendiriliyor dedik, failin(teknik anlamda 

kullanılmıyor) kusuruna bağlı olarak özel bir indirim sebebi var dedik. Bunun adı haksız fiili 

gerçekleştirenin yoksulluğa düşecek olması. Şayet failin kusuru hafif ise fail haksız fiil 

tazminatını ödemekle yükümlü kılınırsa yoksulluğa düşecekse duruma göre indirim 

yapabilirsin ey hakim diyor. Bu hakimin ilk adımda 51. maddedeki genel ilkeler çerçevesinde 

tazminatı belirlerken yaptığı failin kusur değerlendirilmesi ve ona bağlı olarak bunun kusuru 

çok hafifmiş ben bundan 3 bin lira indireyim değerlendirmesinin de bir adım ötesinde özel bir 

hal bu. Onu yapacak, yapabilir ayrı ama buna ek kural olarak tazminat yükümlüsünün kusuru 

hafifse ve tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecekse yani hali hazırdaki yoksulluktan 

bağımsız olarak tazminatı ödediği için yoksulluğa düşecek ise bir indirim sebebi olabilir bu. 

Belki mağdurun burada karşı taraf olarak nasıl etkilendiğini de değerlendirmeye alabilir 

deniyor doktrinde. 
 

2.Ders 
 

(Hocamız sınav sonuçlarını sordu, öğrencilerden biri; sınavın başarıyı ölçer bir 
niteliğinin olduğunu düşünüyor musunuz diye sordu. Vizelerde bir saat dahilinde 
başarı ölçen bir konu dağlımı yaparsak bilenlerde dahil olmak üzere bunun 
karşılığını veremezler, bunu finale saklayacaksınız vize biraz ön hazırlık gibi 

düşünün. O yüzden kıyı köşe konular sorulmaz vizelerde temel konular sorulur. 
Derse üç hocanız giriyor hocalarınızın anlattığı konu dağılımı çerçevesinde soru 
gelme ihtimalini de dikkate alın mesela. Bu kürsü içi bir değerlendirme değil eski 
bir öğrenci olmanın verdiği genel mantık dedi.) 
 

a. Diğer İndirim Sebepleri 
 

Diğer indirim sebepleri madde 51’deki genel düzenlemeye dayanılarak somut olayda 
ortaya çıkan özellik arzeden durumları ifade ediyor. Kitabınızda detaylı anlatılıyor 
bakarsınız. Biz kısaca değineceğiz. 
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1. Beklenmedik Durum, Fevkalade Hal: 
 

Zarar meydana gelmiş, zarara sebep olan olayın meydana gelmesinde irade dışı bir kısım  

olgularda etkili olmuşsa diğer koşulların oluşmasıyla birlikte hakim taz minatta indirim yapabiliyor. 

Bu olgular olaya, tek başına etkili olmuşsa bu irade dışı olgular nedensellik bağını keserler ve 

haksız fiil sorumluluğu olmaz. Ama failin kusurunun yanında bu zararın artmasına bazen 

beklenmedik olay dediğimiz bir kısım irade dışı olgularda sebep olabiliyor. Böyle durumlarda illiyet 

bağını kesmeyecek derecedeyse bu çerçevede hakimin tazminatta indirim yapması mümkün. 

Mesela usulüne uygun yapılmamış bir inşaat var bina bu sebeple yıkıldı. Bu durumunda normalde 

usulüne uygun inşaat yapmayan müteahhitten, siz tazminat talep edebilirsiniz.Ama bu binanın 

yıkılmasına aynı zamanda gerçekleşen bir selde etkili olmuşsa, o sel olmasaydı usulüne uygun 

yapılmamış olsa da o bina yıkılmayacaktıysa ikisi bir arada varsa bir kusur sorumluluğu olan 

haksız fiil sorumluluğu doğuracak. Failin kusurlu davranışı var ama beraberinde zararın meydana 

gelmesine veya artmasına beklenmedik bir olayda sebep oluyorsa olayımızda oluğu gibi, sel, o 

zaman beklenmedik hal dediğimiz 52 de göremeyeceğimiz indirim sebeplerinden bir diğeri bu.  

 

2. Mağdurun Bünyesinden Kaynaklanan Etkenler: 
 

Hemofili hastalığı olabilir, kalp hastaları olabilir, diyabet hastaları olabilir. Bu gibi 
hastalıklara sahip kişilerde normalde çok daha az bir hasarın doğmasına sebep olacak 
bir fiilin, mağdurun bünyesinden kaynaklanan bu gibi hastalıklardan dolayı artması 
durumunda hakim tazminatı indirebilir. Bunlar mutlaka indirim sebebi olacak diye bir şey 
yok. Failin öyle ağır bir kusuru vardır ki hakim bunu dikkate almaya da bilir. 
 

3. Failin Mağdura Yardımı Sırasında Zarar Vermiş Olması: 
 

Kitabınızdaki örnek tüp kaçağı olan evi yardım edeyim derken tüpü patlatırsınız gibi 
kitabınızda incelersiniz. 
 

İNDİRİM YASAĞI HALLERİ 
 

İndirim hallerini konuştuk şimdi indirim yasağını konuşacağız. 55. Maddenin birinci 
fıkrasına bakacak olursak, bedensel zararlara ilişkin tazminat açısından ve destekten 
yoksun kalma tazminatı açısından son cümlede deniyor ki: 
 

Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz 
veya azaltılamaz. 

 

Burada hakkaniyet düşüncesiyle indirim yapamaz denilmiş bu saydığım hallerden 
52/2 deki yoksulluğa düşecek olma halindeki hakkaniyete atıf yapıyor denilebilir, 
Oğuzman bu görüşte. Aksi görüşlerde var tartışılabilir. 
 

Haksız fiilde temerrüt faizi: 
 

MADDE 117/2:Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı 
tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak 
suretiyle belirlemişse, bu günün geçmesiyle; haksız fiilde fiilin işlendiği, sebepsiz 
zenginleşmede ise zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş olur. 
Ancak sebepsiz zenginleşenin iyiniyetli olduğu hâllerde temerrüt için bildirim şarttır. 
 

Madde 117/2 de bu durum düzenlenmiş açık hüküm var. Haksız fiil işlendiği anda 
borçlu temerrüte düşer. Haksız fiil faili daima temerrüte ihtarsız düşer. Temerrüte, 
kendiliğinden haksız fiil gerçekleştiği tarihte düşer. Biz, haksız fiilin gerçekleştiği andaki 
değeri esas alıyoruz dediğiniz noktada hüküm anına kadar ki geçen süredeki değer 
kaybını da karşılamak için bir temerrüt faizi işletmeniz gerekiyor. 
 
 
 
 

( Sayfa -8 ) 



2.SINIF (ÜCRETSİZ) BORÇLAR HUKUKU GENEL  HÜKÜMLER  -08.03.2019-TEK  
 

KISMI VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI 
 

Rakamsal olarak zararı öngöremediğim uğradığım bir haksız fiil sebebiyle dava açtım. 

Şimdi 3 lira göstereceğim 10 lira mı? Şişireyim 1500 lira gösterim ama ona göre de harcı artacak 

bu sefer. Hakim taleple bağlı olduğu için kendimi güvence altına alıyım yüksek talep edeyim de 

olmuyor. Belirsiz alacak davası denilen bir kavram var. Haksız fiil sorumluluğu açısında da kabul 

edilen bir dava türü. HMK 107’de düzenlenmiş. Bu durumda kısmi temsili bir miktar göstererek 

dava açıyorsunuz ama belirsiz alacak davası olduğu için hakim taleple bağlı değil. Belirsiz alacak 

olduğu belirli zaten. Dolayısıyla siz davanızı açıp tazminat alabiliyorsunuz. Ya da kısmı dava 

açabilirsiniz benim 10 bin liralık hastane masrafım cepte belirli ama kalan kazanç kaybımı 

hesaplayamıyorum. 10 bin lira için kısmı dava açıyorum kalan kısmını da sonra açacağım 

diyorsunuz. Kalan kısmını başka bir davada açacağım ya da birleştireceğim dediğiniz noktada bu 

davaları kalan kısmını açma hakkınızı saklı tutmanız gerekiyor. Burada belirsiz alacak davası 

açmanızın kriteri HMK 109/2 de belirtiliyor. Taraflar arasında talep konusunun miktarı tartışmasız 

ve açıkça belirli ise kısmi alacak davası açmazsınız, belirsiz alacak davası açamazsınız.  

 

TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 

Geçen haftada bahsettik, 75.madde de önemli bir hüküm var. Hakime bir yetki 
verilmiş, bedensel zararlar karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa hakim, 
kararın kesinleşme tarihinden itibaren 2 yıl içinde kararı değiştirme yetkisine sahiptir. 

Hakim bu yetkiyi saklı tutma kararını mahkeme kararına koysa bile 2 yıl içinde re’sen 
açamıyor. Sizin de bunu talep etmeniz gerekiyor. Artırma veya azalma talebi olabilir, iki 
taraf da hem davalı hem davacı hükmü değiştirmeyi talep edebiliyor. 
 

Bunu haksız fiile bağlantılı ama beklenmeyen yeni bir zararın doğmasıyla karıştırmamak 

gerekir. Mesela siz bacağınız sakatlandığı için çalışma gücü kaybınızdan dolayı bir tazminat talep 

ediyor olabilirsiniz mevcut haksız fiil sebebiyle. Bu iki yıl içinde bacağınızın iyileşme durumuna 

göre zararın kapsamını değerlendirmek isteyebilir hakim. Belki 2 yıl içinde çalışma hayatınıza geri 

dönebileceksiniz ya da 5 yıl içinde de 30 yıl içinde de dönemeyeceksiniz. Bu durumda iki yıl 

içinde belki biraz daha netleşebilir diye hakim bunu saklı tutuyor. Ama siz bacağınız 

sakatlandıktan sonra çalışma gücünüzün kaybı haricinde birde başka kör oldunuz, sağır oldunuz 

aynı haksız fiilden dolayı başka bağımsız bir zarar talebiniz çıkarsa zaman aşımı sınırları 

çerçevesinde bunu talep etmeniz her zaman mümkün. 
 

GEÇİCİ ÖDEMELER 
 

Bir de geçici ödemeye hükmedilmesi diye bir hükmümüz var 76.madde de. Dava 
devam ediyor henüz hükme varılmadı ama zarar gören 76.madde de iddiasının 

haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduysa ve ekonomik durumunda gerektirdiği 
taktirde hakim talep üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına 
hükmedebilir. Burada iddiasını ispat etmek zorunda değil haklılığını gösteren inandırıcı 
kanıtlar getirmesi yeterli. Davalının yaptığı ödemeler hükmedilen tazminata mahsup 

edilir. Davanın aksi yönde sonuçlanması durumunda, bu durumda hakim davacının aldığı 
geçici ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri vermesine karar verir. 
 

Peki bu hüküm borca aykırılık dolayısıyla açılan tazminat davalarında da 
kullanılabilir mi? Borçların ifa edilememesi başlığındayız. 
 

MADDE 114/2-Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla 
sözleşmeye aykırılık hâllerine de uygulanır. 

 

76.maddedeki bu hükmü, sözleşmeye aykırılık sebebiyle açılmış bir tazminat davasında 

duruma göre olası delillerle siz haklılığınızı ispat ederseniz dava sonuçlanmadan 
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önce ve bu tazminatın verilmemesi durumunda yoksulluğa da düşeceğinizi ispat ederseniz hakim 

bu geçici ödemeye bu maddenin kıyasen uygulanması suretiyle karar verebilir. 
 

MANEVİ TAZMİNAT 
 

Şimdi çok kısa manevi tazminatı anlatacağım arkadaşlar. 56.madde de 
düzenlenmiş bu durum.  
 

MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi 
durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar 
paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. 

 

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da 
manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir 

 

Haksız fiildeki manevi tazminattan bahsediyoruz burada nişanlanmadaki, evlenmedeki 

değil; özünde yine bir kusur sorumluluğu veya kusursuz sorumluluğa sebep olacak bir haksız fiilin 

elimizin altında olması ve bu haksız fiil sebebiyle manevi tazminat talep edebileceğimiz bir 

kurgunun olması gerekiyor. Birinci kurgu bu. Benden bütünlüğünün ihlali(56/1) artı yansıma 

zararlar açısından ağır bedensel zarar veya ölüm hali(56/2). 58.madde de kişilik hakkının 

zedelenmesi sebebiyle manevi tazminat talep edilebilmesi öngörülüyor. 
 

MADDE 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi 
zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. 

 

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir 
veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu 
kararın yayımlanmasına hükmedebilir. 

 

Uyarı olabilir ilan olabilir. Daha yaratıcı olabilir Amerikan hukukuna hakimse, böyle bir 

diğer giderim biçimi belirleyebilir veya ikisini birleştire de bilir. İlla bir meblağ olmak zorunda değil 

yaptırım. Mesela kınama olarak bu kınamayı tişörte basacaksın ve bir hafta bu tişörtle gezeceksin 

diyebilir. Duruma göre demeli de bence. Manevi zarar için ayrıca özel bir kusurun olmasına 

gerek yok. Haksız fiilin o kusur veya kusursuz sorumluluğuna arkamızı dayayabildiğimiz noktada 

manevi bir zararın varlığını da ispat edebiliyorsak talep edebiliyoruz. Gerçek kişiler talep ediyor 

bunu. Tüzel kişilerde durma göre talep edebiliyor; itibarı, ticari ünü üzerinden. Manevi tazminatla 

ilgili TMK 25/4 de bir hüküm var: 
 

Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; 
mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. 

 

Ana kuralımız manevi tazminat hakkının devredilemezliği kuralı. Adam öldü ne olacak 

mirasçılara intikal etmeyecek. Ama ne zaman intikal eder, miras bırakan tarafından hayatında bu 

ileri sürülmüşse artık bu devredilebilir artık malvarlığı değeri haline gelmiştir. Soyut manevi varlığı 

kişiye bağlı varlığından bağımsızlaşmıştır diye düşünüldüğü noktada mirasçılara intikal edebilir 

diyor. 3.kişiye devri açısından da maddi alacak talebimi, arkadaşınızın benim telefonuma verdiği 

3 bin liralık zarar alçağımı bir malvarlığı değeri olarak devredebilirim. Ama manevi alacağımı 

devredemiyorum ancak karşı tarafça kabul edilmek şartıyla devredebilirim. Yani davalı bu manevi 

zararın varlığını, manevi tazminat yükümlülüğünü kabul etmişse sen bunu serbestçe 3.kişilere 

devredebilirsin diyor. Yine aynı mantık, karşı taraf kabul etmişse artık belirli bir alacak vardır. 

Kişinin manevi varlığı ile bütünlükten ayrılmışlık var o artık yalın bir varlık kazanmış olduğu 

noktada devredilebiliyor. 3.kişiye devredile bilmesi içinde tazminat sorumlusunun bu talebi kabul 

etmiş olması gerekiyor. Son olarak da zaman aşımından bahsedeceğim: 
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MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü 
öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten 
başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza 
kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden 
doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. 

 

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, 
haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman 
bu borcu ifadan kaçınabilir.  

 

(Hocamız maddeyi okudu haftaya kusursuz sorumluluklara çalışın gelin dedi ve dersi bitirdi) 
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KAMU SPOTU 

Bu notlarla belki fakülteden mezun olabilirsiniz fakat sadece bu notlarla asla bir hukukçu 

olamazsınız.  

Bilgilerinizi derinleştirmeniz için aşağıdaki kaynakları okumanızı öneriyoruz.  

Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Oğuzman/Öz 

Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Eren 

Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop 
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1.Ders 

 

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 

Genelde hep kusurlu sorumluluk hallerinden bahsediyoruz. Şimdi kusursuz sorumluluk 

hallerinden bahsedeceğiz.  Daha önceki derslerimizde demiştik ki kusursuz sorumluluk halleri 

haksız fiil sorumluluğu içerisinde midir? Yani kusurlu-kusursuz sorumluluk ayrımı yapılmadan 

haksız fiil bir üst başlık mıdır? Yoksa haksız fiiller sadece kusurlu sorumluluğu ifade ediyor 

kusursuz sorumluluk halleri ise başka bir başlık mı? Bu teorik bir tartışma 

  Genellikle şunu söylemiştik haksız fiil sorumluluğu dediğimizde kusurlu sorumluluk 

anlıyoruz. Prensip itibari ile haksız fiil sorumluluğundan anladığımız şey kusurlu sorumluluktur. 

Peki haksız fiil sorumluluğunun şartları nelerdir? Kaç tanedir? 4 tanedir. Hukuka aykırı fiil 

yani haksız fiil, zarar, kusur, nedensellik yani illiyet bağı. Bu 4 Şart bir arada olmalı ki 

tazminat yükümlülüğü doğsun. Yani zararın giderilmesi gereksin.  

KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ      

Kusursuz sorumluluk hallerinde bu şartlardan hangisi eksik? Tabii ki kusur. Yani yasa 

koyucu bir kişinin kusuru olmasa da onun eyleminden bir zarar meydana geliyorsa ve eylemi 

ile zarar arasında bir nedensellik bağı varsa belirli şartlar altında bu zararın giderilmesini 

öngörüyor. Kusursuz sorumluluk hali bunlardır. Şimdi bizim kabul ettiğimiz genel durum bu 

ama Yargıtay’ın bunun aksine verdiği bazı kararlar var.  

       Kusursuz sorumluluktan bahsedebilmemiz için mutlaka yasada bunun özel olarak 

düzenlenmiş olması gerekir. Bir başka deyişle tahriri yani sınırlı sayıdadır. Siz bunu yorum 

yoluyla attıramazsınız. Yasada böyle bir madde yok ama bu durumda onlara benziyor deme 

imkânınız yok.  

     Yargıtay’ın buna aykırı bazı kararları var. Mesela meslek hastalıklarında veya iş 

kazalarında iş verenin kusursuz olarak sorumlu tutulması. Halbuki yasada buna ilişkin bir şey 

yok. Yargıtay’ın yorumlaması çok isabetli değil.  

       Ya da şunda da bazen kusursuz sorumluluk hali kabul ediyor. Siz ruhsatlı bir inşaat 

yapıyorsunuz. İnşaatın yapılmasından kaynaklı doğal olarak verilen bir rahatsızlık var. Ne 

yaparsanız yapın önü alınamayan bir durum gürültü çıkıyor, duman çıkıyor vs... Bunda da 

mesela Yargıtay kusursuz sorumluluk var diyor. Biz bunları isabetli bulmuyoruz.   

     Biz şunu kabul ediyoruz: Kusursuz sorumluluktan bahsedilebilmesi için mutlaka buna ilişkin 

özel bir düzenleme olmalı ve biz demeliyiz ki kişi kusuru olmasa bile eylemi ile verdiği zarardan 

sorumludur. 

      Kusursuz sorumluluğun esasın temeli nedir? Neye dayanır? Teorik olarak temeli neye 

dayanır? Niye bir kişi kusuru olmadığı halde zarardan sorumlu olsun, tazminat yükümlülüğü 

doğsun? Burada 3 neden sayılır. 

1-Hakkaniyet sorumluluğu 

2-Gözetim ve özen 

3-Tehlike sorumluluğu 

   Bu teorik temeller nedeniyle kusursuz sorumluluk halleri öngörülmüş yasa koyucu tarafından. 

Hakkaniyet sorumluluğu nedir? Hakkaniyet sorumluluğuna dayanan kusursuz 

sorumluluk halleri? Ne demek hakkaniyet? 
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Hakkaniyet: somut olay adaleti demektir. Adalet soyut bir kavramdır. Onun somut 

olaya uygulanması hakkaniyettir. Somut olaya uyan adaleti gerçekleştirdiğinizde hakkaniyete 

uygun karar vermiş olursunuz. O nedenle somut olay adaleti kusursuz bile olsa bir kişinin 

eyleminden sorumlu tutulmasını gerektirebilir. 

Gözetim ve özen sorumluluğu: sizin bazı kişiler üzerinde gözetim ve denetim 

yükümlülüğünüz olabilir. Mesela sizin çalışanlarınız sizin talimatlarınızla ve emriniz altında 

çalışıyorlar ve siz onları gözetlemek ve denetlemekle yükümlüsünüz. Dolayısıyla sizin altınızda 

yer alan sizin talimatlarınıza uygun davranması gereken kişilerin eylemlerinden dolayı yasa 

koyucu bazı durumlarda sizi kusursuz olarak sorumlu tutmuş. Bunun örneklerine borçlar 

kanununda da başka kanunlarda da rastlıyoruz. Örneğin ev başkanının sorumluluğu. Borçlar 

kanununda sizinle hizmet ilişkisinde olan kişilerin eylemlerinden kusursuz olarak 

sorumlusunuz. 

Tehlike sorumluluğu: siz öyle bir iş yapıyorsunuz veya öyle bir alet çalıştırıyorsunuz 

ki bu durum başlı başına bir tehlike yaratıyor. Siz bunu kullanmakla veya bu işletmeyi 

işletmekle zaten tehlikeli bir iş yaptığınızı baştan kabul ediyorsunuz. Bundan kaynaklanan 

zarar için sizin kusurunuz olmasa bile yine yasa koyucu sizi eyleminizden sorumlu tutuyor. 

    Kusur aranmayan haller kusur aranmadan kişiyi sorumlu tutan kusursuz sorumluluk 

halleri nerede düzenlenmiş? Bunun tespiti için yasaları tek tek taramaya kalkarsak bu 

ansiklopediler tutar, böyle bir şey mümkün değil. Bizim hukukçu olarak bileceğimiz şey şudur. 

Yasalar değişse bugün olan yasa yarın kaldırılabilir veya yarın yeni bir yasa yapılabilir. Bu 

yüzden kusursuz sorumluluk hallerini sayamayız. Sizin bilmeniz gereken şudur: bir metni 

okuduğunuz zaman kusursuz olarak sorumlu tutulacağını anlatan bir ifade varsa burada 

kusursuz sorumluluktan bahsedildiğini tespit etmek. 

Şimdi genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse kusursuz sorumluluk hallerinin 

bazısı TBK’da düzenlenmiş bazıları ise özel kanunda düzenlenmiştir. Bunlara ilişkin örnekler 

vereceğiz. Biz önümüzdeki 2 derste TBK’da ve bazı özel yasalarda düzenlenmiş olan kusursuz 

sorumluluk hallerini sıralayıp önemli gördüğümüz bazılarını sizinle paylaşacağız ve bunlara 

dair bilgiler vereceğiz ama sayacağımız bütün kusursuz sorumluluk hallerini anlatamayız 

çünkü gerek yok. Ama siz nerede kusursuz sorumluluk halleri var bilin. Ben size liste vermek 

istiyorum. 

A)TBK’de düzenlenen kusursuz sorumluluk halleri 

1.Ayırt etme gücü bulunmayan kişinin hakkaniyet sorumluluğu (TBK 65.madde) 

2.Adam çalıştıranın/istihdam edenin kusursuz sorumluluğu (TBK 66) 

3.Hayvan idare edenlerin kusursuz sorumluluğu (TBK 67) 

4.Yapı malikinin kusursuz sorumluluğu (TBK 69) 

5.Iztırar (zorda kalma) halinde verilen zarardan kusursuz sorumluluk (TBK 64/2) 

6.İşletmelerden kaynaklanan tehlike sorumluluğu (TBK 71) Eski TBK’da yok. Yeni bir 

düzenleme. 

 

B. Özel yasalarda düzenlenen kusursuz sorumluluk halleri 

1.Kara yolları trafik kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk halleri (temeli tehlike 

sorumluluğu) 
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2.Çevre kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk halleri (çevreyi kirletenler hakkında 

kusursuz sorumluluk) 

3.Türk Sivil Havacılık kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk hali (hava araçlarının 

kullanılmasından kaynaklanıyor, temelli tehlike sorumluluğu) 

4.Tüketicinin korunması hakkındaki kanunda düzenlenen kusursuz sorumluluk hali(siz bir 

malın ayıplı olmasından dolayı zarar gördüyseniz. Malın ayıplı olması ne demek? Malda 

olması gereken niteliklerin olmaması, olmaması gerekenlerin olması durumudur. Örnek: 

kazağın yıkanınca renginin solması veya gidilen restoranda zehirlenmek. O halde Tüketicinin 

Korunması Hakkındaki Kanun bazı kişilerin maldaki ayıptan dolayı kusursuz olarak sorumlu 

tutulmasını sağlar. 

5.Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kanunda düzenlenen 

kusursuz sorumluluk hali(bir makineye ilişkin kullanma kılavuzu hazırlıyorsunuz ama kılavuz 

yanlış. Yanlış bir şey öngördüğünüz için bir zarar oluşuyor. Oluşan zararlardan kusursuz olarak 

sorumlusunuz) 

6.Nükleer enerji alanındaki sorumluluk(temeli tehlike sorumluluğu. Siz nükleer enerji alanında 

faaliyet gösteriyorsunuz, enerji üretiyorsunuz, kusurunuz olmasa bile ortaya çıkan zarardan 

sorumlusunuz. 

7.Biyogüvenlik Kanunu (GDO’lu ürünlerle ilgileniyor. GDO’lu ürünlerden kaynaklanan 

zararlardan dolayı üreticiyi kusursuz olarak sorumlu tutar) 

Biz yasada özel bir hüküm varsa kusursuz sorumluluk söz konusu diyoruz. Ama 

Yargıtay yasada olmayan bazı kusursuz sorumluluk hallerini de belirlemiş, biz bunların isabetli 

olmadığını düşünüyoruz. Bu büyük resmi gördükten sonra neyle ilgilendiğimiz, neden 

bahsettiğimizi anlamış oldunuz. Bu büyük resim içinden sizin için önemli olduğunu 

düşündüğüm hallerle ilgili size bilgi vereceğim. Burada anlatmadığımız bir düzenlemeyle ilgili 

sizi sınavda sorumlu tutmayız. 

TBK’da düzenlenen sorumluluk halleri  

I. Hakkaniyet sorumluluğu 

MADDE 65- Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin 

verdiği zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir. 

Hakkaniyet gerektiriyorsa (Somut olay adaleti gerektiriyorsa hakim ayırt etme gücü 

bulunmayan kişinin verdiği zararı tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir. Normalde 

temyiz kudreti olmayan bir kişinin haksız fiilerinden sorumluluğu yoktur. Çünkü kusuru yok, 

ayırt etme gücü yok. Sınırlı ehliyetsizlerin haksız fiilerden sorumluluğu tam. Sınırlı ehliyetsizler 

kendi yaptıkları hukuki işlemlerle bağlı mı? Hayır değil. Ancak yasal temsilcisinin izni veya 

icazeti ile bağlı hale gelir. 

Fiil ehliyetini 3e ayırıyoruz. 

Tam ehliyetliler: temyiz kudretine sahip, reşit ve kısıtlı olmayanlar 

Tam ehliyetsizler: ayırt etme gücü, temyiz kudreti olmayanlar 

Sınırlı ehliyetsizler: ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlılar 

Haksız fiil sorumluluğu hukuki işlem ehliyetinden farklıdır. Haksız fiilde ayırt etme 

gücüne bağlıyız. Yani sözleşmeyle bağlılıktan farklı. Haksız fiil sorumluluğu açısından tam 

ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler sorumludur çünkü haksız fiilde kusur değerlendirilir. Sınırlı 

ehliyetsiz hukuki işlemle kendi başına yaptığı işlemlerle bağlı değil ama haksız fiilden sorumlu. 
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Hakkaniyet sorumluluğu bize diyor ki: Bir kişi temyiz kudretine sahip olmasa bile 

hakkaniyet verdiği zarardan sorumlu olmasını gerektiriyorsa, ayırt etme gücünden yoksun olan 

verdiği zararı tamamen veya kısmen giderir. 

Normalde ayırt etme gücü olmayan kişi haksız fiilinden sorumlu değil. Ancak yasa bir 

kusursuz sorumluluk hali öngörmüş. Peki bunun nedeni ne? Ne zaman uygulanacak? Bunun 

için verilen klasik örnek şudur: temyiz kudreti olmayan kişi çok zengin ve zarara uğrayan kişi 

fakir ve zararın ortaya çıkmasında ortak bir kusuru yok (müterafik kusur diyoruz, nedir 

müterafik kusur: birlikte kusur. Ortaya çıkan zarardan sadece fail mesul değil mağdurun da bir 

kusuru var.) Şimdi şöyle düşünelim: fail zengin ama ayırt etme gücü yok.mağdur fakir ama 

zararın ortaya çıkmasında hiç kusuru yok. Bu durumda TBK 65’e göre ayırt etme gücü 

bulunmayan fail eyleminden sorumlu tutulur 

Adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu (TBK66) 

II. Özen sorumluluğu  

1. Adam çalıştıranın sorumluluğu  

MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında 

başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.  

Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde 

bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, 

sorumlu olmaz.  

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını 

önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep 

olunan zararı gidermekle yükümlüdür.  

Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu 

olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir. 

TBK66’nın üstünde ne yazıyor? Özen sorumluluğu. Dersin başında yaptığımı 3lü ayrımda bu 

kusursuz sorumluluk hali özen ve denetim yükümlülüğünden kaynaklanan kusursuz 

sorumluluk haline girer. TBK 66 şöyle diyor: 

Adam çalıştıran, çalışanın kendisine verilen işi yapması sırasında başkalarına verdiği 

zararı gidermeden yükümlüdür.  

Kusur olmasa da sorumludur. Şimdi bu sorumluluğun şartlarını değerlendirmeye başlayalım. 

1-Çalışan ile çalıştıran arasında bir hizmet ilişkisi/bağımlılık ilişkisi olmalıdır. 

TBK66 çok önemli, bilmeyeni kınıyoruz. TBK’116 ile irtibatlı. 

Eski yasa istihdam eden ve müstahdem diyor. Şimdi ise çalışan ve çalıştırılan ifadeleri 

kullanılıyor. 

2- 3.kişinin bir zarara uğramış olması gerekir 

3- Zarar ile çalışanın eylemi arasında illiyet bağı olmalı. 

TBK 66’nın uygulanması için çalışanın kusurlu olması aranmaz. İstihdam edenin 

kusuru zaten aranmıyor ama çalışanın da kusuru aranmaz. Bu ne demek? Çalışanın ortaya 

çıkan zararda kusuru olmasa yine TBK66 kapsamında çalıştıran sorumludur. Adı üzerinde 

kusursuz sorumluluk. Hiç kimsenin kusuru yok. 
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 Acaba çalışan ile çalıştıran arasında hizmet bağı ne demek? Bu aralarında sözleşme 

olması gerektiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Aralarında hizmet sözleşmesi olmasa dahi bir 

kişi başkasının emir ve talimatları altında çalışıyorsa aralarında TBK66’da bahsi geçen şekilde 

bir hizmet ilişkisi vardır deriz. 

Mesela benim fabrikam olsa emrimde 20 kişi çalışsa ben çalıştıran sayılır mıyım? Tabii 

ki. Mesela evimde 1 bahçıvan çalıştırsam 1 güvenlik görevlisi çalıştırsam ben çalıştıranım hiç 

şüphe yok .Ama bir öğrenci sadece yaz aylarında sanat, zanaat öğrenmek için bir berberin 

yanına girse, para da almasa, burada aralarında bir bağlılık anlaşması var. TBK’ya göre ancak 

sadece yardım amaçlı çalışan kişi çalışan sayılmaz. Örneğin yoldan geçerken yük indiren 

kişiye yardım etmek. Yolda yük indiren kişiye yardım ederken çamaşır makinesini yere 

düşürdüm, kişinin ayağı kırıldı. Bu durumda çamaşır makinesinin sahibi çalıştıran sıfatına 

sahip mi? Sadece yardım amaçlı hareket eden çalışan sayılmaz. Ama bir kişinin çalışan 

sayılması için  de mutlaka iş kanununa göre düzenlenmiş bir hizmet akdine gerek yoktur. O 

zaman ne arıyoruz? Fiili bağlılık arıyoruz. Kişi benim emir ve talimatlarım altında mıdır? 

Öyleyse TBK66’da bahsi geçen çalışan olarak sayılır. 

  Tüzel kişilerin organları çalışan sayılmaz. TBK 50 de tüzel kişilerin organlarının 

eylemlerine dair özel bir madde var. Bir anonim limitet şirketin yönetim kurulunun yaptığı eylem 

TBK 66 kapsamında değerlendirilmez. Ama tüzel kişinin organları dışında tüzel kişi için çalışan 

birisi varsa orada TBK 66 devreye girebilir. Derneğin çalışanı, mesela çaycı için TBK66 

uygulanabilir. 

Kamu hukukuna ilişkin hikayeler idare hukuku alanına girer. Devlet memurunun, 

polisinin yaptığı hareketlerden kaynaklanan zarar idare hukukunun konusudur. 

Adam çalıştıranın çalışanı, onun onayı ile bir başkasını çalıştırırsa burada müteselsil 

sorumluluk vardır. Mesela A patron, B ile arasında hizmet ilişkisi var. B de A’nın onayı ile C’yi 

çalıştırıyor. A belki de C’yi tanımıyor. Bu durumda C’nin eyleminden doğan zarardan A ve B 

müteselsillen sorumludur. 

Peki TBK66’nın öngördüğü sorumluluk nedir? Çalışan bir işin görülmesi esnasında iş 

dolayısıyla 3.kişiye zarar vermiş olmalı. Nasıl olabilir? Mesela ben bir panjur firmasında 

çalışıyorum. Görevim evlere gidip panjurları monte etmek. Bir eve gidiyorum. Panjuru takarken 

panjuru aşağıya yuvarlıyorum herhangi bir kusurum yok. Aşağıdan geçmekte olan bir adam 

yaralanıyor. Ya da efendim çatıyı tamir ederken elimizdeki çekiç fırlıyor, aşağıdan geçen birinin 

yaralanmasına sebep oluyor. O halde böyle bir ihtimalde ne olacak? Kim kusursuz sorumlu? 

Onu çalıştıran, istihdam eden kişinin uğradığı zarardan dolayı kusursuz sorumlu. 

TBK 116’ya ilişkin yani yardımcı kişinin fiilinden sorumluluğuna ilişkin olarak da bir 

şeyler söyleyelim. Bu konuyu Sanem hoca anlatmış. TBK 116’daki ihtimal nedir? Şudur: zarar 

gören kişiyle çalıştıran arasında bir sözleşme var. Yardımcı kişi bu sözleşmeye aykırı olarak 

sözleşmenin tarafına zarar veriyor.  

        Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk var. O da TBK 116 da düzenlenmiştir. Acaba ikisi 
arasındaki fark nedir? Ben size şimdi bir örnek vereyim: Bir pimapen ustası yanında da adam 
çalıştırıyor. Yanında çalıştırdığı adam pimapenleri taşırken taşıdığı malzemeleri camdan 
aşağıya düşürüyor ve yoldan geçen birinin yaralanmasına sebep oluyor. İkinci ihtimal de ise 
yanında çalıştırdı adam taşıdığı malzemeleri evin içine düşürüyor ve evin parkelerinin 
çizilmesine, zarar görmesine sebep oluyor. Bu iki ihtimalde hangi kanun hükmü geçerli olacak?  
       Yardımcı malzemeleri camdan dışarı düşürdüğünde TBK 66, malzemeleri evin içine 
düşürdüğünde TBK 116 uygulanacak. Çünkü bakın 66 ile 116 arasındaki temel fark şu; zarara 
uğrayan kişi ile çalıştıran arasında prensip itibariyle bir sözleşme ilişkisinin kurulmasına gerek 
yok 66. madde kapsamında. O bizim için bir üçüncü kişi. Ama 116’nın uygulanması 
bakımından çalıştıran ile zarara uğrayan kişi arasında bir sözleşme ilişkisi olmalı ve bu 
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sözleşmenin ifası nedeniyle zarara uğramış olmalı. Adam ne yapmış pimapen sipariş vermiş 
ve pimapen takılırken bambaşka bir zarara sebep olmuş. O zaman 116, ifadan kaynaklı bir 
zarar. Ama 66’nın uygulanması için böyle bir şart aranmıyor. Üçüncü kişi ile çalıştıran arasında 
herhangi bir sözleşme ilişkisinin bulunması şart değil hatta çoğu zaman yok.  Adam oradan 
geçiyor üçüncü bir şahıs. İşverenin çalışanı yine hizmeti ifa ederken, senin işini görürken, iş 
dolayısıyla bu zararı veriyor ama bir sözleşmeye aykırılık yok. Çünkü bir sözleşme ilişkisi yok 
3.kişi ile çalıştıran arasında. Şimdi o halde 66’nin şartlarını biz bir kez daha şöyle üzerinden 
geçelim arkadaşlar 

1. Çalışan ile çalıştıran arasında bir hizmet, bağlılık ilişkisi bulunmalı 
2. 3. Kişi zarara uğramış olmalı 
3. Zarar çalışanın eyleminden doğmuş olmalı 
4. Zarar çalışanın işi görmesi sırasında ve iş dolayısıyla verilmiş olmalı. 

 Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek benim bir çalışanım var. Çalışanın kamyonetine 
ben Pimapenleri yükledim. Ve adam yolda gidiyor, gidiyor giderken pimapenler bir üçüncü 
kişinin üstüne düşüyor bu 66. Maddede çalışanın kusuru aranıyor mu 66’nın uygulanması için? 
Bir daha söylüyorum kusursuz sorumluluk hallerinde -66’nin uygulanmasi için- kişinin 
sorumluluğu için kusur aranmıyor zaten esprisi burada. Dolayısıyla çalışanın da kusuru 
olmayacak, çalıştıranın da zaten kusuru aranmayacak. Bazı arkadaşlar şurada takılıyor evet 
66’ya göre çalıştıran kusursuz sorumlu ama sanki bunun için çalışanın kusuru olması gerekiyor 
hayır bu yanlış. Kusur aranmıyor. 

Ama şu örnekte durum farklı Pimapenleri kamyonete yükleyen çalışan giderken birden 
kırmızı ışıkta birine sinirleniyor, arabayı durduruyor, el frenini çekiyor adamı bir güzel dövüyor. 
Acaba burada ortaya çıkan zarardan istihdam eden yani çalıştıran sorumlu mu? Hayır! Neden? 
Çünkü sevgili arkadaşlar kişi görevi sırasında ama iş dolayısıyla değil. O halde 66 
uygulamasından bahsedilebilmesi için üçüncü kişinin uğradığı zarar işin görülmesi esnasında, 
iş dolayısıyla ortaya çıkmış olmalı. 

Şimdi sevgili arkadaşlar burada çalıştıran, istihdam eden kusursuz olarak sorumlu 
neden? Gözetim ve denetim yükümlülüğü var bu nedenle Yasa onu kusursuz sorumlu saymış. 
Acaba bu sorumluluktan kurtulma imkanı var mı? 

 İki halde kurtuluş delili getirmek imkanı var. Kurtuluş delili diyoruz. Neden kurtuluş 
delili? Neden kurtuluyor? Kusursuz sorumluluktan kurtuluyor. Bakın şöyle söylüyor 66/ 2 ve 3. 
Maddede diyor ki adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve 
denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat 
ederse, sorumlu olmaz. (TBK66/2) 

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını 
önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, O işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan 
zararı gidermekle yükümlüdür. (TBK66/3) 

Şimdi bakın sevgili arkadaşlar 66’da iki tane kurtuluş delili getirilmesine olanak 
sağlamış. Bunlardan birincisi şudur değerli arkadaşlar: 

Çalışan evet gözetim ve denetim yükümlülüğüm var çalıştıran tarafından ama ben 
çalışanı seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, ve denetim ve gözetimde bulunurken zararın 
doğmasını engellemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama zarar buna rağmen yine de 
oldu. O halde ben neyi ispatlayarak kusursuz sorumluluktan kurtulabilirim? Adamı seçerken, 
ne demek adamı seçerken? Şimdi adam hayatında Pimapen takmamış. Ben adamın eline 
Pimapenleri veriyorum ve adamı gönderiyor. Pimapen takmaya birini gönderiyorum ama adam 
işi bilmiyor tecrübesi yok.  İşe uygun adam, o halde elemanı seçerken, çalışanı seçerken, ona 
işiyle ilgili talimat verirken sıkı sıkıya tembih ediyorum bak bu böyle yapılır. Şunlara dikkat et; 
Özen göstermen gerekir. Talimat verirken elemana dikkat ettiğini ispat etmesi gerekir.   

Sonra ne ispatlayacak? Gözetim ve denetim yükümlüğünü yerine getirdi mi? Yani 
diyecek ki ben yükümlülüğüme uygun şekilde gözetledim, denetledim. Bütün bunları yapmama 
rağmen zarar doğdu. Bu durumda değerli arkadaşlar istihdam eden kusursuz sorumluluktan 
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kurtulur. Kurtuluş delili bu demek. Her şeyi yaptı, üstüne düşen her şeyi yaptı denetledi, adamı 
seçti, bilmem ne, bilmem ne… Ama zarar yine de ortaya çıktı bunu ispatlayabilirse Kim 
ispatlayacak bunu? İstihdam eden, Adam çalıştıran ispat edecek. Şu şartları kim ispatlıyor? 
Mağdur. Kusursuz sorumluluk da kusur dışındakileri kim ispatlıyor? Yine mağdur. Ama şimdi 
ispat yükü bakın yer değiştirdi. Kurtuluş delilini kim ispatlayacak? Adam çalıştıran ispatlayacak. 

Şimdi ikincisi şunu ileri sürebilir. İkinci kurtuluş delili işletmenin çalışma düzeninin 
zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispatlayacak. Yani diyecek ki burada bütün 
tedbirler, bütün güvenlik önemleri mevcut. Mesela adam o panjuru alırken bilmem ne 
yaparken, bilmem ne makinemiz var ayrıca o iplerle bağlı. Normalde onun düşmemesi lazım. 
Ama oda kopmuş bütün düzeni, işletmenin bütün düzeni zararın doğmasına engel olacak 
şekilde düzenlenmiş. 

Üçüncü kurtuluş delili şudur. Her türlü özeni gösterseydi dahi zararın doğmasına 
engel olunamayacağını ispatlayabilir. Adam diyor ki ben ne yapsaydım? Bunları yapmış 
olsaydım bile zararın doğmasına engel olamazdım. Değerli arkadaşlar buradaki ispat nedir? 
Nedensellik bağının kesildiğini söylüyor. Bakın buradaki nedensellik bağı özen göstermemek 
ile zarar arasındaki nedensellik bağı. Buradaki nedensellik bağını nedir? Zarar ve fiil arasındaki 
nedensellik bağı.. 

66’da kurtuluş delili olarak ifade ettiğimiz nedensellik bağı ise özen göstermemek ile 
zarar arasındaki nedensellik bağı değerli arkadaşlar. Yani adam diyor ki ben ne yaparsam 
yapayım bu zarar yine de doğacaktı. Bunu ispatlıyor. Şimdi bu özen göstermemek ile zarar 
arasındaki nedensellik bağı eski 818 sayılı yasanın 55. maddesi yani 66’ya karşılık gelen 55. 
Maddesinde daha açıkça ifade edilmiştir. Burada 66’da şimdi böyle açık olmasa bile 
mizansellik gereği yine de ne oluyor? Bir kurtuluş delili olarak ortaya çıkıyor. 
O halde adam çalıştıranın kusursuz sorumluluktan kurtulabilmesi için gerekli daha doğrusu 
yararlanabileceği kurtuluş delilleri neler? 

1. Ben bütün özeni ihtimamı gösterdim zarar buna rağmen oluştu. 
2. Benim işletmem bütün güvenlik önemlerine sahip, zararın doğmasını engellemek 

geçin bütün tedbirler alınmış bir iş yeri. Zarar buna rağmen oluşmuş 
3. Ben ne kadar özen gösterseydim de yine de bu zarar doğacaktı. Örneğin bir mücbir 

sebep 

Mesela adam çıkmış Pimapenleri takıyor bir anda deprem oluyor. Onun önüne 
geçemezsin, doğal afet. Ne kadar özen gösterirsem göstereyim bu olacaktı diyor adam. 

Şimdi dedik ki çalıştıranın 66 kapsamında sorumlu olabilmesi için kusurlu olmasına 
gerek yok. Zaten adı üstünde bir kusursuz sorumluluk hali. Fakat kusuru da olabilir. Kusurlu 
olabilir buna biz munzam kusur. Yani ek, ilave edilmiş kusur diyoruz. Bu ne demek? 

 Adamın kusuruna ihtiyaç yok ama çalıştıran da burada kusurlu. Gerekli talimatı 
vermemiş, ya da efendim gerekli malzemeyi koymamış vs vs... zararın doğmasında 
çalıştıranın aynı zamanda kusuru varsa buna biz munzam kusur diyoruz. Munzam kusur 
birlikte tazminatın miktarının tayini bakımından önem arz ediyor. 

 Şimdi biliyorsunuz bizim sorumluluk hukukumuza dair temel prensip nedir? Tazminat 
miktarının zarar miktarını aşmaması. Tazminat zararı aşamaz. Her ülkede böyle mi?  Her 
hukuk sisteminde böyle mi? Hayır. Amerika’da, İngiltere’de, Angola- Amerikan hukuk 
sistemlerinde öyle değil. Peki bizim hukukumuzda tazminat zarar miktarından az olabilir mi? 
Olabilir. Ne zaman olur? Birlikte kusuru varsa zarar görenin de kusuru varsa müterafik kusur 
diyoruz. Müterafik kusur var. Zarar görenin de kusuru var veya bir üçüncü kişin kusuru var 
ortaya çıkan zararda. 

Munzam kusur şu demek kusursuz sorumluluk hallerinde sorumlu olacak kişinin bir de 
ilave olarak kusuru var. Kusuru olmasa da sorumlu olacak ama bir de kusuru var. Buna 
munzam kusur diyoruz. 

Şimdi sevgili arkadaşlar benim çalıştırdığım kişi bir zarara sebebiyet verdi. Üçüncü kişi 
iş dolayısıyla, işin görülmesi sebebiyle zarara uğradı. Ben sorumluyum. Acaba ödediğim miktar 
bakımından, ödediğim tazminat bakımından kendi çalıştırdığıma rücu edebilir miyim? Eğer 
değerli arkadaşlar kişinin kusuru varsa, çalışanın kusuru varsa çalıştıran çalışanın kusuru 
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oranında ödediği miktar bakımından çalışana rücu edebilir. Kusuru yoksa ne olacak? Mesela 
çatıda iş yaparken şöyle bir rüzgâr istiyor elindeki çekiç aniden aşağı düşüp birinin 
yaralanmasına, aşağıdaki aracın zarar görmesine neden olur. Adamın kusuru yok o zaman 
yapılacak bir şey yok. Çalışan kusuru oranında sorumludur. Bu rücu iki esasa dayanabilir. 
Birincisi Türk Borçlar kanunu 49’a dayanabilir. Yani haksız fiil Sorumluluğu kapsamında İkincisi 
sözleşmeye aykırılıktan 112’ye. 

Peki  bir adım daha geriye gidelim. Acaba üçüncü kişi uğradığı zarar bakımından kimlere 
başvurabilir? Hem çalıştırana hem çalışana başvurabilir. Aralarında nasıl bir sorumluluk var? 
Müteselsil, zincirleme bir sorumluluk var. Peki çalışanın kusuru yoksa Üçüncü kişi yine de 
çalışana başvurabilir mi? Yani şöyle diyelim örnek verelim istihdam eden, müstahdem, bu da 
üçüncü kişi. Üçüncü kişi zarara uğruyor. Tazminat talep edecek. Kimlerden, hangi şartlarda 
tazminat talep edebilir? Bir kere istihdam eden kusursuz sorumlu, ona 66’ya göre başvurabilir. 
Müstahdeme, çalışana? Ancak kusuru varsa başvurabilir. Hangi esasa göre? Haksız fiil 
sorumluluğuna göre, madde 49’a göre. 

(Azra Hocanın bir öğrencinin sorusuna cevabı) Müterafik kusur ve müteselsil sorumluluk 
birbirinden farklıdır. Müterafik kusur şu demek. Müterafik sorumluluk demiyoruz mütefarik 
kusur diyoruz. Mesela şimdi biz sizinle trafikte bir yere gidiyoruz bir kazaya sebep olduk hem 
siz kusurlusunuz hem ben. Mütefarik birlikte. Bu sorumluluk bakımından müteselsil sorumluluk. 

Şimdi bu ihtimali Türk Borçlar kanunu 49’a göre çalışana başvurabilir veya Türk Borçlar 
kanunu 66’ya göre istihdam edene başvurabilir. Çalışan ile istihdam eden arasındaki 
sorumluluk nasıl? Müteselsil sorumluluk. Bakın müteselsil sorumluluk hem aynı hukuki sebebe 
dayanan birlikte sorumlular bakımından geçerli hem ayrı hukuki sebebe dayanan birlikte 
sorumlular bakımından geçerli. Ne demek istiyorum? Üç kişi bir haksız fiil işlese 49 
kapsamında. Yine zarar görene karşı müteselsilen sorumlu. Ama ben kusurlu sorumluluk 
esasına göre sorumluyum sen kusursuz sorumluluk esasına göre sorumlusun. Yine müteselsil 
sorumluluk. Müteselsil sorumluluğun şeyi ne yani ne anlamı var? Zarar gören bakımından nasıl 
bir yararı var? İstediğine başvurabilir, tazminat tutarının tamamını istediğinden talep edebilir.  

Ama bu şu demek değildir 2000 TL zararı varsa 2000 Şundan alıyım, 2000 de bundan 

alayım toplam 4000 olsun değildir. İkisinden birinden bir tahsilat da bulunduğunda mesela 

1000 TL aldığında ancak kalan miktar tutarında yani 1000 TL için diğerine başvurabilir. 

Müteselsil sorumluluk yani zincirleme sorumluluk. 

Biz şimdi şuna geldik rücu edebilir miyiz Yani adam İstihdam eden 66’ya göre 

M(müstahdem)’ye rücu edebilir mi? Kusurlu ise ancak edebilir. Kusurlu ise ancak rücu edebilir. 

Neden? Çünkü M sadece kusurundan sorumlu. Peki bu rücu etme manasında hangi yasa 

maddelerine dayanabilir? TBK 49’a dayanabilir veya TBK 112’ye dayanabilir. TBK49 haksız 

fiile ilişkin, TBK 112 sözleşmeye ilişkin. O halde benim bu kişiyle aramda Bir sözleşmesel ilişki 

varsa ben neye dayana bilirim 112 ye. Ama aramda bir sözleşme yok aramızda fiili bir ilişki var 

ama aramızda bir hizmet akdi yok. Ne yapmam lazım? 49’a göre rücu talebinde bulunacağım. 

Ne farkı var 49 ile 112’nin? borca aykırılık halleri ile haksız fiiller Arasındaki sorumluluğa ilişkin 

İki temel fark vardır. Neydi onlar? birincisi zamanaşımı. İkincisi ne? Kusurun ispatı. Nerede, 

kim, neyi ispatlıyor kusurla ilgili? Haksız fiillerde talepte bulunan karşı tarafın kusuru olduğunu 

ispatlayacak. Sözleşmeye aykırılıkta borçlu kusursuzluğunu ispatlayacak. Öyleyse istihdam 

eden ile müstahdem arasındaki rücu ilişkisinde hangisi istihdam edenin yararına? 112 değil mi 

değerli arkadaşlar.  

Şimdi sevgili arkadaşlar O halde biz bu şekilde adam çalıştıranın kusursuz 

sorumluluğunu tamamlamış olduk. 

Şimdi gelelim bir başka kusursuz sorumluluk haline hayvan idare edenin kusursuz 

sorumluluğu 

67 de düzenlemiş bunu: 
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Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın 

verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. 

Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini 

ispat ederse sorumlu olmaz. 

Hayvan, bir başkası veya bir başkasına ait hayvan tarafından ürkütülmüş olursa, 

hayvanî bulunduranın bu kişilere rücu hakkı saklıdır.(TBK67) 

Ne diyor bu madde arkadaşlar? Hayvan bulunduran hayvanın verdiği zarardan 

herhangi bir kusuru olmasa bile sorumludur. Hayvanları koruma kanununun beşinci 

maddesinde de paralel bir hüküm yer alıyor arkadaşlar. Şöyle diyor “ hayvan sahipleri sahip 

oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğine ve insanlara verilebilecek zarar ve 

rahatsızlıkları önleyecek tedbirleri almak zorunda olup zamanında ve yeterli tedbirlerin 

alınmamasından kaynaklanan zararı tazmin etmek zorundadırlar.” 

Şimdi o halde bu kişilerin yani hayvan bulunduranın yani idare edenin kusursuz sorumlu 

olduğu için hangi şartların oluşması gerekir. Bir kere arkadaşlar hayvanî idare ediyor olmalı. 

Hayvanî idare ediyor olmak ne demek? Şu demek egemenlik kurmak demek bir hayvanın 

bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi o halde değerli arkadaşlar sizin 

barındırdığınız baktığınız hayvanlar bakımından bir sorumluluğunuz var. Yoksa efendim ben 

arada ormanda gezerken beslediğim hayvanlar açısından bir sorumluluğum yok. Egemenlik 

sahamızda bulunan hayvanlar bakımından böyle bir sorumluluğumuz var. Ne olduğu zaman 

sorumluluğumuz doğuyor? Üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalı. Zarar egemenlik altındaki 

hayvanın hareketinden doğmuş olmalı. 

3- Zararı meydana getiren hayvan sorumlu tutulan kişinin egemenlik sahasında olmalı. 

Acaba değerli arkadaşlar kurtuluş delili getirme imkanı var mı hayvani elinde 

bulunduran kişinin? Var. Nerede düzenlenmiş? 67/2 Bir kurtuluş delili öngörmüş. Ne diyor 

değerli arkadaşlar? Gerekli özeni gösterdiğini İspat ederse diyor. Hayvan bulunduran bu 

zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz diyor 

değerli arkadaşlar. 

Yine asada açıkça ifade edilmemiş olmakla birlikte nedensellik bağının çürütülmesi 

halinde de biz kurtuluş delilinden bahsediyoruz. Ne ile ne arasındaki nedensellik bağı? Özen 

göstermeme ile oluşacak zarar arasındaki nedensellik bağı. Yani şunu söyleyeceksiniz ben ne 

kadar özen göstersem dahi bu zarar yine de doğacaktı. Mesela ben hayvanım bağladım şöyle 

yaptım böyle yaptım. Ama örnek mesela mücbir sebep nedeniyle böyle bir zarar ortaya çıktı. 

Hayvan yerinden bir şekilde kurtulmuş. Tamam mı değerli arkadaşlar? 

Şimdi sevgili arkadaşlar hayvanın bir taşınmaza zarar vermesi durumunda 68. Madde 

uygulanır. Bakın ne diyor 68. Madde: 

Bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı üzerinde Bir zarar verdiği takdirde, 

taşınmazın zilyedi, o hayvanı yakalayabilir, zararı giderilinceye kadar alıkoyabilir, hatta durum 

ve koşullar haklı gösteriyorsa hayvana diğer yollarla etkisiz hale getirebilir. 

Bu durumda, taşınmazın zilyedi derhal hayvan sahibine bilgi vermek ve sahibini 

bilmiyorsa, onun bulunması için gerekli girişimleri yapmak zorundadır. (TBK 68) 
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O halde hayvan bir taşınmaza girdiği taktirde siz ne yapabilirsiniz? Bunu engellemek 

için Hayvanî yakalayabilirsiniz efendime söyleyeyim alıkoyabilirsiniz ve hatta gerekli 

durumlarda gerçekten gereken durumlarda hayvanî öldürebilirsiniz. Düşünün mesela birisinin 

azgın bir boğası kaçmış sizin taşınmazınızın içerisine dalıyor ve bahçenizde dört dönüyor 

kaçıramıyorsunuz kurtulamıyorsunuz vs sizin üstünüze üstünüze geliyor değerli arkadaşlar o 

halde taşınmazınızın içine giren ve zarar veren hayvanlara karşı bu tip haklarınız da var. Şimdi 

bu hayvanın bu şekilde zarar vermesi sadece kendi yapısından veya ortamdaki hal ve 

şartlardan kaynaklanmış olabilir. Bir üçüncü kişi onu korkutmuş olabilir ya da bir üçüncü kişinin 

hayvana onu ürkütmüş olabilir. Bu durumda siz ne yapacaksınız, ne yapabilirsiniz? Bu kişilere 

karşı rücu hakkına sahip olacaksınız. Ne diyor 67/3? Bu durumda bir size ne sağlıyor? Rücu 

hakkı sağlıyor. Şimdi hayvan taşınmaza girdiği takdirde siz onu alıkoyduğunuz takdirde ne 

yapmanız gerekiyor? Ne diyor yasa? Benim bahçeme azılı bir hayvan girdi, ben hayvana bir 

şekilde tuttum, alıkoydum. Ne yapacağım? Sahibine haber vereceğim veya bilmiyorsam 

sahibinin kim olduğunu bulunması için gerekli girişimleri yapmak zorundayım. Nerden anladın 

bunu? Borçlar kanunu 68/2 bize bunu söylüyor. 

Peki ben hayvanî alıkoydum hangi zamana kadar bu hayvanı alıkoyma hakkım 

mevcut? Zararım giderilinceye kadar. Zararım giderilinceye kadar hayvanı alıkoyma hakkına 

sahibim. Yani zarar tehlikesi geçti, hayvan sakinleşti, sahibi geldi benim zararımı ödemedi ama 

hayvanî geri istiyor vermek zorunda mıyım? Hayır vermek zorunda değilim. Hayvanı 

alıkoyarım zararım giderilinceye kadar. 

Şimdi değerli arkadaşlar bu şekilliyle biz hayvanlarla alakalı, hayvan idare edenin 

kusursuz sorumluluk bahsini de kısaca sizlere anlatmış olduk. Bundan sonraki iki derste 

arkadaşlar diğer kusursuz sorumluluk halleri bahsedilecek anlatılacak. Bunlardan en önemlileri 

nedir? 

İfade ettiğim karayolları trafik kanunu önemli. Yapı maliklerine ilişkin bir kusursuz 

sorumluluk hali var. Buda önemli değerli arkadaşlar.      

 İki ders salıları eğer bir aksilik olmazsa Cansu gelecek konuyu tamamlayacak daha 

sonra ben geleceğim bu sefer size sebepsiz zenginleşme anlatacağım.   

  Şimdi ben daha önce de ifade ettim bir kez daha tekrar etmek istiyorum Ben ders 

anlattıktan sonra bakıyor arkadaşlar Oğuzman’ın kitabından sayfalar geçmiş bu böyle bir şey 

doğru değil. Birebir bakmak doğru değil. Bu kitabın hacmi çok geniş bu kitap hem bir ders kitabı 

mahiyeti taşıyor ama ders kitabından ziyade akademik çalışma yapan kişilere yönelik bir takım 

bilgiler barındırıyor.                                                           

Nasıl söyleyeyim şurada anlattığımız kısımların dışındakilerin didik didik okunmasına 

gerek yok ama işin aslını esasını öğrenmeniz burada anlatılan şeyi öğrenmeniz lazım en 

önemlisi 66 ile 116 arasındaki farkları, ne zaman 66 , ne zaman 116 bunları değerli arkadaşlar 

kesinlikle bilmeniz lazım. Şimdi ben bugün başka bir konuya geçmiyorum burada dersi sona 

erdiriyorum arkadaşlar iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere 
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BORÇLARIN SONA ERMESİ 

Borçların sona ermesi iki anlamda kullanılır: borcun geniş anlamıyla sona ermesi, aslında 

bu sözleşmenin de sona ermesini ifade ediyor.  

Örneğin satım sözleşmesini düşünelim satılanın mülkiyetini geçirme borcu doğar, karşı 

taraf da semeni ödeme borcu doğar. 

Borcun geniş anlamda sona ermesi dediğimiz zaman o borç ilişkisinden doğan, o 

sözleşmeden doğan bütün borçların sona ermesini anlarız. Dolayısıyla sözleşme de sona erer. 

Borçların sona ermesini bir de tek tek borçların sona ermesi anlamında kullanabiliriz, bu da 

dar anlamda borcun sona ermesidir. Örneğin ifa edildiğinde borç sona erer bu borcun tek tek 

sona ermesini ifade ediyor. İfa haricinde başka şekillerde de borç sona erebiliyor. Bir de ikale 

kavramı var bu da sözleşmenin sona ermesidir bütün borcun tamamıyla sona ermesi 

anlamında kullanılır. 

Borcu sona erdiren sebepler 131. madde ve devamında düzenlenmiştir. Borç ilişkilerinin 

sona ermesinde zamanaşımı başlığını taşıyor. Borçların tek tek sona erdiren haller; ibra,  

yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi, imkânsızlık, aşırı ifa güçlüğü, sözleşme 

dönme ile sonuçlanırsa borç ilişkisinin sona erdiriyor. Zamanaşımı burada düzenlenmiş ama 

aslında bir defidir, borcu sona erdirmez. Kanun sistematiği içerisinde borcu sona erdiren 

nedenlerden biri olarak düzenlenmiş olsa da zamanaşımını bu sebeple farklı bir yere koymak 

gerekiyor.  

Borcun sona ermesi neyi ifade ediyor? Bu 131. maddede düzenlenmiş. Borç dar anlamıyla 

sona eriyor. Sözleşme sona erdiği zaman artık tam anlamıyla bütün borç ilişkisi sona ermiş 

oluyor. Bazen sözleşme sona erse bile o sözleşmeden doğan borçlar hala devam ediyor 

olabilir. Bu hallerde dar anlamda borç devam ediyor olabiliyor.   

Borcun sona ermesinin en temel sonucu şudur: Borç fer’ileriyle birlikte sona eriyor.  

MADDE 131- Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, 

faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur. 

Dolayısıyla asıl borç sona erdikten sonra kefile gitmek mümkün olamayacak, kefil borç 

sona erdi diyebilir. Borç için ipotek gibi ayni teminatlar da söz konusu olabilir. Bunlar da borcun 

sona ermesi ile birlikte yine sona eriyor. Taşınmazlarda bu tapuya yazıldığı için eğer ipotek 

silinmediyse bu sadece şekli anlamda bir değer taşır. Asıl borcun sona ermesiyle birlikte ipotek 

de sona ermiş olur. Faizler ve cezai şart da sona eriyor. 131. maddenin 2. fıkrasında faiz 

bakımından özel bir düzenleme var: 

“İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar 

yapılacak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı tutulduğu 

anlaşılmaktaysa, bu faizler ve ceza koşulu istenebilir.” 

Eğer siz hakkınızı saklı tutmadan asıl alacağı talep ederseniz faiz alacağı da sona 

ermiş oluyor. Hem cezai şart hem de faiz açısından mutlaka saklı tutmak gerekiyor, çünkü 

saklı tutulmadığı takdirde asıl borçla birlikte faiz de sona erer. Bununla birlikte saklı 

tutulmamakla birlikte bir anlaşma veya halin icabından da saklı tutulduğu anlaşılabilir. Bu 

hallerde de saklı tutmaya gerek olmaksızın faiz istenebilir. Fakat prensip itibari ile asıl borçla 

birlikte fer’iler de sonra erdiği için cezai şart ve faizin saklı tutulması gerekiyor. Asıl borç sona 

erince sona erme, şahsi teminat (kefalet gibi), ayni teminat (ipotek gibi), faiz, cezai şart hepsi 

için geçerlidir. Hepsi asıl borçla birlikte sona ererler.  
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131. maddenin 3. fıkrasında “Taşınmaz rehnine, kıymetli evraka ve konkordatoya ilişkin 

özel hükümler saklıdır.” 

Kıymetli evrak ve konkordatoya ilişkin hükümler saklıdır diyor çünkü bazı hallerde 

konkordato yapılırken asıl borç sona erse bile faiz ve teminatlar sona ermeyebiliyor, bunlar bir 

süre daha devam edebiliyor.  

1. İbra 

132. maddede ibra düzenlenmiş. İbra, alacaklı ile borçlu arasında yapılan bir 

anlaşmadır ve borcu sona erdirir. Alacaklının yaptığı tek taraflı bir feragat değildir. Alacaklının 

borcun ifasını istemiyorum, tamam kalsın demesi yeterli değildir. Borçlunun da bunu kabul 

etmesi gerekir, kabul etmiyorsa alacaklının temerrüdü hükümlerinden faydalanabilir ve 

borcunu ifa edebilir.  

MADDE 132- Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı 

tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle 

tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir. 

Buradan şunu anlıyoruz: asıl sözleşme şekle tabi olsa bile ibra anlaşmaları şekle tâbi 

değildir. Sözlü bir şekilde de yapılabilir. İbra, kısmen ya da tamamen olabilir. Kısmen ifa 

ortadan çıkmış sadece ibra varsa genellikle tamamı ibra edildiği şeklinde yorumlanır. 

Uygulamada ibraname denilen bir durum var bu aslında makbuzu ifade ediyor. Bir kişi borcunu 

ifa ettiğinde karşı taraf ibraname adı altında bir belge verebilir. Bu konumuz olan ibradan farklı 

bir şey. İbra, alacak hakkını kullanmama taahhüdünden de farklı bir şey. Bunlar genellikle 

borcu ötelemek için yapılır, borcu sona erdirmez. İbra ise dar anlamıyla borcu sona erdirir.  

Alacak hakkını doğrudan etkileyen bir yöntem olduğu için hukuki niteliği itibariyle 

tasarruf işlemidir dolayısıyla yapan kişi açısından ehliyetten başka tasarruf yetkisi de gerektirir. 

İbra, borçlunun mal varlığında bir kazandırma yaratır. Pasifini azaltır, aktifini artırır kazandırıcı 

işlemdir. Sebebe bağlı olmadığı genellikle kabul edilir. Soyut bir işlem olduğu kabul edilir. 

Genellikle bağışlama sebebi olarak karşımıza çıkıyor ama başka sebepler de olabilir. Soyut 

sayıldığı için temel sebep geçersiz olsa bile ibra geçerli olur, bununla birlikte bir sebepsiz 

zenginleşme teşkil ettiği de kabul edilir. İbra, mevcut bir borcu kısmen veya tamamen sona 

erdirir. Kısmi ibra da yapılabilir fakat açıkça anlaşılmadığı sürece ibranın borcun tamamı için 

yapıldığı kabul edilir.  

2. Yenileme 

Borcun sona erdiren bir başka hal 133. maddede düzenlenen yenilemedir. Yenileme, 

yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesini ifade eder. Yenileme taraflar açısından 

yapılabilir, sözleşmenin konusu açısından yapılabilir. Örneğin; Sözleşme A ve B arasındayken 

yenileme yapılıp A ve C arasında olması sağlanabilir. Eski borç sona eriyor, yeni bir borç 

doğuyor. Verme borcunda bir şeyin verilmesi borcunu bitirip başka bir şeyin verilmesini 

kararlaştırmak yenileme olur. Sözleşmenin aynı koşullarla uzaması ise yenileme anlamına 

gelmez. Örneğin; kira sözleşmesi bittiğinde tekrar uzaması yenileme anlamına gelmez. 

Yenileme taraflar arasında anlaşma ile olur ve tarafların açıkça bu yönde iradelerinin olması 

gerekir.  

MADDE 133- Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu 

yöndeki açık iradesi ile olur. 

Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak 

senedi ya da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri 

olmadıkça yenileme sayılmaz. 
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Kıymetli evraka bağlanması, teminat verilmesi yenileme izlenimi yaratabilir ama bunlar 

yenileme değillerdir. Açık bir irade olması gerekir aksi takdirde şu şekilde iddialar kabul 

edilmez: biz kefalet senedi düzenledik, bu yenileme sayılır, bu borç sona erdi yeni bir borç 

doğdu denilemez. Yenileme, yeni bir anlaşma olduğu için anlaşmanın geçerlilik koşulları 

söz konusu olacaktır. Ehliyet, konusunun imkansız olmaması vs. Bununla birlikte açık 

bir yenileme arzusu (irade) olmalıdır.  

Eski borcun sona erebilmesi için yeni bir borcun doğması gerekiyor. Yeni yapılan 

anlaşma ehliyetsizlik, temsil yetkisi olmaması gibi sebeplerle geçersizse yeni borç 

doğmamış oluyor dolayısıyla eski borç da sona ermemiş oluyor. Eski borcun sona ermesi, 

yeni borcun doğmasına; yeni borcun doğması da eski borcun sona ermesine bağlıdır. Yeni 

borç doğmuyorsa eski borç teminatları ile birlikte devam eder. Eski borç zamanaşımına 

uğramışsa yenilenebilir mi? Evet yenilenebilir ve yeni bir borç olarak doğar. Bir istisnai durum 

var: Kumar ve bahisten doğan borçlar varsa yenilenseler bile geçerli şekilde doğamıyorlar.  

Cari Hesaptan Yenileme 

Cari hesapta bir özellik söz konusu.  134. maddede düzenlenmiştir. Cari hesap; 

birbirleriyle bir ticaret ilişkisi içinde bulunanlar birbirlerine karşı alacaklı olabilirler. Ticaret ilişkisi 

devamlı olduğu için bir tabloda birbirlerinden olan karşılıklı alacakları yazılır. Belirlenen cari 

hesap dönemi (örneğin; 6 ay) sonunda takasa girilir. Sonuç olarak bir bakiye kalır, aradaki 

diğer borçlar sona erer. Örneğin; A, B’ den 3000 lira alacaklı çıkıyor. Bu tek bir alacak olarak 

doğar, diğerleri birbirini götürür ve yenileme gerçekleşir. 

MADDE 134- Çeşitli kalemlerin bir cari hesaba sadece kaydedilmiş olması, borcun 

yenilenmiş olduğu anlamına gelmez. 

Ancak, hesabın kesilmiş ve hesap sonucu diğer tarafça kabul edilmiş olması 

durumunda, borç yenilenmiş olur. 

Kalemlerden birinin güvencesi varsa, aksi kararlaştırılmadıkça, hesap kesilip sonucun 

kabul edilmiş olması, güvenceyi sona erdirmez. 

Örneğin; tabloya yazarken alacaklardan biri için teminat verilmiş olabilir, A, B’den 

teminat almış olabilir. Yenilenmeyle birlikte normalde teminat sona erer. Ancak 134. maddenin 

3. fıkrasında aksi bir düzenleme var. Aradaki 2000 liralık bir alacak için kefil var, bakiye olarak 

3000 alacak çıktı. Teminatlı olan alacağın alacaklısı ile bakiyenin alacaklısı aynı kişiyse 

(örneğimizde A ise) teminatlı borcun devamı olan bakiye için de –aksi kararlaştırılmadıkça- 

teminat devam eder. Tabi bu durumda 3000 liralık bakiyenin sadece 2000 lirası teminatlı 

olacak. 

3. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 

Örneğin; B babasından borç almış, B borçludur, sonra baba ölür. Terekedeki haklar ve 

borçlar külli halefiyet yoluyla tek mirasçı olan B’ye geçer. Alacaklı ve borçlu sıfatları birleşince 

borç sona erer.  

MADDE 135- Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer. 

Ancak, üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden 

etkilenmez. 

Birleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkarsa, borç varlığını sürdürür. 

Taşınmaz rehni ve kıymetli evraka ilişkin özel hükümler saklıdır. 

Örneğin; alacak hakkı üzerinde bir rehin hakkı, intifa hakkı vb. olabilir. Haciz tesis 

edilebilir. Alacaklı ve borçlu sıfatları B’de birleşse bile 3. kişinin rehin hakkı, intifa hakkı vs 
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etkilenmemiş oluyor. Haciz varsa bu da devam ediyor. Mirasçı B, daha sonra dışarıdan gelen 

bir olgu sebebiyle mirası reddederse alacaklı ve borçlu sıfatları tekrar ayrılır. Borç eski 

durumuna döner.  

3. fıkrada taşınmaz rehini ve kıymetli evraka ilişkin özel hükümlerin saklı olduğu 

düzenlenmiş. Örneğin; emre yazılı senet ciro ediliyor, veriliyor, elden ele dolaşıyor sonra tekrar 

ilk düzenleyenin eline geçiyor. Dolayısıyla borçlu ve alacaklı sıfatları birleşiyor. Ancak bu halde 

borcun sona ermesi, tekrar onu tedavüle koyarak canlandırabilir haldedir. Taşınmaz rehini 

senede bağlanabiliyor. Senet tedavüle koyuluyor, aynı kişinin elinde tekrar birleşiyor. Alacaklı 

ve borçlu sıfatları birleşip tekrar tekrar ayrılabiliyor.  

4. İfa İmkânsızlığı 

İmkânsızlık, sözleşmenin geçerliliğini etkiliyor. Sözleşmesinin başında, herkes 

açısından geçerli bir objektif imkânsızlık olabilir. Böyle bir imkânsızlık varsa sonucu kesin 

hükümsüzlük olur. Karşı taraf buna bilerek sebep olmuşsa culpa in contrahendo sorumluluğu 

kapsamında tazminat ödemesi söz konusu olur. Sübjektif imkânsızlıklar, sözleşmenin başında 

olsa bile sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Örneğin, sözleşmede projeyi çizemeyeceğimi 

bilmeme rağmen tamam çizerim diyorum. Bunun borç ilişkisine etkisi ne olacak? Kusurlu 

imkânsızlık vardır. Sübjektif imkânsızlık normalde borç ilişkisinin geçerliliğini etkilemiyor. Eğer 

kusurlu imkânsızlık varsa bir ayrıma tabi tutulur.  

Sözleşme kurulduktan sonra ise imkânsızlığın objektif veya sübjektif olması genel 

kanaate göre önemini kaybediyor. Borçlu sorumluysa 112. maddeye göre tazminat söz konusu 

olur. Borçlu sorumlu değilse 136. madde uygulanır. Burası çok önemli olduğu için tekrar 

ediyorum: Sözleşmenin başındaki herkes açısından geçerli objektif imkânsızlığın sonucu kesin 

hükümsüzlüktür. Sözleşmenin başındaki sübjektif imkânsızlıkta borçlunun sorumlu olup 

olmamasına göre bir ayrım yapılır. Sözleşme kurulduktan sonra oluşan imkânsızlıklarda 

madde 112’ye mi 136’ya mı gidilecek diye bakılır.  

Nevi borçlarında ve para borçlarında imkânsızlık olmuyor. Parça borçlarında 

imkânsızlık söz konusu olabilir. Borçlu sorumluysa 112. maddeyi uyguluyoruz. 136’da 

borçlunun sorumlu olmadığı ifa imkânsızlığı düzenlenmiştir. 112. maddede düzenlenen durum 

tartışmalıdır. Bazı yazarlar borç sona ermiştir derken bazıları tazminat borcuna dönüşür diyor. 

MADDE 136- Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle 

imkânsızlaşırsa, borç sona erer. 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, 

karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri 

vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını 

kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya 

yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır. 

Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması 

için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür. 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeleri söz konusu olduğunda eğer herhangi bir şey 

verilmişse bunların sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında geri verilmesi gerekiyor. 

Sona eren sebebe dayanan sebepsiz zenginleşme iade talebi söz konusu olacaktır. Eğer 

herhangi bir şey ifa edilmediyse borç zaten sona erdiği için herhangi bir ifa söz konusu 

olamayacaktır. Eğer imkânsızlık tek tarafa borç yükleyen sözleşmede gerçekleşiyorsa hasar, 

alacaklının üzerindedir. İki tarafa borç yükleyen sözleşmede imkânsızlık söz konusuysa hasar 

borçlunun üzerindedir. Bununla birlikte 136. maddenin 2. fıkrasının son cümlesinde söylendiği 

gibi Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş 



                  2.SINIF (ÜCRETSİZ) BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLERİ -15.03.2019-TEK 

 

 ( Sayfa -6 ) 

olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır. Kanun’da böyle bir hüküm var mı diye baktığımızda 

yok ama eski borçlar kanununda vardı. Sadece bir örnek vermekle yetineceğiz çünkü bu 

hükmün artık geçerliliği ve bir anlamı kalmadı. Satım sözleşmesinde eskiden sözleşmenin 

yapılmasıyla birlikte hasar alıcıya geçerdi. Sözleşme yapılmakla birlikte mal borçlunun 

elindeyken mal telef olsa bile alıcı bedeli ödemek zorunda kalıyordu. Adaletsiz bir 

düzenlemeydi ve kaldırıldı. Günümüzde ancak teslimle birlikte hasar geçer. Sözleşmeyle ise 

her zaman aksi kararlaştırılıp hasar, alıcıya her zaman geçirilebilir. 

Sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında iade talebi olacak demiştik. Burada 

çeşitli görüşler var. Bir görüşe göre sebepsiz zenginleşme sadece iadenin kapsamı açısındadır 

ama zamanaşımında 146. maddedeki 10 yıllık süreyi uygulamak gerekir diyor. Diğer görüş 

tamamen sebepsiz zenginleşme düzenlenmiştir, hem 2 ve 10 yıllık zamanaşımı süresi hem de 

iade talepleri sebepsiz zenginleşme kapsamında değerlendirilecektir diyor. 

Verilmemiş borçlar da sona eriyor, verilmiş borçlar da sebepsiz zenginleşme 

kapsamında geri veriliyor. Sebepsiz zenginleşme iyi niyetli mi kötü niyetli mi diye bakılır ve 

zamanaşımı bakımından bir tartışma var. 10 yıl diyenler var 2 ve 10 yıl diyenler var. Hasarın 

alacaklıda mı borçluda mı olacağı konusundaki düzenleme emredici değil dolayısıyla bunun 

aksi düzenlenebilir. Hasar ile imkânsızlık aynı şey değil. İmkânsızlık daha geniş bir şey. Hasar, 

herhangi bir şekilde malın telef olmasını ifade ediyor. İmkânsızlık ise malın ülkeye ithalinin 

yasaklanması, hırsızın o malı çalması, hasarı da kapsayacak şekilde yangın çıkması, sel, 

malın telef olması hepsi imkânsızlık içindedir ama hasar daha dar bir durumu ifade ediyor. 

Verilmemiş borçlarda henüz verilmemiş edimlerin ifasını isteme hakkı kaybolur. 

136/3’e göre borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve 

zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle 

yükümlüdür. Örneğin bugün imkânsızlık gerçekleşti, bunu hemen bildirirsek belki karşı taraf 

hemen tedbir alacak, bildirmeyi geciktirmek zararın artmasına sebep olabilir. Normalde 

kusursuz imkânsızlık söz konusu olduğu için herhangi bir sorumluluğu yok ama böyle bir geç 

bildirimden dolayı karşı tarafa zarar verirse veya zararın artmasına sebep olursa tazminatı 

ödemesi söz konusu olacak. Örneğin hemen haber verirse gidip o malı başka yerden alacak 

ama beklerken malın piyasa değeri artıyor ve daha yüksek bir fiyattan almak zorunda kalacak. 

Zararını isteme hakkı doğacak. 

Bir takım kaim değerler (sigorta vs) varsa bunların istenmesi mümkün mü? Bu husus 

kanunda açık şekilde düzenlenmemiştir. Dürüstlük kuralı gerektiriyorsa istenebileceği ifade 

ediliyor. Örneğin; mal sigortalıydı ve telef oldu, bu sigorta bedelini isteyebiliyorsa karşı tarafın 

da ifa etmesi gerekir. 

5. Kısmi İfa İmkânsızlığı 

MADDE 137- Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen 

imkânsızlaşırsa borçlu, borcunun sadece imkânsızlaşan kısmından kurtulur. Ancak, bu 

kısmi ifa imkânsızlığı önceden öngörülseydi taraflarca böyle bir sözleşmenin 

yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, borcun tamamı sona erer. 

 

Borcun kısmi ifa imkânsızlığa müsait bir borç olması gerekir. Kısmi butlan ve kısmi 

hükümsüzlükte olduğu gibi bu imkânsızlık taraflarca önceden bilinseydi sözleşmenin 

tamamının yapılmayacağı görülüyorsa borcun tamamı için imkânsızlık doğar. Ancak kısmi 

imkânsızlığı bilmelerine rağmen tarafların yine de sözleşmeyi yapacakları anlaşılıyorsa borç 

kısmi olarak sona erer, imkânsız olmayan kısım için borç devam eder. 137/2’de farklı bir 

durumdan bahsediliyor.  
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“Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın borcu kısmen imkânsızlaşır ve 

alacaklı kısmi ifaya razı olursa, karşı edim de o oranda ifa edilir. Alacaklının böyle bir 

ifaya razı olmaması veya karşı edimin bölünemeyen nitelikte olması durumunda, tam 

imkânsızlık hükümleri uygulanır.” 

Tarafların farazi iradeleri baştan itibaren kısmi imkânsızlığı kabul edebilir nitelikte olsa 

da alacaklı buna rağmen kısmi ifayı kabul etmiyorsa tam imkânsızlık söz konusu olabilir. İki 

hükmü birbirinden ayrı düşünmemek gerekir. Örneğin; tarafların farazi iradesi kısmi 

imkânsızlığa rağmen sözleşmeyi ifa etmekten yana ama alacaklı istemiyor, bana bir yararı 

kalmadı diyor ben tamamını istiyorum diyor. O zaman tam imkânsızlığın sonuçlarını 

uygulamak gerekir. Alacaklı kabul etmezse kısmi imkânsızlık hükümleri uygulanmaz. 

Alacaklının kabul etmesi, farazi iradelerinin bu yönde olması ve borcun kısmi imkânsızlığa 

müsait bir borç olması (bölünebilir edim) halinde bir kısım için borç sona erecektir. İmkânsız 

hale gelen kısım için bir şey ifa edilmişse geri alınması gerekecek. İmkânsız olmayan kısım 

için borç ilişkisi devam edecek. 

6. Aşırı İfa Güçlüğü 

138. maddede aşırı ifa güçlüğü düzenlenmiştir.  

MADDE 138- Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi 

de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya 

çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini 

dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da 

borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını 

saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara 

uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına 

sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih 

hakkını kullanır. 

İfa güçlüğü şunu ifade ediyor. Biliyorsunuz sözleşmelerde bir yandan ahde vefa ilkesi 

geçerli yani sözleşme ne olursa olsun yapıldığı koşullarda ifa edilmelidir. Bir yandan da 

clausula rebus sic stantibus denilen sözleşmenin yapıldığı koşullarda değişiklik olmaması 

kaydıyla ifanın yapılabileceği prensibi var. Bu çok katı uygulamaları beraberinde getiriyor. 

Savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler gibi öngörülemeyen durumlar yaşanabiliyor. Bu 

hallerde ifayı, ahde vefayı istemek çok adaletsiz uygulamalara neden olabiliyor. Özellikle 2. 

Dünya Savaşı sırasında Almanya’da bu teori ortaya çıkıyor, sözleşmenin sona erebileceği ama 

mümkünse uyarlanabileceği ifade ediliyor. Eski Borçlar Kanunu döneminde sadece eser 

sözleşmesi için böyle bir kural vardı ama şu an genel bir düzenleme var. Dürüstlük kuralından 

kaynaklı olarak kabul ediliyor. Bizde de çok fazla ekonomik kriz afet yaşandığı için, bu durumlar 

sözleşmenin taraflar arasındaki edim dengesini etkileyebiliyor. Bu konuda çok gelişmiş bir 

Yargıtay uygulaması da var. 

Koşullar: 

1.Beklenen şey harici bir durumun olmasıdır. Savaş, ekonomik kriz, afet gibi. Yani 

borçlu ile alakalı bir sebep olmaması gerekiyor. Örneğin; borçlu iflas etti, borcu ödeyemedi. 

Burada da bir ifa güçlüğü var ama 138. maddeyi uygulayamayız. 138. maddenin uygulanması 

için harici bir durum oluşmalıdır. 

2. Taraflar arasındaki edim dengesi bu olaydan kaynaklanarak bozulmalıdır. Değişen 

koşullar altında ifanın istenmesi dürüstlük kuralı gereğince mümkün olmamalıdır. Borçlu 

borcunu ifa edemeyecek veya etmekle birlikte saklı tutarak ifa edecek. Zaten borçlu borcunu 

ifa edebiliyorsa zaten ifa güçlüğü yoktur. Dolayısıyla borcunu ifa ettikten sonra sözleşmenin 
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uyarlanması mümkün değildir, ifadan önce istenmesi gerekir ama borcu saklı tutarak ifa ederse 

ifadan sonra yine de uyarlama istenebilir.  

Sözleşmenin kurulduğu zamanki şartlar ile ifası arasındaki şartlar harici sebeplerle aşırı 

şekilde değişirse ve bu durum taraflar arasındaki sözleşme dengesini dürüstlük kuralına aykırı 

şekilde bozuyor. Artık borçludan yeni koşullarda edimin ifasını istemek mümkün değil. Bu 

durumda borçlu mahkemeye başvurup sözleşmenin uyarlanmasını ister. Uyarlama mümkünse 

uyarlama yapılmalı, mümkün değilse dönme söz konusu olabilir. Dönme mahkeme içinde de 

talep olarak ileri sürülebilir. Mahkeme dışında da dönme talep edilebilir. Uyarlamaya da taraflar 

kendileri karar verebilir, anlaşamazlarsa mahkeme karar verir. 

Uyarlama nasıl yapılır? Çeşitli yöntemler vardır. Yabancı paraysa TL’ye çevrilebilir. 

Vade uzatılabilir, taksitlere bölünebilir. Yabancı paradan TL’ye çevrilip bir Türk endeksine 

bakılabilir TÜFE, ÜFE gibi. Yabancı endekse bağlıysa Türk endeksine çevrilebilir. Somut 

olayın koşulları dikkate alınarak uyarlama yapılır. Bazen uyarlama mümkün olmaz, bu hallerde 

borç ilişkisinin sona erdirilmesinden bahsedilir. 

Dönme imkanını mahkeme dışında da kullanılabilir. Karşı taraf dönmenin haksız olarak 

yapıldığı gerekçesiyle durumu mahkemeye taşıyabilir. Bu durumda dönmenin haksız olarak 

yapıldığı anlaşıldığı takdirde dönme geçersiz olur, sözleşme devam eder. Temerrüt hükümleri, 

faiz vs uygulanacak.  

Genel kabul gören görüş değişiklik talebiyle bağlılık söz konusu olduğudur. Sadece 

uyarlama istenirse ama uyarlamanın mümkün olmadığı anlaşılırsa hakim dönmeye karar 

veremez. Sadece dönme istiyorsa ama uyarlama mümkünse sadece bu talep reddedilmelidir. 

Taleple bağlı olunması kabul ediliyor ama bunlar tartışmalı konulardır.  

Konumuz borçların sona ermesi olduğu için uyarlama yapılıyorsa sorun yok. Dönme 

seçeneğine gidilirse borçla birlikte bütün sözleşme ilişkisi sona erdirilmiş oluyor. Dönme, ani 

edimlerde söz konusu olabilir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu dönme hakkı yerine fesih 

hakkını kullanır. Ani edimli bir ilişki varsa uyarlama ya da dönme söz konusu olur. Dönmenin 

sonuçları tartışmalıdır. Kimileri baştan itibaren sona erer diyor kimileri ileriye etkili olarak tasfiye 

sürecine girer diyor. Sürekli edimli sözleşmelerde örneğin; bir kira sözleşmesi varsa bunun 

uyarlanması mümkün değil, fesih yoluyla ileriye etkili olarak sona ermesi söz konusu olur. 

Geriye etkili olmaz.  

138. maddenin son fıkrası “Bu madde hükmü yabancı para borçlarında da uygulanır.” 

diyor. Yabancı para borçlarıyla ilgili bir sürü karar var. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

32 Sayılı Karar çıktıktan sonra artık uyarlama ihtiyacı eskisi kadar olmayacak. Bazı 

sözleşmelerin döviz veya dövize endeksli olarak yapılması yasaklandığı için artık eskisi kadar 

kriz olsa bile bundan çok fazla etkilenme olmayacak diye düşünüyorum. Yine de buna rağmen 

çeşitli sebeplerden dolayı uyarlama ihtiyacı devam edebilir. Türkiye’de genellikle ekonomik 

krizden dolayı uyarlama ihtiyacı doğuyor ama deprem vs gibi hallerde de uyarlama ihtiyacı 

doğabilir. Önemli olan edim dengesini bozan harici bir neden olmasıdır.  

Borç sona erebilir. İfa, ibra, yenileme, alacaklı borçlu sıfatının birleşmesi, ifa 

imkânsızlığında borçlunun sorumlu olmadığı hallerde sona erer. Sorumlu olduğu haller 

tartışmalıdır. Aşırı ifa güçlüğü halinde borcun sona ermesi için uyarlamanın mümkün olmaması 

gerekiyor. Uyarlama mümkünse esas olan uyarlamadır. Mümkün değilse dönme yoluyla 

sadece borç değil sözleşme sona erdirilir. Borç, takasla da sona erebilir. Zamanaşımı borcu 

sona erdirmez. Def’i imkanı sağlar ama Kanunda bu kısımda incelendiği için bu kısımda 

inceleyeceğiz. Borçlar sona erdiği takdirde fer’ileriyle birlikte sona eriyor. Teminatlar sona erer. 

Faiz için saklı tutulması gerekiyor, saklı tutulmazsa istenemiyor. 
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Takasla başlamak istiyorum. Borcu sona erdiren bir halde takastır. Bunun için takasın 
koşullarının gerçekleşmesi gerekiyor: Taraflar birbiriyle hem alacaklı hem borçlu olacak. 
Diyelim ki ben 1200 TL alacaklıyım, 1000 TL borçluyum. 1000 liralık borç sona eriyor takas 
ediyoruz. Artık sadece 200 TL alacaklı oluyorum. Çok pratik bir şey, tek taraflı beyanla az 
olan kısmı sona erdirebilirim kanunda açıkça düzenlenmiş 139. Maddede.  

Takasta ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar: Hukuki niteliği yenilik doğuran bir 
haktır. Koşullar gerçekleştiğinde tek tarafın iradesi yeterli oluyor. Bu koşulları birazdan 
söyleyeceğim. Koşullar gerçekleşsin ki takas sonuçlarını doğursun. Tek taraflı irade beyanı 
yeterli fakat takasın koşulları gerçekleştiğinde kendiliğinden doğmuyor. Koşullar gerçekleşse 
bile mutlaka İlgili tarafından beyan edilmesi gerekiyor.  

Takas için gerekli koşullar: Karşılıklı olarak aynı kişinin hem alacaklı hem borçlu olması 

gerekiyor. Farklı ilişkiler olabilir burada, mesela kiracı dan alacaklıyım ama aynı zamanda da 

kiracının dükkanından bir şey aldım borçluyum. Aynı ilişkiler olmak zorunda değil farklı ilişkilerde 

olabilir. Aynı kişiler olamadı gerekiyor. Ör, A benim kiracım ama C’nin dükkanından bir şeyler 

aldım olmaz. Borcun doğmuş olması gerekiyor doğmamış alacaklar da borcun takası mümkün 

değil. Az olan sona erecek hangi azsa o sonra erecek. Ondan sonra kalan kısmı için borcun 

devam etmesi söz konusu olacak nokta. 140. Maddede bir de şöyle bir imkan tanınıyor: 
 

Kefil de takası ileri sürebilir, alacaklıya ifa da bulunmaktan kaçına bilir.  
188.madde de bir durum var. Alacağın temliki ile ilgi istisnai bir düzenleme. Biz bunu 
alacağım temlikinde anlatacağız o yüzden şimdi girmiyorum. 
 

MADDE 188-(2) Borçlu, devri öğrendiği anda muaccel olmayan alacağını, devredilen 
alacaktan önce veya onunla aynı anda muaccel olması koşuluyla borcu ile takas 
edebilir  

Borçlu, devri öğrendiği anda muaccel olmayan alacağını, devredilen alacaktan önce veya 
onunla aynı anda muaccel olması koşuluyla borcu ile takas edebilir.  
Şuan için sadece bir düzenleme olduğunu bilmeniz yeterli alacağın temlikinde bunu detaylı 
olarak göreceksiniz. 
 

Tarafların alacakları birbiriyle aynı tür olması gerekiyor. Bu çok önemli bir durum. 
Takasa en elverişli borçlar para borçlardır. Mesela yabancı para borcu ile Türk parası takas 
edilemez çünkü aynı türde değiller. Çekirdekli üzümle çekirdeksiz üzüm takas edilemiyor. 
 

Takasta ilgili söylememiz gereken diğer bir nokta 139. Maddede kendini gösteriyor. 
 

MADDE 139- İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri 
birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla 
takas edebilir. 

 

Kanun koyucu burada her ikisi açısından da muaccelyeti aramış fakat burada şöyle 
bir incelik söz konusu: Evet alacağın muaccel olması gerekiyor ben alacaklı olarak alacağımı 
vadeden önce isteyemiyorum. Ama borçluysa borcunu muacceliyetten önce ifa edebilir mi? 
Edebilir. Vade borçlu için olduğunda. Bu açıdan her ikisi içinde muaccelliyet doğru bir ifade 
değil. Alacağın muaccel olması gerekiyor, borcun ifa edilebilir olması yeterli. Vadeden önce 
de ben dilersen borcunu ifa edebildiğime göre, vadenin alacaklı için önem taşımadığı 
hallerde, alacağın muaccel olması ve borcun ifa edilebilir olması yeterli olacaktır. Karşılıklık 
şartı gerekiyor, borçların özdeş olması gerekiyor, farklı ilişkilerden kaynaklı olabiliyor. 
 

Şimdi burada eksik borçlar aklınıza gelecek. Şimdi zamanaşımına uğramış bir borç 
veya alacak takas edilebilir mi? Zamanaşımına uğramış borç takas edilebilir. Eksik borcumu 
ben dilersem ifade edebiliyorum değil mi? Ben zaman zamanaşımına uğramış borcumu tam 
borç gibi ifa edebiliyorum bir sorun yok. Ama alacak zamanaşımına uğramışsa, ne olacak ya 
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da karşı taraf zamanaşımı defini ileri sürerse ne olacak veya başka bir defiyi? O zaman 
yapılan bu takas beyanı hükümden düşebilir böyle bir risk söz konusu. Fakat zamanaşımı 
bakımından 139/3 de bir düzenleme getirilmiş:  

MADDE 139-(3) Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas 
edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir. 

 

Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz 
zamanaşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir.  

Mesela bugün takasın koşulları gerçekleşti, bugün itibariyle zamanaşımına uğramış 
bir borç söz konusu değil. Fakat ben bir ay sonra takas talep ettim. Benim takas talebinde 
bulunduğum an aslında borç zamanaşımına uğramış bir borç ve aslında takasın koşullarını 
taşımıyor. Bununla birlikte kanun koyucu zamanaşımı bakımından bir istisna getirmiş. Eğer 
takarsın koşullarının gerçekleştiği tarihte zamanaşımına uğramamış ise artık o andan itibaren 
hüküm doğurur diyor. Yani takasın koşulları gerçekleştiği anda zamanaşımına uğramamış. 
Bugün takasın koşulları gerçekleşti ama alacak zamanaşımına uğramış değil. Ama ben 
kullanmıyorum takas hakkımı bekliyorum bir ay sonra kullanıyorum. Bir ay sonra 
kullandığımda aslında borç zamanaşımına uğramış bir alacak söz konusu takas edemem. 
Karşı taraf zamanaşımı defini ileri sürebilir. Ama böyle bir durum varsa bakarız diyor, Takasın 
koşulları oluştuğu ana geri döneriz diyor. O anda zamanaşımına uğramamışsa artık 
zamanaşımı defini ileri süremez diyor geriye yürütüyor. Ama normalde takasın ileri sürüldüğü 
anda tüm koşullarının gerçekleşmiş olmasını arıyoruz. Anlaşma bakımından getirilen bu 
hüküm istisnaidir. Aynı şey ödemezlik definde ileri sürülemiyor. Yani bir ay sonra ödemezlik 
defi söz konusu bugün ileri sürülmüyor. Bu karşı taraf şunu ileri sürebilecek, ödemezlik defi 
var verdiğin takas hükümsüzdür diyebilecek. Bunu geriye götüren bir düzenleme yok ama 
zamanaşımı bakımından 139/3 söz konusu olduğu için geriye götürüyor takasın koşullarının 
gerçekleştiği ana bakıyoruz o anda zamanaşımına uğramamışsa sıkıntı yok takasla birlikte 
borç sona erebilir.  

Şimdi çekişmeli alacaklar takas edilebilir hiçbir sıkıntı yok. Yani ihtilaflı bir alacak, 
miktarıyla ya da kendisiyle ilgili bir ihtilaf söz konusu. Bu halde ileri sürülebilir. Fakat daha 
sonra dava açılıp bu alacağın hiç olmadığı ortaya çıkabilir. Durumda takas hükümsüz olacak 
borç sona ermediği için temerrüt faizi vs söz konu olabilecek.  
Takas hakkından feragat edilebilir. Borçlar doğduktan sonra takas hakkından feragat söz 
konusu olabilir.  

Takas iki şekilde kullanılabiliyor. 1 dava dışı kullanılabilir. Aslında bizim ilgilendiğimiz 
noktada dava dışı kullanılması. Dava dışında tek taraflı bir irade beyanı ile kullanıldığında 
borç sona ermiş oluyor. Ayni mesele hakimin önüne geldiği zaman, borç sona ermesi itiraz 
sayıldığı için hakim bunu re’sen dikkate alması gerekiyor. Fakat takas bir de dava sırasında 
ileri sürülebilir. Bizim 139. Maddede bahsettiğimiz takas değil. Dava sırasında ileri sürülmesi 
usul hukukunu ilgilendiren bir mesele HMK da düzenleniyor usul derslerinde göreceksiniz. 
Bizi ilgilendiren takas dava dışı ileri sürülen borcu sonra erdiren 139. Maddedeki takastır.  

Takasla ilgili hukuki işlem dedik, beyanla kullanılıyor dedik, bahsettiğimiz koşulların 
gerçekleşmesi ile kullanılıyor. Hukuki işlem olduğu için hukuki işlemin koşullarını taşıması 
gerekiyor. Ehliyet, temsildir vs. öğrendiğiniz tüm hukuki işlemlerde aranan koşulların 
gerçekleşmesi gerekiyor. Takas beyanı şekle bağlı değil. Fakat taraflar arasında birden fazla 
alacak borç ilişkisi olabilir. Bu gibi hallerde takas beyanının hangi borcun sona erdirdiğini 
tespit edilebilmesi için takas beyanında hangi borca ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekir. Aksi 
durumda karışıklık olabilir. Yenilik doğuran bir işlem olduğu için dönmek mümkün olmayacak. 
Bazı borçlar da 144. Maddeye baktığımızda şunu görüyoruz normalde takas alacaklıların 
rızasına bağlı bir durum değil. Koşullar gerçekleştiği zaman her iki taraf da takas beyanında 
bulunabilir borcun sona erdirebilir tek taraflı beyan yeterli muhatabın rızasını biz aramıyoruz. 
Fakat bazı hallerde alacaklının rızasıyla takas edilebilecek birtakım alacaklar da söz konusu  
144. Maddede düzenlenmiş bunlar. Takas hükümleri emredici nitelikte değil fakat bu madde 
de düzenlenen halde kanun koyucu alacaklının rızasının alınması gerektiğini emredici bir 
hüküm olarak düzenlemiş. 
 

İİİ. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 
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MADDE 144- Aşağıdaki alacaklar takas haklarının doğumundan sonra, ancak 
alacaklıların rızasıyla takas edilebilir:  
1. Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar.  
2. Haksız olarak alınmış veya aldatma sonucunda alıkonulmuş eşyanın geri 
verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar.  
3. Nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup, özel 
niteliği gereği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacaklar.  

 

Şimdi takasın hükmü nedir? 143. Madde de bir düzenleme var. 
 

MADDE 143- Takas, ancak borçlunun takas iradesini alacaklıya bildirmesiyle 
gerçekleşir. Bu durumda her iki borç, takas edilebilecekleri anda daha az olan borç 
tutarınca sona erer. 
Cari hesapla ilgili ticarete ilişkin özel teamüller saklıdır. 

 

Takas edilebilecekleri anda sonra erer ne demek? Mesela takasın koşulları bugün 
itibariyle doğdu. Ben iki ay sonra takas beyanında bulundum. Takasın koşulları 22 Mart 
tarihinde oluştu fakat ben takası 5 Mayıs 2019 da ileri sürdüm. Bu hükme göre bugün, 22 
Mart tarihinde daha azı oranında borç sona erer diyor. Pratik olarak sonuçu işlemiş olan 
temerrüt faizi, zarar vs. bugün(22 Mart) itibariyle sona ermiş olacak. Yani kanun takas 
yapıldığı anda demiyor, takas edilebileceği anda sona erer diyor. Dolayısıyla takarsın 
koşulları Gerçekleşmesine rağmen ben takası ileri sürmesem, daha ileri bir tarihte sürsem 
dahi takas edilebileceği anda borç sona ermiş olur. Yani takarsın geriye etkili bir sonuç 
doğurmasını burada görüyoruz. 

 

Takasta karşılıklı bir alacaklı borçlu ilişkisi mutlaka olması gerekiyor. Bir taraf bir 
taraftan alacaklı ise o zaman takas söz konusu olmaz. Mesela zararı tespit ederken tazminat 
alacağı söz konusu. Zararı tespit ederken alacaklı birtakım yarar elde etmiş olabilir bunlar 
mahsup ediliyordu. Bunu takasla karıştırmamak gerekir bunlar farklı şeyler. Mahsupta tek bir 
alacağın indirilmesi söz konusu. 
 

ZAMANAŞIMI  
Zaman aşımından kısaca bahsetmek istiyorum. Zamanın borç ilişkileri üzerinde, 

haklar üzerinde etkileri söz konusu dur. Bazı hallerde hakkın kazanılması için eşya hukuku 
derslerinde göreceğimiz kazandırıcı zamanaşımı var. Mesela kazandırıcı zamanaşımında 
yolsuz tescil yapıldı on sene aralıksız bir şekilde iyi niyetli zilyet olan kişi mülkiyeti kazanmış 
olacak. Yani zamanın bir etkisi hakkın kazanılması olarak karşımıza çıkıyor kazandırıcı 
zamanaşımı olarak. Zaman her zaman hakkı kaybettirmez bazen bu gibi hallerde hakkın 
kazanılmasını da sağlayabilir. Bazen haklar süreye bağlı olabilir. Mesela intifa hakkı, bir tüzel 
kişi lehine tahsis edilmişse en fazla 100 yıl tahsis edilebilir. Bazen de özellikle yenilik doğuran 
haklarda karşımıza çıkıyor, hak süreli ise hakkı düşürüyor biz buna hak düşürücü süre 
diyoruz. Mesela iptal hakkı yenilik doğuran bir haktı, burada geçen bir yıl hak düşürücü 
süreydi. Bu süre içinde ileri sürülmezse hak sona ermiş oluyordu. Bir de zaman aşımı vardı. 
Bugün inceleyeceğimiz. Zamanaşımı genellikle alacak haklarında karşımıza çıkar ve belli bir 
süre geçtikten sonra o hakkın ileri sürülmesini engeller ama hak düşmez. Zamanaşımına 
uğramış bir borcu dilerse borçlu ifa edebilir, ifa etmek istemiyorsa zamanaşımı defi olarak ileri 
sürebilir. Defi olarak ileri sürmediği takdirde hakim bunu re’sen dikkate almaz. Çünkü bir itiraz 
değildir, mutlaka ileri sürülmesi gerekir. Hakim bunu dosyada anlasa bile dikkate almaz. 

 

Genellikle alacaklar bakımından biz tereddüde düşebiliriz, bu zamanaşımı mı hak 
düşürücü süre mi diye. Genellikle kanun yazıyor. Eskiden yazmıyordu biz burada bu hak 
yenilik doğuran bir hak mı yoksa alacak hakkı mı diye bakıyorduk. Çünkü alacak hakları 
bakımından zamanaşımı söz konusu olur yenilik doğuran haklar bakımından ise hak 
düşürücü süre söz konusu oluyordu. Bu şekilde yorum yaparak çözüme varmaya çalışıyoruz.  
Zamanaşımının esası şuna dayanıyor, belirli süreler geçtikten sonra ispat zorluğu söz konusu 

olabiliyor. Belli süreler geçtikten sonra hakkını alamayan kişinin artık hakkını aramasına kanun 
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koyucu alacak hakları bakımından set çekmiş. Genel zamanaşımı 146. Maddede 10 yıl 
olarak düzenlenmiş. On yıl boyunca dava açmayıp icra takibi başlatamayıp hiçbir şekilde 
hakkını aramayan kişinin, 10 yıl önceki kanıtlara senetlere dayanarak dava açması hukuk 
güvenliğini sarsıcı bir etki yaratacağından böyle bir hüküm getirilmiştir.  
Zamanaşımına ilişkin düzenlemeler emredici niteliktedir. Burada taraflar kısa ltan veya uzatan 
anlaşmalar yapamıyor. Fakat bazı hallerde yapabileceği kabul ediliyor bunları borçlar özel 
dersinde detaylı olarak göreceksiniz.  
Zamanaşımının söz konusu olabilmesi için mutlaka alacağın zamanaşımına tabi kılınmış 
olması gerekiyor. 146. Maddeye baktığımızda: 
 

MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on 
yıllık zamanaşımına tabidir. 

 

Dolayısıyla temel kuralımız her alacağın on yıllık zamanaşımına tabii olacağıdır. Ama 
aksine düzenlemelerde söz konusu olabilir. Mesela ayıpta söz konusu bu, ayıplı bir mali 
bilerek ağır kusuruyla satan bir kişi söz konusuysa tespitinden itibaren 20 yıllık bir 
zamanaşımı söz konusu. Aynı durum ayıplı eserde de söz konu burada da teslimden itibaren 
20 yıllık bir zamanaşımı söz konusu. Mesela inşaatı bilerek kötü malzemeyle, eksik 
malzemeyle yapılması durumunda 20 yıllım zaman aşımı söz konusu. 
 

Bizim için önemli olan diğer bir hususta 147. Maddede öngörülen beş yıllık zamanaşımı. 
 

İİ. Beş yıllık zamanaşımı 
MADDE 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır:  
1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler.  
2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta 
ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri.  
3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar.  
4. Bir 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.  
6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi 
dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar. 

 

Bizim için kira ve vekalet ücreti çok önemli uygulamada çok sık karşılaşıyoruz bunlar 
beş yıllık zamanaşımına tabi.  

Sürenin nasıl hesaplanacağı çok önemli 149. Maddede diyor ki: 
 

MADDE 149- Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar.  
Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu 
bildirimin 
yapılabileceği günden işlemeye başlar. 

 
Burada dikkat edilmesi gereken husus muaccelyeti bildirime bağlı olduğu hallerde 

zamanaşımı süresinin bildirimin yapıldığı anda değil de bildirimin yapılabileceği anda 
zamanaşımının işlemeye başlayacak olmasıdır. Burada kanun koyucuya alacaklının bildirimi 
geciktirerek zamanaşımı süresinin geç başlamasını engellemek istemiştir. Diyelim ki muaccel 
yet ihbarı bugün yapılabilir ama ben üç ay bekliyorum üç ay sonra yapıyorum bu durumda 
zamanaşımı süresi bugünden itibaren işlemeye başlayacak.  

Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta tazminat alacakları bakımından zamanaşımının 

ne zaman işlemeye başlayacağıdır, tazminat alacağının doğduğu andan itibaren işlemeye başlar. 

Borca aykırılık söz konusuysa hangi anda tazminat doğduysa o anda işlemeye başlar. Fakat biz 

imkansızlıkta şunu söylemiştik: iki görüş vardı bir görüş borç sona eder yeni borç doğar diyordu 

diğer görüş ise borç sona ermez mahiyet değiştirir diyordu. Biz 
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burada bu görüşlere göre zamanaşımı süresini işletmeye başlayacağız birinci görüşe göre 
zamanaşımı süresi borç sona erdiği için yeni borcunun doğduğu andan itibaren başlar. Diğer 
görüşe göre ise borç sona ermedi için ilk borcun muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye 
başlar. Dolayısıyla bu tartışmalar zamanaşımını ilgilendiriyor. Mesela borçlunun kusurlu 
olduğu imkansızlık da bir görüş borç sona erdi yeni borç doğdu diyordu. Yeni bir tazminat 
borcu doğdu bu yeni borcun doğduğu andan itibaren zamanaşımı işlemeye başlar diyorduk. 
Hayır burada yeni borç doğurmaz borç sadece maliyet değiştirir dersek borç imkansızlaşmıştı 
onun yerine artık para borca almıştır dersek ilk borcun doğduğu andan itibaren zamanaşımı 
süresi işlemeye başlar.  
 

Haksız fiile ilişkin zamanaşımı 72. Maddede düzenlenmiş;  
MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 
tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir 
zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı 
uygulanır.  
Burada iki tane süre düzenlenmiş, alt süre öğrenmeyle başlıyor üst süre ise olayın 

gerçekleşti andan itibaren başlıyor. Sebepsiz zenginleşmede de buna benzer bir hüküm 
orada da iki tane süre öngörülmüş. 
 

Zamanaşımın hesaplanması, Zamanaşımının işlemeye başladığı gün hesaba 
katılmıyor ertesi günden itibaren hesaplıyoruz. Mesela vade bugün başladı, ertesi günden 
itibaren hesaplamaya başlayacağız. Ve 10 yılın dolduğu son günde bitecek. Bu süre 
kesilebiliyor. Bu açıdan hak düşürücü süre ile zamanaşımı arasında bir fark var hak düşürücü 
sürede sürenin kesilmesi, durması söz konusu olmuyor. Zamanaşımı açısından durma ve 
kesilme söz konusu olabiliyor. Duruma şöyle karşımıza çıkıyor, diyelim ki bir alacak söz 
konusu on yıllık zamanaşımı var. Üçüncü yılda durduran bir sebep gerçekleşti. Ne oldu 
zamanaşımının işlemesi durdu. Sonra o sebep ortadan kalktı zamanaşımı kaldığı yerden 
devam edecek ve yedi yıla tamamlanacak. Halbuki kesildiği zaman süre baştan itibaren 
işlemeye başlıyor tekrar on yıl dolmasını bekliyoruz. 

 

Mesela kesilen sebep ortaya çıktı, ondan sonra ortadan kalktı on yıllık zamanaşımı 
tekrar işlemeye başladı. Durmadaysa devam ediyor kaldığı yerden. 153. Maddede durduran 
sebepleri açıklanmış 
 

C. Zamanaşımının durması  
MADDE 153- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa 
durur:  
1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için.  
2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri 
sebebiyle Devletten olan alacakları için.  
3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için.  
4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için.  
5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece.  
6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece.  
7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe 
etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar 
geçecek sürece.  
Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı 
işlemeye başlar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür. 

 
Mesela diyelim üçüncü yılda durdu, sonra boşandılar eşler Üçüncü yıldan devam 

ediyor yedi yıla tamamlanıyor.  
Kesilmesi halleri ise 154. Maddede düzenlenmiş;  
D. Zamanaşımının kesilmesi  
I. Sebepleri 
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MADDE 154- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı kesilir:  
1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya  
da rehin vermiş veya kefil göstermişse.  
2. Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra 
takibinde bulunmuşsa ya da iflas masasına başvurmuşsa.  

 

Borçludan kaynaklı durumlardan dolayı zamanaşımı kesilebilir veya alacaklıdan 
kaynaklı durumlardan dolayı Zaman aşımı kesilebilir. Birinci maddede sayılanların dışında 
borçlunun borçlu olduğunu kabul ettiğini gösterir başka sebeplerde olabilir bu durumlarda da 
zamanaşımı kesilir. Alacaklının davranışlarından dolayı zamanaşımının kesildiğini ilerde 
ikinci maddede düzenlenmiş. Mesela dava açtınız hükmü aldınız icraya başvurduğunuz, Ne 
oluyor sizin her yaptığınız usulü işlem de zamanaşımı kesilmiş oluyor. Burada dikkat edilmesi 
gereken bir husus şu, doğru yerde mahkemeyi aşmış olmanız gerekiyor. Bu konuyu hukuk 
muhakemesi dersinde detaylı olarak göreceksiniz. Bu gibi hallerde hak kayıpları olabiliyor bu 
husus 158. Maddede düzenlenmiş: 
 

E. Davanın reddinde ek süre  
MADDE 158- Dava veya def’i; mahkemenin yetkili veya görevli olmaması ya da 
düzeltilebilecek bir yanlışlık yapılması yahut vaktinden önce açılmış olması nedeniyle 
reddedilmiş olup da o arada zamanaşımı veya hak düşürücü süre dolmuşsa, alacaklı 
altmış günlük ek süre içinde haklarını kullanabilir. 

 

Yani bu olay dava esnasında gerçekleşirse, davayı açtık biz fakat yetki olarak süre 
olarak görev olarak usule ilişkin bir hata var. Zamanaşımı da bu esnada da olmuş sana artık 
zamanaşımı kesilmemiş oluyor 60 günlük bir ek süre veriliyor doğru yerde açılması için.  
Zamanaşımı kesildi şimdi hangi sürenin tekrar işlemesi söz konusu, 156. Maddede açıklığa 
kavuşturulmuş. 
 

III. Yeni sürenin başlaması 
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde  
MADDE 156- Zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir süre işlemeye başlar.  

Prensip itibari ile bu süre eski sürenin aynısıdır. Yani bir Kira alacağı söz konusuysa beş yıllık 
zamanaşımı süresi kesilmesinden sonra yüne işleyecektir. Fakat bunun 156’ya iki de bir 
İstisnası var. 
 

Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış ise,  
yeni süre her zaman on yıldır. 
 

Yani siz borçlu olduğunuzu Senetle ikrar etmişseniz on yıllık zamanaşımı süresi 
işleyecek veya mahkeme karar vermiş olabilir, bu karara dayanarak yapılan usulü işlemlerde 
de yeni on yıllık zamanaşımı süresi işleyecek.  
Zamanaşımının borçlu Dışındaki kişilere de etkisi olabiliyor. Durum 155. Maddede 
düzenlenmiş: 
 

II. Birlikte borçlulara etkisi  
MADDE 155- Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun 
borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur. 

 

Müteselsil borçluluk ilişkisi iki durumda karşımıza çıkabiliyor: Bir farklı hukuki sebebe 
dayanan sorumluluk olabilir bazı hallerde de aynı sebebe dayanan sorumluluk olarak 
karşımıza çıkabilir. Ben uygulanabilmesi için aynı hukuki sebebe dayanan bir ilişki olması 
gerekir. Mesela aynı kira ilişki dolayısıyla sorumluyuz müteselsil borçluyuz. Ama örneğin 
birimiz haksız fiilden birimiz sözleşmeden dolayı sorumluysak 155. Madde uygulanmıyor. 
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Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince, kefile karşı da kesilmiş olur.  
Zamanaşımı kefile karşı kesilince, asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz. 

 

Gördüğünüz gibi tamamen kefili koruyan bir düzenleme. Seneye Borçlar Özel de 
göreceksiniz bunun gibi kefili koruyan birçok düzenleme mevcut. Bunlardan bir tanesi 
yukarıda bahsettiğimiz zamanaşımına ilişkin düzenleme. Dikkat edilmesi gereken nokta 
kefile karşı kesilen zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilmiş olmuyor.  
Zamanaşımına uğramış bir borca bilerek kefil olabiliyorsunuz fakat eğer bilmiyorsanız borç 
önünüze geldiğinde zamanaşımı defini ileri sürebilirsiniz. 
 

Defi hakkı davada hangi aşamada ileri sürülebilir? Dava dilekçesi veriliyor. Karşı taraf cevap 
veriyor. Cevaba cevap, cevaba cevap şeklinde gidiyor. Definin davada veya cevapta ileri 
sürülmesi gerekiyor. Daha sonra ileri sürülmesinde davanın ıslah edilmesi var. Tekrar ıslah 
ediliyor dava. Yeni bir dava ediliyor. Dolayısıyla davanın ilk tahkikat aşamasında ileri 
sürülmesi gerekiyor.  

Ön inceleme koşulu tamamlandıktan sonra hakim tahkikata başlamadan önce hak 
düşürücü süre ve zamanaşımı hakkındaki itiraz ve tespitleri inceleyerek karara bağlar. 

 

Defiden feragat edilebilir, zamanaşımına koşullarının oluştuğu anda defiden feragat 
edilebilir. Borçlu kullanmak zorunda değil.  

Zamanaşımının en önemli etkisi alacaklı birlikte ferilerde zamanaşımına uğramasına 
sebep olması. Diyelim ki asıl alacak zamanaşımına uğradı, bunla birlete faizlerde tabi ki 
kesilebilecek. Ama diyelim asıl alacak zamanaşımına uğradı ama faiz gibi ferileri uğramadı. 
Bu halde asıl alacağın zamanaşımına uğraması, zamanaşımına uğramamış olan faizlerin, 
cezai şartların da zamanaşımına uğramasını neticelendirmektedir. Asıl alacak zamanaşımına 
uğrayınca ona bağlı diğer alacaklar da zamanaşımına uğramış olur diyor. Hatta doğmamış 
alacakların bile zaman aşımına uğraması söz konusu olabiliyor.  

Fakat burada çok önemli bir düzenleme var alacak taşınmaz rehinine bağlanabilir 
veya taşınır. Burada şahsi teminata değil aynı teminata bağlanmış olabilir. Burada ayni hak 
söz konusu, ayni hak süreye bağlı olamaz. MK 884.maddesinde diyor ki  

Eğer bir alacak taşınmaz veya taşınır rehinine bağlanır ise ancak zaman aşımına 
uğratsa dahi rehini para çevrilmesini talep edebilir. Dolayısıyla o esnada alacak 
zamanaşımına uğramış olabilir, ama siz o esnada rehini paraya çevirmede ileri 
süremiyorsunuz. Çünkü ayni bir teminata bağlanmış olduğu için. Ayni haklar temel prensip 
itibari ile süreye bağlı olmuyor. Burada alacağın ferileri ile ayni teminat arasında bir fark var. 
Asıl alacak zamanaşımına uğradığında ferileri de zamanaşımına uğramış oluyor ancak aynı 
teminatlar zamanaşımına uğramış olmuyor. İcra iflas kanununda göreceksiniz bunların 
paraya çevrilmesi özel olarak düzenlenmiş. Rehinli malın paraya çevrilmesi ile alacaklının 
alacağına kavuşması söz konusu olabiliyor.  

Zamanaşımı definin ileri sürülmesi bazı hallerde hakkın kötüye kullanılması teşkil 
edebiliyor. Mesela borçlu sürekli alacaklıyı oyalıyor, bugün vereceğim yarın vereceğim diye 
süre geçiyor. Daha sonra borçlu zaman aşımı defini ileri sürüyor. Şimdi böyle bir durumda 
hakkın kötüye kullanılması sayılıyor tartışmalı olmakla birlikte zamanaşımı defini dikkate 
almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda haksız fiil tazminat vs diyen görüşlerde 
mevcut. 
 

Şimdi arkadaşlar kalan vaktimizi zamanaşımını bu şekilde bitirdik borcun sona ermesi 
hallerini de bitirmiş olduk. Bundan sonra ek pratikler yapacağız görmüşsünüzdür. Bundan 
sonra tek dersimiz olacak müteselsil borçluluğu anlatacağım.  
Dersin kalan kısmında mazereti veya normal vize sorularını çözebiliriz. 
(Öğrenci talebi üzerine) Vize sorularını çözelim madem. 
 

1.SORU 
 

1.(B)’nin mobilya imalatçısı (A)’ya yazdığı e-postada metreküp fiyatı 550 USD olacak 

şekilde kereste satmak istediğini (A)’ya bildirmesi öneridir. 
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Zira; 
 

-Öneri, bir sözleşmeyi meydana getirmek amacıyla yapılan bir tarafın teklifini içeren 

ve karşı tarafa yöneltilen irade beyanıdır. 
 

-Öneri kabulle birlikte sözleşmenin kurulmasına elverişli olmalıdır. Sözleşmenin esaslı 

unsurlarını barındırmalı ve öneren sözleşmenin kurulmasını arzu ettiğini ifade etmelidir. 

Yalnızca müzakereye davet yönünde bir irade beyanı varsa bu öneri değil; öneriye davettir.  
 

-Sözleşmenin tipine göre esaslı unsurları taşıması (kereste ve birim fiyatı) 
 

-Bağlayıcılık iradesi 
 

-Hazır olmayanlar arasında yapılan süresiz öneri 
 

2. Bu fiyatı çok bulan (A)’nın (B)’ye yazdığı cevap e-postasında ancak 500 USD 

verebileceğini, bu fiyatın verebileceği son fiyat olduğunu bildirmesi, mevcut öneriyi red ile 

birlikte yapılan yeni bir öneridir. 
 

3.(B)’nin, (A)’nın işyerine yolladığı faks mesajında kerestenin metreküp fiyatı 500 

USD olmak üzere satmayı kabul ettiğini (A)’ya bildirmesi kabuldür. 
 

Karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile birlikte sözleşme kurulur. Olayda bu 

şartlar gerçekleştiğinden sözleşme kurulmuştur. 
 

Kurulma anı: Kabul hazır olmaya yöneltildiğinden; 
 

Olayda 3 zaman dilimi mevcuttur: 
 

1.Gönderdiği an Cuma akşamı 22.00 
 

2.İş saati : Pazartesi sabahı 
 

3.Öğrendiği an: Pazartesi öğlen 
 

-Kabul önerene ulaştığı anda yani onun hakimiyet alanına varmasıyla birlikte 

sözleşme kurulur. 
 

Cuma günü 22.00’de gönderilmiştir. İş saati yani pazartesi sabahı faksın ulaşmasıyla 

sözleşme kurulur 
 

-Ancak sözleşme kabul haberinin gönderildiği andan itibaren yani geriye etkili olarak 

hükümlerini doğurur. (TBK m. 11/) Cuma günü 22.00’dan itibaren hükümlerini doğurur. 
 

-Sözleşmenin kurulması için önemli olan öğrenmesi değildir. Ulaşmasına rağmen 

öğrenemiyorsa da sözleşme kurulur. Pazartesi öğlen okuması bu açıdan önemsizdir 
 

KABULÜN GERİ ALINMASI TBK m. 10 
 

Geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha 

sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış 

sayılır. 
 

Bu kural, kabulün geri alınmasında da uygulanır. Hazır 

olmayanlar arasında kabulde bulunulduğu için, 
 

-Geri alma beyanı kabulden önce aynı anda ulaşmışsa (önce hangisini okuduğu 

önemsiz, varma anı dikkate alınır) 
 

-Geri alma beyanı daha sonra ulaşmakla birlikte öneriden önce öğrenilmiş ise öneren 

önerisinden dönebilir 
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Bu ihtimalleri olay bakımından incelersek 
 

1.Pazartesi sabahından yani faksın önerenin hakimiyet alanına varmasından önce 

geri alma beyanı bir şekilde önerene ulaştırılırsa 
 

2. Geri alma beyanı faks ile aynı anda ulaştırılırsa 
 

3. Geri alma beyanı faks ulaştıktan sonra varsa da, kabul beyanını okumasından 

önce geri alma beyanını öğrenmesi sağlanırsa  
 
 

2.SORU 
 

TBK 99 
 

D. Ödeme 
 

I. Ülke parası ile 
 

MADDE 99- 
 

Konusu para olan borç Ülke parasıyla ödenir. Ülke parası dışında başka bir para birimiyle 

ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade 

bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parasıyla da ödenebilir. 
 

Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme 

ya da bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi 

üzerine alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden 

Ülke parası ile ödenmesini isteyebilir. 
 

Somut olaydaki sözleşmede aynen ifa kaydı bulunmamaktadır. Bu durumda borç 

ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parasıyla da ödenebilir. Ancak, 11.02.2019 tarihinde 

borçlu B, sözleşmede kararlaştırılan vade tarihinde (10.02.2019'da) borcunu ifa 

etmediğinden seçimlik yetki alacaklı A'ya geçmiştir 
 

Şu halde alacaklı A, bu alacağının aynen veya vade ya da fiili ödeme günündeki rayiç 

üzerinden ülke parası ile ödenmesini isteyebilir. 
 
 

3.SORU 
 

Diğer sözleşmelerden farklı olarak TBK 232 kapsamında satım sözleşmelerinde malın 

teslim alınması alacaklı bakımından hem borç hem de alacak teşkil eder. Bu nedenle 

satımda teslim almama hem alacaklı hem de borçlu temerrüdüne yol açar. Ancak soruda 

alacaklı sıfatına dayanan sonuçlar sorulmuş. Buna göre alacaklı temerrüdüne ilişkin 

açıklamalar yapılmalıdır. 
 

Olayda kısmi alacaklı temerrüdü söz konusudur. Alacaklı temerrüdünde alacaklı 

sadece hakkından yararlanmayan bir kişi durumundadır. Bu nedenle Prensip olarak alacaklı 

bakımından sorumluluğu gerektirmez 
 

Alacaklı temerrüdünün yasal olarak ve doktrinde oy birliği ile kabul edilen iki genel 

sonucu vardır Bunlar şunlardır: 
 

1)Borçlu borcundan kurtulabilmesi için bazı imkanlar kazanır. Alacaklı temerrüdü 

borçluyu borcundan kendiliğinden kurtarmaz. Ancak bazı prosedürlere uyarak borçlu 

borcundan kurtulabilir. 
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Bu imkanlar şunlardır: 
 

a) tevdi 
 

b) Sattırarak bedelini tevdi 
 

c) sözleşmeden dönme  
 

A ve b verme borçları, c yapma borçları bakımından söz konusu olur. O halde olayda a 

veya b söz konusu olabilir. Malın tevdi yani değerini kaybetmeden ve bozulmadan saklanması 

mümkünse mal TBK 107 kapsamında tevdi edilir. Olaydaki mal buna uygun olduğundan tevdi 

imkanından yararlanılmalıdır. Tevdi yerini kural olarak hakim belirler. Ancak ticari mal söz konusu 

olduğundan hakim kararı olmadan da ardiyeye tevdi mümkündür. 
 

2) Alacaklının temerrüde düşmesi ile borcunun sorumluluğu hafifler (TBK 114/2 

yollaması ile TBK 52/1). Alacaklının temerrüdü nedeniyle borçlu malı saklamak durumunda 

kalırsa bu şey zarara uğradığında sorumluluk daha hafif takdir olur. 
 

Bu kesin sonuçlar dışında doktrinde diğer bazı sonuçlar ileri sürülmüştür. 

Bunlar şunlardır: 
 

3) Borçlu temerrütten kurtulur. (Oysa bu sonuç, alacaklının temerrüde düşmesinin 

sonucu olamayıp, borçlunun ifayı teklif etmesinin sonucudur) 
 

4)Akdi faiz kesilir. (Bu sonuç BGB 301’de kabul edilmiş olmakla birlikte Türk 

Hukuku’nda böyle bir yasal düzenleme yoktur. Dolayısıyla bu sonuç ancak tevdi ile söz 

konusu olabilmelidir) 
 

5) Hasar alacaklıya geçer. Bu sonuç sadece TBK 208/2’ de satım ve TBK 483/1de 

eser sözleşmeleri bakımından kabul edilmiştir. Diğer sözleşmeler bakımından böyle bir 

hüküm olmadığından genelleme yapılması uygun olmaz. Genel itibariyle hasarın geçmesi 

için tevdi söz konusu olmalıdır. Ancak olayda satım sözleşmesi söz konusu olduğundan 

alacaklının temerrüdü düşmesi ile TBK 208 gereği bu sonuç gerçekleşecektir 
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ÖZELLİK TAŞIYAN BORÇ İLİŞKİLERİ 

Üçüncü kişinin fiilini üstlenme 

Sözleşmelerin içine konan özellik içeren durumları inceliyoruz. Bunlar birer sözleşme 

tipi değil. Öyle bir ad konulmuş ki inceleme ihtiyacı duyuyoruz. Bir kira sözleşmesi değil. A ile 

B sözleşme yapıyor Ü nün tamiratı yapacağına dair. Madde 128 üçüncü kişinin fiilini üstlenme. 

 MADDE 128- Üçüncü bir kişinin fiilini başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşmemesinden 

doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 

Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için 

yazılı olarak başvurulmaması hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun sona ereceği 

kararlaştırılabilir. 

Üçüncü kişinin fiilini üstlenme durumunda üç kişinin varlığından söz ediyoruz: üçüncü 

kişinin davranışını taahhüt eden; bu davranış kendisine taahhüt edilen; davranışı taahhüde 

konan üçüncü kişi. Bir edimin gerçekleştireceğini taahhüt ediyor buradaki özellik bizzat edimi 

kendisi gerçekleştiremeyecek. Üçüncü kişi bu sözleşmenin tarafı değildir. 3. Kişi hakkında bir 

taahhütte bulunuyor. A’nın sorumluluğu ise Ü borcu gerçekleştirmezse veya gereği gibi 

gerçekleştiremezse meydana gelen zararı karşılayacaktır. Borcun konusu 3. Kişinin fiilini 

yerine getirme değildir. O yapmazsa ben yaparım değil. Bir sözleşmenin içine de konulabilir 

ayrı bir sözleşme de yapılabilir.  Bir sözleşme tipi değildir sadece bir anlaşmadır. Tek taraflı bir 

taahhüt değildir. Edim imkansız olsa bile bu maddi imkansızlık olabilir, fiili imkansızlık olabilir 

bu durumlarda bile sözleşme geçerlidir.  

Şekle tabi değildir. Bu durumun mantığı ise teminattır. Banka teminat mektuplarında da 

bu vardır. Bazen karşı tarafı bir teşebbüste bulunmaya bazen de karşı tarafı bir işlem yapmaya 

ikna etmek için de yapılır. Kefalet ağır şekil şartlarına tabiydi. Kefilin el yazısıyla şartı vardır. 

Kanun koyucu 603. Madde de fiili taahhüt kurgusu varsa teminat altına alma varsa kefilin şekil 

şartına tabidir. 

Üçüncü kişi borç ilişkisinin tarafı değildir. Bir borcu da yoktur. 3. Kişi sözleşmenin tarafı 

olmadığı için kurulma aşamasında ismen de belirtilmek zorunda değil daha sonra belirlenebilir 

olması yeterlidir. Yapma yapmama borcu da taahhüt edilebilir.  

Garanti sözleşmesiyle bir taraf diğerine onun için gerçekleşebilecek, kendisinin sorumlu 

olmadığı bir riskten doğacak zararın tamamını veya bir kısmını gidermeyi taahhüt eder. 

Üçüncü kişinin fiilini üstlenmede de bir garanti etme söz konusudur. Fakat ancak üçüncü kişinin 

garanti verilene bir edimi yerine getirmesinin söz konusu olduğu hallerle sınırlıdır. Bu sebeple 

üçüncü kişinin fiilini üstlenmenin garanti sözleşmesinin özel bir türü olduğu görüşüne 

katılıyoruz. Garanti sözleşmesi atipiktir kanunda düzenlenmemiştir. Garanti sözleşmesinin bir 

alt türü olarak düzenlenmiş olarak kabul edersek bu kurala bakarken TBK 128 e bakmak 

gerekir. Garantide bulunan riske dair bir taahhütte bulunulur. Riski üzerine alır. Garanti 

sözleşmesi asıl borç ilişkisinden bağımsız bir borçtur. Garanti sözleşmesinin kapsamı daha 

geniştir.   

Kefalet sözleşmesi yazılı bir şekle tabidir. Garanti ise değildir. Kefalette borçlunun 

borcunu yerine getirememesinden bağımlı olarak feri olarak kişisel olarak borçludur. Garantide 

ise bağımsızdır. Kefalette ise özel olarak düzenlenmiş bir halefiyet vardır. Garantide ise böyle 

bir durum yoktur. Kural olarak 3. Kişiye rücu düzenlenmemişse sözleşmede taahhütte bulunan 

başkasından isteyemez. 

Geçersiz bir taahhüt sözleşmesini tahvil yapılabilir mi kefalete döndürülebilir mi? 
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Her ne kadar tahvilin şartları var gibi görünse bile garanti geçersiz olduğunda daha ağır 

şartları olan kefaleti yapabilirlerdi diyemeyeceğimize göre ayrıca 603. Maddede hükmünde 

garantiye de aynı şekil şartları tabi tutulduğu için yine tahvil ayakta tutulamaz. 

Üçüncü kişinin fiilini üstlenen bu fiilin gerçekleşmesi yüzünden doğacak zararı giderme 

borcu altına girdiğinden söz konusu fiil gerçekleşinceye kadar ona karşı bir talep ileri 

sürülemeyecektir. Riziko gerçekleşip borç doğuncaya kadar lehine taahhütte bulunulan için 

ileri sürebileceği bir talep yoksa da o ileride bir alacak hakkı elde etmeye yönelik bir beklenen 

hak sahibi olmuştur. Bu beklenen hakkı üzerinde tasarruflarda bulunabilir. Riziko gerçekleşip 

borç doğduğu anda bunun muaccel olacağı kabul edilmektedir. Üçüncü kişinin taahhüde aykırı 

davranışı gerçekleştiği andan itibaren onun fiilini üstlenenden borcun ifası istenebilir. Ancak 

başkasının fiilini üstlenenin temerrüde düşmesi alacaklının ihtarına bağlıdır. Taahhütte 

bulunan fiili taahhüt edilen üçüncü kişiye ilişkin hiçbir sebebe dayanarak ifadan kaçınamaz. 

Taahhüt edilen üçüncü kişinin fiilinin gerçekleşmesine bizzat alacaklının kusurlu davranışıyla 

engel olması halinde ise taahhütte bulunanın gene de ödeme yapmaktan kaçınamaması kabul 

edilemez. Kural olarak rücu edilemediğinden bahsetmiştik fakat üçüncü kişi ile borçlu arasında 

sebepsiz zenginleşme vekaletsiz iş görmeye dayanan bir ilişki varsa 3. Kişiye rücu edilebilir.  

Taahhütte bulunandan alacaklı zararın giderimini isteyebilir. Bu zarar edimin 

değerinden daha düşük olabilir. 

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENENİN YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ 

Taraflar bu süreyi sözleşmede tespit etmiş olabilirler. Bu takdirde belirlenen sürenin 

dolması üzerine artık sözleşme ilişkisi ve buna bağlı olarak rizikoyu yüklenme son bulur. Riziko 

süresi belirsiz olmasına rağmen taahhüt eden belli bir süre sonuna kadar lehine taahhütte 

bulunulan kendisine başvurmazsa artık yükümlülükten kurtulacağı şeklinde bir kaydı 

sözleşmeye koydurabilir. 

ZAMANAŞIMI 

Üçüncü kişinin fiilini üstlenmede de zamanaşımı bu üstlenmeden kaynaklanan borcun 

muaccel olmasından itibaren işlemeye başlayacaktır. TBK Madde 128’de özel bir zamanaşımı 

düzenlenmediğinden genel zamanaşımı süresi olan 10 yıla tabidir. Taraflar arasında belli bir 

yükümlülük süresi kararlaştırılmışsa, zamanaşımı süresi ne olacaktır? 

Eğer taraflar sözleşmede süreyi tespit ederken sadece bu süre sonuna kadar gerçekleşecek 

zararların tazmin edilmesine istemişlerse, sürenin dolmasından sonra gerçekleşecek zararları 

gidermekle taahhüt eden yükümlü olmayacak, buna karşılık sürenin dolmasından önce ortaya 

çıkan zarardan doğan borcun muacceliyet anından itibaren 10 yıl süre ile istenebilecektir. 

Eğer taraflar sözleşmede süreyi tespit ederken bu sürenin dolduğu anda henüz alacaklı ifa 

talebinde bulunmamışsa artık taahhütte bulunanın yükümlülükten kurtulan kurtulacağını 

kararlaştırmışlarsa; zarar sürenin dolmasından önce gerçekleşmiş olsa bile süre sonunda hala 

talepte bulunulmamışsa zamanaşımına bakılmaksızın taahhüt eden yükümlülükten 

kurtulacaktır.  

ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 

Hukukumuzda borç ilişkisi nisbi nitelik taşır. Buna göre borç ilişkisi kimler arasında kurulmuşsa 

kural olarak onlar arasında sonuç doğurur. Burada da yine 3 kişi sözleşmeye taraf değil fakat 

3.kiş yararına bir sözleşme yapılır. Teyzemin evini boyasınlar, tadilat yapsınlar diye mimarla 

anlaşma yaptım. Bir borç ilişkisinde edimlerden biri 3. Kişiye ifa ediliyor. Buradaki kurguda 

nisbilik ilkesini deldim. Borç ilişkisi üçüncü kişiyi kapsamına alıyor. Amacı üçüncü kişiye alacak 

hakkı veya talep yetkisi sağlamak. Kişiler anlaşıyor ve üçüncü kişiye edimi talep yetkisi 

sağlamak konusunda anlaşıyorlar. Vaadettiren vadeden ve lehtar arasında bir hukuki ilişki var. 
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Borcun nisbilik ilkesini deldim neden çünkü 3. Kişiye talep yetkisi veya alacak hakkı yetkisi 

sağladım. TBK 129 da düzenlenmiştir. Üçüncü şahıs yararına sözleşmede lehtarın statüsü 

farklı olabiliyor. Bu iki şekilde olabilir: üçüncü kişi yararına eksik sözleşme ve üçüncü kişi 

yararına tam sözleşme. 129. Madde diyor ki eksik sözleşmeyi kabul ederim aksi durumun 

ayrıca görülmesi durumunda tam sözleşmeyi kabul ederim diyor. Kendi adına sözleşme yapan 

kişi sözleşmeye üçüncü kişi yararına bir edim yükümlülüğü koydurmuşsa edimin üçüncü kişiye 

ifa edilmesini isteyebilir. Vaadettirilene (borçlu) lehtar doğrudan edimini ifa et diyemiyor. Bu 

kurguda eksik özleşme olursa 3. Kişi doğrudan talepte bulunamıyor. Tam da ise doğrudan 

talep edebiliyor. Borçluyu muhatap alabiliyor. Eksik sözleşmede yani alacaklı aracılığıyla 

isteyebiliyor. Eksik üçüncü kişi yararına sözleşmede alacaklı edimin kendine ifa edilmesini 

isteyemez. Her zaman üçüncü kişiye yapılmasını isteyebilir. Eksik üçüncü şahıs yararına 

sözleşmede üçüncü şahıs borca aykırılıktan doğan taleplerini de doğrudan kendisi isteyemez. 

Tam üçüncü şahıs yararına sözleşmede hukuka aykırılıktan doğan talepleri üçüncü kişi de 

alacaklı da kullanabilir. Ek şartların varlığı halinde üçüncü kişi yararına tam sözleşmeyi kabul 

ederim diyor kanun koyucu. Bu da 129\2 de düzenlenmiştir. Ya bunu sözleşmede açıklamış 

hüküm koymuş olabilirsin ya da tarafların amacı yani yorum yoluyla taraflar tam sözleşmeyi 

akdetmiş olabilir veya örf adet ya da kanun yoluyla tam sözleşme olduğunu söyleyebiliriz. 

Mesela TBK 130 da bu durum düzenlenmiştir. İşçiler yararına işverenin yaptırdığı hukuki 

sorumluluk sigortalarında işçi doğrudan sigorta şirketine karşı hak kazanacaktır.  

ÖZELLİKLERİ 

Bağımsız bir sözleşme türü değildir. Tek başına bir sözleşme de olabilir bir sözleşmenin 

içine de böyle bir hüküm konulabilir. Kira sözleşmesi bağış sözleşmesi gibi bir sözleşme tipi 

değildir. Üçüncü kişiye taraf olmadığı bir sözleşmeden dolayı borç yükletilemez. Üçüncü kişi 

aleyhine sözleşme yapılamaz. Fakat edimin yerine getirilmesi için bir kısım yan fiilleri yerine 

getirilmesi istenebilir. Örneğin annemin evini boyamaları için boyacıyla anlaştım fakat sabah 

evin 9 da açılması gerekiyor. Bu gibi durumlarda sözleşme geçerlidir. O alacağın kendisine 

yapılması için birtakım yükümler yüklenebilir. Lehtarın bilgisine gerek yok onayına gerek yok 

ancak kabul etmeme yetkisi vardır. Diğer bir özellik üçüncü şahıs yararına tasarruf işlemi 

yapılamaz ancak borçlandırıcı işlem yapılabilir. Üçüncü kişiye tasarruf işlemi yapma taahhüdü 

içeren üçüncü şahıs yararına sözleşme yapılabilir. Sözleşmenin kurulmasında lehdarın rolü 

söz konusu değildir. Yine lehdarın belirlenebilir olması yeterlidir. Lehtar gerçek veya üçüncü 

kişi olabilir.  Üçüncü kişiye yarar sağlama unsuru en geniş anlamda anlaşılmalıdır. Edime konu 

olabilecek her türlü verme yapma yapmama sözleşmenin konusu olabilir.  

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YARARINA SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 

1. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YARARINA EKSİK SÖZLEŞME 

Üçüncü kişi yararına eksik sözleşmede üçüncü kişi bir alacak hakkı kazanamadığından 

kendisine yapılacak ifayı kabul etmekten başka bir yetkisi yoktur. Bu sebeple üçüncü kişi ifanın 

yapılmaması veya gecikmeli ifa yapılması ya da ayıplı olmasından dolayı borca aykırılığa 

dayanarak tazminat da isteyemez. Öğretide edimin yerine getirilmemesi üzerine üçüncü kişinin 

uğradığı zararın tazmininin de vaadettiren tarafından vadedenden istenebileceği kabul 

edilmektedir. 

2. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YARARINA SÖZLEŞME 

Lehdar alacak hakkı sahibi oluyor. Lehdarın alacak hakkına sahip olabilmesi vaadettirilene 

başvurma hakkı elde eder ancak alacaklı da başvurabilir. Ancak bu durum alacaklı ile lehdar 

arasında bir alacaklı teselsülü yaratmaz.  

129. maddenin 2. Fıkrasının 2. Cümlesi: 

“Bu durumda, üçüncü kişi veya ona halef olanlar bu hakkı kullanmak istediklerini borçluya 

bildirdikten sonra, alacaklı borçluyu ibra edemeyeceği gibi, borcun nitelik ve kapsamını da 
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değiştiremez.” Yani alacaklı lehdar bu hakkını kullanacağını bildirine kadar vaadettiren bu hak 

üzerinde tasarrufta bulunabilir.  Bu bildirim bir şekle bağlı değildir. 

LEHDARIN BİLDİRİMİNİN SONUÇLARI 

Bu bildirim üzerine alacak hakkında söz sahibi olur. Fesih ve dönmeyi hiçbir zaman 

kullanamaz. Ne kadar alacak hakkı kendi üzerine bildirimle geçmiş olsa da sözleşmeden 

dönme hakkını kullanamaz.  

-AUSTEN- 

 

 

 


