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OLAY I:  

İş makineleri sahibi olan A ile bir inşaat firması olan Y Firması, 11.11.2013 tarihinde, bir iş 

makinesinin Y’nin inşaat işlerinde kullanılması amacıyla kiralanması konusunda adi kira sözleşmesi 

yapmışlardır. Sözleşmeye göre Y, her ayın 12’sinde 10.000 TL kira bedelini, A’nın T Bankasındaki 

hesabına yatırmakla yükümlüdür.  

SORULAR: 

S-1) Y’nin, 12.05.2014 tarihinde ödemesi gereken kira bedelini ödeyemediği ihtimalde, A’nın 

kullanabileceği hukuki imkân(lar) ne(ler)dir?  

Y’nin belirlenen ödeme gününde kira parasını ödememesi üzerine Y’nin temerrüdü ihtimali sözkonusu 

olacaktır. Kiracının hangi şartlarla temerrüde düşeceği TBK m.315’te düzenlenmiştir. Bu hükme göre 

muaccel olmuş bir kira borcunu kiracı ödemezse kiraya veren, kiracıya yazılı olarak süre verir, bu süre 

içinde kira bedeli ödenmezse sözleşmeyi feshedeceğini bildirecektir.  Olayımızda da ayın 12’sinde 

kira ödenmediğinde kira alacağı artık muaccel olmuştur. Temerrüt için ihtarın gerekli olup olmadığı 

tartışmalı olmakla beraber Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre, yazılı bir ihtarname gönderilmesi 

gerekmektedir. Hatta ihtarnamede; hangi aylara ait kira paralarının istendiğinin, istenilen kira paraları 

miktarının, ödenemeleri için verilen mehilin, mehil içerisinde ödeme yapılmazsa sözleşmenin 

feshedileceğinin ve tahliye davası açılacağının yazılması gerekir. Diğer görüşe göre belirli vade söz 

konusu ise borçluya ayrıca ihtarname gönderilmesi gerekmez.  

Belirtildiği üzere, ihtar ile aynen ifa yani kiraların ödenmesi ve temerrüt faizi ödenmesi istenebileceği 

gibi TBK m.315 uyarınca sözleşmenin feshi de istenebilecektir. Olayımızda tarafların her ikisi de tacir 

olduğu için fesih beyanının TTK 18/3 hükümlerine göre noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, 

telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılması 

gerekmektedir. Ayrıca bu durumda hapis hakkının varlığı da gündeme gelebilir; ancak her ne kadar 

kira sözleşmesinin konusu bir taşınır olsa da iş makinası, kiralayanın hapis hakkını kullanabileceği bir 

taşınmazın bünyesinde bulunmadığından hapis hakkı kullanılamayacaktır. Zira TBK md.336 vd. 

hükümleri gereğince hapis hakkının kullanılabilmesi için “kiralananın” taşınmaz olması gerekir. 

Somut olayda ise kiralanan taşınır eşya niteliğinde olduğundan TBK md.336 vd. hükümleri 

uygulanamaz.  

S-2) Y, kiralamış olduğu iş makinesinin dört ay süreyle 11.000 TL bedel karşılığında, L’ye ait 

bir inşaatta kullanılması konusunda L ile sözleşme yapmıştır. İnşaat makinesinin L tarafından 

kullanıldığını öğrenen A, bu sebebe dayanarak Y ile yapmış olduğu sözleşmeyi feshedebilir mi? 

İhtimalleri nazara alarak yanıtlayınız.   

Y’nin, iş makinasını L’ye kiralamış olması alt kira niteliğindedir. TBK m.322 kapsamında düzenlenen 

alt kira hükmüne göre, kiracının bazı şartlar altında alt kiraya verme imkânı vardır. Caiz bir alt kira 

sözleşmesi, kira sözleşmesinin feshedilmesine yol açmaz. Somut olayda da kiraya verene zarar 

verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiracı, kiralananı başkasına kiraya verebilir. Ancak 

sözleşme ile alt kira yasaklanmışsa veya alt kira, kiraya verene zarar veriyorsa alt kira sebebiyle kira 

sözleşmesi feshedilebilir. Eğer L, iş makinasını Y’ye kiralanandan başka biçimde kullanıyorsa, kiraya 

veren A, Y’ye karşı kullanabileceği haklarını L’ye karşı da kullanabilir. 

Bu kapsamda özenli kullanma borcunun yerine getirilmediği gerekçesiyle, TBK m.316 kapsamında, 

kiraya veren kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen 

feshedebilir.  

OLAY II 
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B’ye ait daire 3 yıl süreyle K’ya kiralanmıştır. 01.01.2013 tarihinde yapılan sözleşmeye göre, K, her 

ay 2.000 TL.’yi B’ye ödeyecektir. Sözleşmede kira bedelinin ayın beşine kadar ödenmesi gerektiği, 

ödenmemesi halinde ait olduğu kira yılına ilişkin bakiye kira bedellerinin muaccel olacağı, kira 

bedelinin her yıl arttırılacağı düzenlenmiştir. B, ikinci kira yılında 2.050 TL, üçüncü kira yılında 2.150 

TL olarak ödenen kira bedelinin bir sonraki kira yılında 3.000 TL olarak ödenmesini istemektedir.  

S-3) Kira bedelinin yeni kira yılında 3.000 TL olmasını isteyen B, size başvursaydı ona nasıl bir 

tavsiyede bulunurdunuz?  B, 4. kira yılında kira bedelinde artış yapılmasını istemekte ise 

talebini somut olaya göre nasıl, ne zaman ileri sürmelidir? Açıklayınız.  

TBK m.344/2’ye göre, yeni kira dönemi için taraflar bir anlaşma yapmamışlarsa, kira bedeli, bir 

önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek şartıyla hâkim tarafından, 

hakkaniyete göre belirlenir. Bu noktada kiranın 3000 TL olmasının talep edilmesinden önceki kira 

yılındaki üretici fiyat endeksini aşmayacak şekilde 2.150 TL üzerinden kira bedeli belirlenecektir.  

B, kira bedelindeki artış talebini, TBK m.345 hükmüne göre isteyecektir. B, hükme göre kira bedelinin 

belirlenmesine ilişkin bir davayı her zaman açabilir. Ancak K ve B arasında, kira bedelinin 

artırılacağına ilişkin bir anlaşma olduğu için, m.345/3’e tabi olacaktır. Bu hükme göre yeni kira 

döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin 

başlangıcından itibaren geçerli olacaktır. Eğer bu süre içinde dava açmazsa, artış 5. yıl için geçerli 

olacaktır. 

NOT: Olayda taraflar arasında 4.kira yılı için kira bedelinin belirlenmesine ilişkin anlaşma yok. 

Sözleşmede sadece bedelin artacağına ilişkin kayıt var. Olayda 1., 2., ve 3. Yıl kira bedelleri belirli, 4. 

Yıl belirlenmemiş. 

S-4) B, dairesini Ü’ye satmış ve taşınmaz, 05.05.2016 tarihinde tapuda Ü adına tescil edilmiştir. 

K ise, Haziran 2016 ayına ilişkin kira bedelini ödememiştir. Ü, Haziran ayına ilişkin kira bedeli 

ile 2016 yılına ilişkin bakiye kira bedellerinin ödenmesini talep edebilir mi? Açıklayınız.  

B’nin taşınmazı Ü’ye devretmiş olması halinde, TBK m. 310 gereği, yeni malik Ü, kira sözleşmesinin 

kanun gereği kendiliğinden tarafı olur. Bundan sonra K, B’ye karşı ileri sürebileceği haklarını Ü’ye de 

ileri sürebileceği gibi Ü de sözleşmenin tarafı olarak kira bedelinin kendisine ödenmesini kiracıdan 

talep edebilir.  

TBK m.346, kiracı aleyhine düzenleme yasağı getirmiştir. Bu maddeye göre, kira bedelinin zamanında 

ödenmemesi halinde sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. 

Sözleşmedeki muacceliyet yasağına ilişkin hüküm de emredici kanun hükmüne aykırı olduğu 

gerekçesiyle hükümsüzdür. Dolayısıyla Ü, bakiye kira bedellerinin ödenmesini talep edemeyecek, 

sadece muaccel olan Haziran ayı kira bedelinin ödenmesini kiracıdan talep edebilecektir.  

S-5) K, Ü’ye, 11.07.2016 tarihinde, yazılı bir bildirimde bulunarak işleri bozulduğu için artık 

kira bedelini ödeyemeyeceğini ve sözleşmeyi feshettiğini belirtmiştir. Ü ise cevabi 

ihtarnamesinde bu sebeple sözleşmenin feshedilemeyeceğini K’ya bildirmiştir. Sizce hangi taraf 

haklıdır, neden? Haklı olan tarafın sahip olduğu hakları ihtimallere göre belirtiniz. Açıklayınız.  

K’nın bu iddiası karşısında, Öncelikle olağanüstü feshi gerektirecek bir durum olup olmadığının 

incelenmesi gerekmektedir. K’nın iddiasının olağanüstü fesih hallerinden önemli sebep başlığına girip 

girmediğine bakmak gerekmektedir. TBK m.331’e göre taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamı 

kendisi için çekilmez hale gelen önemli bir sebep olursa yasal fesih süresine uyarak sözleşmeyi 

feshedebilir. Ancak olayda sözleşmeyi çekilmez kılacak önemli bir sebebin varlığı tespit edilemiyor.  

Bu aşamada artık, kira sözleşmesinin süresinden önce feshi söz konusu olacaktır ama bu, haklı bir 

fesih değildir. Bu aşamada TBK m.324 ve 325 hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. TBK 

m.325’e göre, K, kirayı ödeyemeyeceğini bildirdikten sonra anahtarı da teslim ederse, yani kiralananı 
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geri verirse, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer şartlarla kiraya verilebileceği 

makul bir süre için devam eder. Bu süre geçmeden yeni bir kiracı bulunursa, K’nın kira 

sözleşmesinden doğan borçları sona erecektir. Diğer yandan K, bu bildirimi yaptıktan sonra, anahtarı 

teslim etmezse yani kiralananı teslim etmezse yine de kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. Zira 

TBK m.324 hükmüne göre, kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanmazsa, 

kira bedelini ödemekle yükümlüdür.  

OLAY III 

A ile K arasında yapılan sözleşmeye göre K, çocuk bakım evi olarak kullanmak üzere A’ya ait iki katlı 

ve bahçeli taşınmazı kiralamıştır. Sözleşmeye göre, A, K’ya temiz, bakımlı bir taşınmaz teslim etmiş 

olup, taşınmazda mevcut olan veya sonradan ortaya çıkacak bozukluklardan K sorumlu olacak ve K, 

hiçbir şekilde A’ya başvuramayacaktır. 

K, dekorasyonu sağlamak amacıyla S’den beş adet masayı ve 20 adet çocuk sandalyesini 10.000 TL 

bedelle satın almıştır.  

S-6) Çocuk sandalyelerinde kullanılan boyanın çocuk sağlığını tehdit eden kimyasallar içerdiği 

tespit edilirse, K, S’ye karşı hangi koşullarla, hangi hakları ileri sürebilir? Açıklayınız.  

K ile S arasındaki sözleşmede malların sağlığı tehdit eder nitelikte olması ayıp teşkil eder. Taraflar 

arasındaki satış sözleşmesindeki ayıp için TBK m. 219 vd. maddelerindeki ayıba ilişkin hükümlere 

başvurulacaktır. Ayıptan doğan sorumluluğun gerçekleşmesi için malda bulunması gereken 

niteliklerde elverişliliği ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan eksiklik olmalı, ayıp yararın ve 

hasarın geçişinden önce olmalı, sorumluluk, sorumsuzluk anlaşması ile kaldırılmamış olmalı, ayıp 

gizli olmalı ve şekli şartlar yerine getirilmelidir. Somut olayda ise, sandalyelerdeki boya bakımından 

çocukların sağlığını tehdit eden bir kimyasal madde kullanılması önemli nitelikte bir ayıptır. Alıcı bu 

durum muayene ile ortaya çıkarılabilir bir durum değilse öğrenir öğrenmez durumu satıcıya 

bildirmelidir. Durum, basit incele4meyle anlaşılabilecek bir durum ise muayene edip durumu hemen 

(MK md.2) satıcıya bildirmelidir. BK md.225’teki şartlar varsa(satıcının ağır kusuru ve mesleği icabı 

bilmesi gereken ayıp) şekli şartları (külfetleri) yerine getirmemiş olması sorumluluğun doğmasını 

engellemez.  

Bu şartlar gerçekleşmişse, K, m. 227 hükmü kapsamında S’nin sorumluluğuna gidecek ve seçimlik 

haklarını kullanabilecektir. Bu kapsamda sözleşmeden dönme, satış bedelinde indirim, ücretsiz 

onarım, ayıpsız benzeri ile değiştirme seçimlik haklarından birine başvurabilecektir. Ayrıca uğradığı 

zararların tazmin edilmesini de TBK md.227/2 çerçevesinde talep edebileceği gibi, sözleşmeden 

dönme halinde uğradığı doğrudan doğruya zararların (TBK md.229/1) ve dolayısıyla zararların (TBK 

md.229/2) tazmin edilmesini de talep edebilecektir.   Somut olay, sandalyelerin ayıpsız benzeriyle 

değişim veya dönme hakkının kullanılmasının daha makul olacağını gösteriyor. 

Ancak dönme hakkının kullanılması halinde, TBK m.230’da bulunan birden çok mal satışına ilişkin 

kısıtlamanın dikkate alınması gerekecektir. Bu hükme göre birden çok mal veya birden çok parçanın 

satımında dönme hakkı, ancak ayıplı çıkanlar için kullanılabilecektir, tamamı için dönemeyecektir. 

Dolayısıyla K, sadece sandalyeler için dönme hakkını kullanabilecek, masalar için sözleşmeden 

dönemeyecektir.  

S-7) Çocuk bakım evi faaliyetlerine başladıktan sonra taşınmazın ısıtma sistemi bozulmuş 

olsaydı, K, A’ya başvurarak ısıtma sisteminin tamir edilmesini isteyebilir mi? Açıklayınız 

Çocuk bakım evindeki ısıtma sisteminin bozulmuş olması halinde maddi bir ayıp olduğundan söz 

edilecektir. Bu ayıp, sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan önemli bir ayıptır. Bu durumda K’nın 
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ayıp hükümlerine başvurması gerekecektir. Ancak K ve A arasındaki kira sözleşmesi yapılırken 

kiralanandaki mevcut ve müstakbel bozukluklardan A’nın sorumlu olmayacağı yönünde sorumsuzluk 

anlaşması da yapmışlardır.  

TBK m.301’e göre kiraya veren kira sözleşmesi boyunca kiralananı, kira sözleşmesinin kullanım 

amacına elverişli durumda bulundurmayı borçlanmıştır. Kiraya verenin bu borc, kiracı aleyhine 

değiştirilemez, genel işlem koşuluyla da bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz. Dolayısıyla her ne 

kadar A ve K arasında ayıplardan sorumlu olmayacağı yönünde sorumsuzluk anlaşması yapılmış olsa 

da m. 301, bu hükümleri geçersiz saymıştır. Dolayısıyla A, m.305 vd. hükümlerine göre ayıbın 

gidereilmesini veya ayıp oranında indirim ya da zararın tazminini isteyebilir. Bunlara ek olarak olayda 

önemli bir ayıp olduğu için sözleşmenin feshi de mümkündür. Bu noktada K, m.306 gereği tamiri 

isteyebileceği gibi, uygun sürede aıp tamr edilmezse kiracı, kiraya veren hesabına tamir ettirebilir ve 

doğan alacağı kira bedelinden düşebilir.  

S-8) K, taşınmazın çatı katında bulunan iki oda arasındaki duvarı yıktırmış ve bu kattaki 

pencereyi duvar örerek kapatmıştır. A, bu sebeplere dayanarak kira sözleşmesini feshedebilir 

mi?  

K’nın taşınmazın çatı katında yaptıkları TBK m.321 kapsamında yenilik ve değişiklik kapsamında 

değerlendirilecektir. Bu hükme göre, kiraacı K, kiraya veren A’nın yazılı rızasıyla taşınmaza yenilik 

ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak bu hak, iki şarta bağlanmıştır. Bunlardan birincisi 

hükmün lafzından çıkardığımız kiralayanıın yazılı rızasının alınmasıdır ki kiracı eğer bu rızayı 

almazsa yenilik ve değişikliği yapamayacaktır. İkinci kısıtlama ise üst bir norm olan, TMK m.2 

kapsamında olacaktır yapılan değişiklik ve yenilik hakkın kötüye kullanılması teşkil ettiği durumlarda 

artık K, m.321’e dayanamayacaktır. TBK m. 321’e dayanılamayan hallerde TBK m.316’da 

düzenlenen kiracının kiralananı özenle kullanma borcu devreye girecektir. Kiralayanın izni olmaksızın 

kiralanandaki yaptığı büyük değişiklik kiracının kiralananı özenle kullanma borcuna aykırılık teşkil 

etmektedir. Zira kiracı K’nın yaptığı değişiklikler kiralananın kullanımı açısından zorunlu olmadığı 

gibi kiralayanın da izni dışındadır. Bu sebeplerle, çatılı işyeri kirası söz konusu olduğu için kiraya 

veren kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini ve giderilmezse sözleşmeyi 

feshedeceğini yazılı olarak bildirmelidir. Eğer bu sürede de aykırılık giderilmezse, kiraya veren yazılı 

bir bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Somut olaya göre kiracıya verilecek sürenin yararsız 

olacağı anlaşılmakta ise süre verilmesine de gerek kalmadan sözleşme yazılı bildirimle feshedilebilir. 

Bkz. TBK md.316/son 

S-9) K, Y’den, 20 adet yatak takımını 20.000 TL bedelle beş taksitle ödemek üzere satın almıştır. 

Yataklar, K’ya teslim edilmiştir. K, 2.500 TL olan 1. taksidi, 5.000 TL olan 2. taksidi ödemiş, 

ancak 5.000 TL olan 3.taksidi ödeyememiştir. Y, icra takibi yaparak geri kalan 12.500 TL’nin 

ödenmesini K’dan talep edebilir mi? Açıklayınız. 

Olayımızda K’nın ticari işletmesinin mesleki faaliyetleri için yaptığı taksitli satış söz konusudur. Bu 

durumda TBK m. 263/son hükmünün göndermesiyle m.259/2 hükmü uygulanacaktır. Bu hükme göre 

taksitli satışta alıcı taksitlerin ödenmesinde temerrüde düşerse, satıcı muaccel olmuş taksitlerin veya 

geri kalan satış bedelinin tamamının bir defada isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir. Ancak bu hak 

bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartların başında alıcının bu hakkını açıkça saklı tutmuş olması 

gelmektedir. Buna ek olarak, ya satış bedeli olan 20.000 TL’nin en az 1/10’ini olan 2.000 TL 

tutarında en az iki taksidi ödemekte temerrüde düşmesi ya da en az ¼ ‘i olan 5.000 TL tutarında bir 

taksidi ödemekte temerrüde düşmesi veya son taksidi ödemede temerrüde düşmesi de gereklidir. 

Olayımızda 5.000 TL tutarında bir taksidini ödememiş olması açısından ikinci durum mevcuttur. Bu 

şart sağlandığı için eğer satış bedelinin tamamının talep edilebileceği açıkça saklı tutulmuşsa geri 

kalan 12.500 TL istenebilecektir.  
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S-10)İş adamı Ömer Hayırsever, K’ya çacuk bakım evinde kullanması için 50.000 TL değerinde 

bağış yapmıştır. Ö, bakım evinin girişine asılacak olan tabelada ‘Ömer Hayırsever Çocuk 

Bakımevi’ yazılmasını K’dan istemiştir.  Ancak K, tabelaya babasının ismini yazarak, Ö’nün 

isteğini yerine getirmemiştir. Tabelada, ‘Kadir Pıtırcık Çocuk Evi’ yazdığını öğrenen Ö, 

bağışladığı paranın aide edilmesini isteyebilir mi? Açıklayınız  

Olayda Ömer Hayırsever’in çocuk bakım evine kendi isminin verilmesi karşılığında 50.000 TL 

bağışlaması mükellefiyetli (yüklemeli) bağışlama teşkil eder. TBK m.291 gereğince yüklemeli 

bağışlama mümkündür. Olayda K, yüklemeyi yerine getirmemiştir. Bu durumda TBK m.295’e göre, I-

3’e göre, bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine 

getirmemişse, bağışlayan bağışlamasına geri alabilir. Olayımızda da Ömer Hayırsever, K tarafından 

yükleme yerine getirilmediği için 50.000 TL’lik bağışlamasını geri alabilecektir. Ancak geri alma m. 

297’de bazı sürelere bağlanmıştır. Bu hükme göre, bağışlayan geri alma sebebini öğrendiği günden 

başlayarak 1 yıl içinde bağışlamasını geri alabilecektir. Olayımızda da Ö, tabelada isminin 

yazmadığını öğrenmesinden itibaren bağışlamasını bir yıl içinde geri alabilecektir.  

 


