
IV.SATIŞSÖZLEŞMESİNİNTEMELUNSURLARI

Buunsurlardanbirininbulunmaması,sözleşmeninkurulmasınaengelteşkileder.Bunlar,

 Satılanmal(mebi)

 Satışparası(bedel,semen)

 Anlaşma

A.SATILANMAL(MEBİ)

Satılanmalkavramıyla,taşınırvetaşınmazniteliğindekinesnelvarlığasahipvemülkiyetin

konusuolmayaelverişliolantüm eşyakastedilir.Ancakbununlabirlikte,

 Gaz,elektrikvehavagazıgibidoğalgüçler

 Alacaklar

 Malvarlığınagiripdeparasaldeğeribulunantüm haklar,örneğintelefonunkullanma

hakkınınhaksahibincebaşkasınadevri,satımınkonusunuoluşturabilir.

Parasaldeğeriolmayanşeyleryadabaşkasınadevredilemeyenşeyler(örneğinkişilikhakkına

girendeğerler)eşyaniteliğitaşısabilesatışınkonusuolmaz.

Kamulaştırmaise,satışsözleşmesisayılmaz.Buişlem,kendineözgübiridarehukuku

işlemidir.

Malın,sözleşmenin yapıldığısırada mutlaka varolmasıya da satıcının malvarlığında

bulunmasıgerekmez.

Bununlabirliktemal,engeçsözleşmeylekararlaştırılanifazamanındavarolmalıdır.Malınifa

zamanındateslimimümkündeğilse,artıkimkânsızlıksözkonusuolur.

Satışkonusumal,misliyadagayrimisliolabilir.

İnsanemeği,parasaldeğeriolsabilesatışındeğil,işgörmesözleşmelerininkonusuolabilir.

B.SATIŞPARASI(BEDEL,SEMEN)

Malkarşılığındaparadeğilde,başkabirşeyveriliyorsa,satışdeğil,trampadansözedilebilir.

Paraylabirliktebirşeyteslimideüstlenilmişse,karmabirsözleşmedensözedilir(satış–

trampa).

SatışparasınınmiktarınıtaraflarBK27hükümlerineaykırıolmamakşartıyladilediklerigibi

belirleyebilirler.

Satış parası,aşırıyararlanma veya irade fesadıhalleriyle belirlenmişse,ilgilihükümler

çerçevesindesözleşmeniniptaliistenebilir.

Birmalınfiyatıresmitarifeylebelirlenmişse,bumiktarınüzerindesatılamaz.BudurumdaTTK

1530veBK28hükümleridikkatealınır.



Aşırıfiyatkararlaştırılması,alıcınınekonomikvarlığınıvegeleceğinitehlikeyedüşürecek

nitelikteyse,BK27veMK23hükümlerianlamındageçersizsayılabilir.

TTK 1530 hükmünün uygulandığıhallerde kısmîbutlan vardır.Fakatburada BK 27/2

uygulanmaz.

Satışsözleşmesiyapılırken,taraflarınsatışparasınıkesinolarakbelirlemelerigerekmez.

İleridebelirlenebileceknitelikteolmasıyeterlidir.

Taraflar“satış parasının teslimde ödeneceği”konusunda anlaşsalarbile,Yasa gereği,

siparişinifaedildiğigünveyerdekiortalamapiyasafiyatı(carifiyat)üzerindenkararlaştırılmış

sayılır(BK233/1).

Taşınmazsatışındafiyatınbelirlenebilirolmasıyeterlideğildir.Taşınmazsatışıresmişekle

bağlıolduğuiçin,resmisatışsenedinde,fiyatıntamamınınyadayüzölçümüvemetrekare

fiyatıgibi,satışparasınıbelirlemeyeyarayanölçülerbelirtilmişolmalıdır.

Satış parası,satılanın ağırlığına göre hesap ediliyorsa,kuralolarak,darasısatılanın

ağırlığındanindirilir.Ancakticariteamüllerinönceliklegözönündetutulmasıgerekir.

Satışparası,kuralolarak,Türkparasıüzerindenkararlaştırılır.Fakatsatışparasıyabancı

paraylavebuparanınödemezamanındakikarşılığıylaTürkparasıolaraködenmesikoşuluda

kararlaştırılabilir(BK99/2).Satışparasınınaynenyabancıparayla(USD,Eurovb)ödenmesi

koşuludageçerlidir.

C.ANLAŞMA

Sözleşmeninkurulmasıiçin,satışparasıvemalkonusundataraflarınanlaşmışolmasıgerekir.

neparanınödenmesinedemalınteslimigereklidir.

Sözleşmeninkurulmasıylataraflarınkarşılıklıolarakmalıveparayıistemekonusundabir

kişiseltalephakkıdoğar.Buhakkadayanaraktaraflarınherbiri,diğerindenediminifasını

isteyebilir.Ancaktaraflardanbiri,kendiborcunuifaetmedikçe,diğerindenborcunifasınıtalep

edemez.BK 207gereğince,“Sözleşmeileaksikararlaştırılmadıkçaveyaaksinebiradet

bulunmadıkça,satıcıvealıcıborçlarınıaynıandaifaetmekleyükümlüdürler.”(Ödemezlikdefi)

Yargıtay’ınyerleşikiçtihatlarınagöre,aksikararlaştırılmamışsa,satımınpeşinyapıldığıesastır

(Karine).Yanisatıcınınmalıteslim ettiği,alıcınındabedeliödediğiesastır(BK97ve207).Bu

sebeplesatıcı,malıteslim etmesinerağmen,bedelialmadığınıyanisatımınveresiyeveya

taksitleolduğunuiddiaediyorsa,bunukendisiispatlamalıdır(MK6).

Taraflarınanlaşmasıkonusundasözleşmeözgürlüğüilkesigeçerlidir.Fakatzayıfdurumda

bulunan tarafıkorumakamacıyla,buna bazısınırlandırmalargetirilebilir.ÖzellikleTKHK

hükümleribuyoldasınırlandırmalargetirmiştir:



V.SATIŞSÖZLEŞMESİNDEMALDAKİYARARVEHASARINGEÇMESİ

A.GENELOLARAK

Yarar(nefi)birsatış sözleşmesiyapıldıktan sonra,satım konusu malın zilyetliğinin

devredilmesinedekgeçensüreiçerisinde,bumaldakendiliğindenoluşanfazlalıklaranlamına

gelir.

Hasarda,sözleşmeninyapılmasındansatışkonusumalınzilyetliğinindevredilmesinedek,

geçensüreiçerisinde,satıcınınelindeolmayannedenlerlemalınyatümüyleyokolması(telef)

yadadeğeriniazaltacakderecedekötüleşmesi,zararauğramasıvebunedenledesatış

konusumalınalıcıyateslim edilmesininolanaksızhalegelmesi,yahutdakararlaştırılandan

dahaazdeğerdebirmalınteslim edilmesidir.

EskiBK’daRomaHukukununetkisiylehasarveyararınalıcıyaaitolacağıdüzenlenmişti.

Sözleşmeninkurulmasıylahasarveyararınalıcıyageçeceğineilişkinkural,yeniBK’dateslim

ilealıcıyageçeceğişeklindedeğiştirilmiştir.

B.TAŞINIRMALLARDA

1.YasalİfaYerindeZilyetliğiDevredilecekMallardaYararveHasarınGeçmesi

Temelkural,zilyetliğindevrinekadaryararvehasarasatıcının;zilyetliğindevredilmesinden

itibarenise,alıcınınkatlanmasıdır.

BK 208/1 “Kanundan veya durumun gereğinden veya sözleşmeden öngörülen özel

koşullardandoğanayrıkhallerdışında,satılanınyararvehasarı,taşınırsatışlarındazilyetliğin

devri,taşınmazsatışlarındaisetescilanınakadarsatıcıyaaittir.”

YeniBKAlmanBGB446hükmüneparalelbirdüzenlemeyegitmiştir.

Geciktiricikoşulabağlısatışsözleşmelerinde,malınalıcıyateslimi,kararlaştırılanbirkoşulun

gerçekleştirilmesinebağlıdır.Yararvehasarda,ancakkoşulungerçekleşmesindensonra

malınzilyetliğinindevredilmesiylealıcıyageçer.

Ancak satılan malın zilyetliği,geciktirici koşulun gerçekleşmesinden önce,zorunlu

olmamasınakarşındevredilmişse,BK172hükmüuyarınca,alıcı,malınyararınasahipolur.BK

208.maddesindehem yararhem dehasarıngeçişiiçinzilyetliğindevriyeterligörüldüğüiçin

aynıesashasariçindegeçerlidir.

Geciktiricikoşulabağlısatışınyasadaöngörüldüğühallere,denemeveyagözdengeçirme

koşuluylasatışlar(BK251vd)ileTKHK’dayeralankapıdansatışlarörnekolarakgösterilebilir.

Mülkiyetisaklıtutma kaydıyla satışta,satış sözleşmesideğil,sadece mülkiyetin geçişi

geciktiricikoşulabağlıolduğuiçin,teknikanlamdakoşulyokturvegenelkuraluygulanır.

Sicilekayıtlıgemilerde,TTK870hükmüuygulanırken,sicilekayıtlıolmayangemilerdeBK208

hükmüuygulanır(TTKm.997).

2.YasalİfaYerindenBaşkaBirYereGönderilecekMallardaYararveHasarınGeçişi

Temelkural,zilyetliğindevrinekadar,yararvehasarasatıcının;zilyetliğindevrindensonraise



alıcınınkatlanmasıdır.

BK208“Kanundanveyadurumungereğindenveyasözleşmedeöngörülenözelkoşullardan

doğanayrıkhallerdışında,satılanınyararvehasarı,taşınırsatışlarındazilyetliğindevri,

taşınmazsatışlarındaisetescilanınakadarsatıcıyaaittir.”

Geciktiricikoşulabağlısatışsözleşmelerindemalınalıcıyateslimi,kararlaştırılanbirkoşulun

gerçekleşmesinebağlıdır.

Yarar ve hasar da, ancak koşulun gerçekleşmesinden sonra, malın zilyetliğinin

devredilmesiyle alıcıya geçer. Ancak satılan malın zilyetliği, geciktirici koşulun

gerçekleşmesindenöncezorunluolmamasınakarşındevredilmişse,BK172gereğince,alıcı,

malınyararınasahipolur.BK208’dehem yararhem dehasarıngeçişiiçinzilyetliğindevri

yeterligörüldüğünden,aynıesashasariçindegeçerlidir.

Geciktiricikoşulabağlısatışınyasadaöngörüldüğühallere,denemeveyagözdengeçirme

koşuluylasatışlarilekapıdansatışlarörnekgösterilebilir.

Mülkiyetisaklıtutma kaydıyla satışta,satış sözleşmesideğil,sadece mülkiyetin geçişi

geciktiricikoşulabağlıolduğuiçin,teknikanlamdakoşulyokturvegenelkuraluygulanır.

SicilekayıtlıgemilerdeTTK870hükmügözönündebulundurulurken,sicilekayıtlıolmayan

gemilerde,BK208hükmüuygulanır.

2.YasalİfaYerindenBaşkaBirYereGönderilecekMallardaYararveHasarınGeçişi

Budurumdahasarıngeçmesiiçin,malıntaşıyıcıyateslimigerekir.BK208/3,hasarınalıcıya

geçebilmesiiçin,satıcınınmalıgöndermekamacıylaelindençıkarması,örneğinnakliyatçıya,

ambara,kargoya,postayavb.teslim etmesigerekir.

BK208/1hükmündenfarklıolarak,zilyetliğindevrideğil,teslim terimikullanılmıştır.Satıcının

malı,alıcıya göndermeamacıyla elden çıkarmış,taşıyıcıya teslim etmişolmasıgerekir.

yasada,taşıma işinin yapan kişinin bağımsızolup olmamasıkonusundan biraçıklama

yapılmamıştır.Yargıtay,satılanınancakbağımsızbirnakliyeciyeteslim edilmesihalinde

hasarınalıcıyageçeceğinikabuletmiştirki,doğruolangörüşdebudur.

Malınzilyetliğinindevredilmesindensonragönderilmesisuretiyleyapılansatışlar,mesafeli

satışdeğildir.Bugibisatışlardasatıcı,teslim borcunuyerinegetirdikten,hasar(vemülkiyet)

alıcıyaintikalettiktensonra,alıcınınhatırınabaşkabiryeregöndermeyiüzerinealmaktadır.

Mesafelisatışlarda,bazenbirdençokalıcıya,aynıçeşitmallarbiraradagönderilir.Heralıcıya

aitolanmalüzerineayırdediciişaretlerkonulmuşsa,sorunyoktur.Hasar,mallartaşıyıcıya

teslim edilmeklealıcıyaintikaleder.Ancakmallarınüzerineişaretkonulmaksızınvealıcıların

öncedenbunarızasıalınmaksızınbiraradayüklemesözkonusuise,hasarintikaletmez.

Kısmîhasarhalindeisehasar,mallarüzerindekiorantıyagörebölüştürülmelidir.

Başkabiryeregöndermedeyimi,aynıkentiçindeyapılacakgöndermeleriçindegeçerlidir.

4.YararveHasarınGeçişiKonusundaEskiBKileYeniBKkarşılaştırması

a)Eskikanundanfarklıolarak,yararvehasarsözleşmeninkurulmasıyladeğil,zilyetliğindevri



ilegeçecektir.

b)EskiBK’daparçaborcu-cinsborcuayrımıyapılırken,yeniBKbuayrımıkaldırmışveheriki

türborçtadaaynıdüzenlemegetirilmiştir.

c)EskiBK’dageciktiricikoşulabağlısatışlariçinyapılmışolandüzenlemeyeihtiyaçkalmamış

veyararvehasarıngeçişanıbakımından,yeniBK’dageciktiricikoşulabağlıolansatışlarile

bağlıolmayansatışlarhakkındaaynıesasbenimsenmiştir.

d)Alıcınınzilyetliğidevralmadatemerrüdedüşmesidurumunda,yararvehasarınyineintikal

edeceği,açıkçahükmebağlanmıştır.

e)Mesafelisatışlarailişkinhüküm değiştirilmişvesatılanıntaşıyıcıyateslim edilmesiyle,

yararvehasarıngeçeceği,yasalbirdüzenlemeyekavuşmuştur.



VI.SATIŞSÖZLEŞMESİNİNÇEŞİTLERİ

A.SATIŞSÖZLEŞMESİNİNKONUSUOLUŞTURANMALYÖNÜNDENÇEŞİTLERİ

Bubakımdantaşınırvetaşınmazsatışışeklindeikiyeayrılırvekanunumuzbunlarıayrı

hükümleretabitutmuştur.

1.TaşınırSatışı

BK209/1“Taşınırsatışı,TürkMedenîKanunuuyarıncataşınmazsayılanlardışındakalan

vediğerkanunlardataşınırolarakbelirtilenşeylerinsatışıdır.”

Bunagöreenbaşta,

 Özünezarargelmedentaşınabilenmaddişeyler,

 Elektrikenerjisi,havagazı,atom enerjisigibidoğalgüçler

 Alacakhakları,ortaklıkhakkıveeserüzerindekitelifhakkıgibihaklarınsatışı

BK209/2“Ürünler,biryapınınyıkıntılarıvetaşocağındançıkarılacaktaşlargibi,taşınmazdan

ayrıldıktansonramülkiyetidevredilecekbütünleyiciparçalarınsatılmasıdataşınırsatışıdır.”

Örneğin meyveler ağaçtan toplandıktan sonra,kömür,demir gibişeyler yeraltından

çıkarıldıktansonrataşınırsatışıhükümlerinetabiolur.Oysabunlarasılşeyinbütünleyici

parçalarıdır.Asılşeydenayrılmadıkça,asılınkaderinebağlıdır.

Geçiciolarakbiraraziüzerindekihafifyapılar(baraka,kulübe,çardakvb.)taşınırsayılırlar

(MK728).

Yargıtaygecekonduyapılarındataşınırsatışıhükümlerinetabiolduğunukabuletmiştir.

Yargıtaytapuyakayıtlıolmayantaşınmazlarındataşınırsatışıhükümlerinetabiolacağını

kabuletmektedir.

Alacakvehaklarınsatışındadataşınırsatışınailişkinkurallaruygulanır.Örnek:

 Telifhakkıgibifikrihaklar

 İhtira(patent-buluş)hakkıgibisınaihaklar

 Markahakkıgibi,maddiolmayanmallarüzerindekihaklar

 Sermayearttırımında(apel)geçerliolanönceliklialım (rüçhan)hakkı

 Devretatilhakkı

 Birteknikveyateknolojikişinnasılyapılacağınailişkinbilgiüzerindekihak(know-how)

 Muhtemelmüşteriçevresineilişkinbilgiüzerindekihak

 Devrimümkünolanveidarimakamlarınverdiğiişletmeruhsatnamelerindendoğan

hak



 Bağımsızşekildekurulmuş,devrimümkünirtifakhakları

 Birüretim sırrıüzerindekihakvb.

Sözleşmeninkurulduğusıradahenüzyetişmemişveyavarolmayanmeyvelerinsatışı(alivre

satış,tohumdansatış)geçerlidir.

Taşınırsatışıkuralolarakbellibirbiçimebağlıdeğildir.Fakattaraflaristerse,aralarındabelli

birşekilşartıgetirebilirler(BK17).

Bazıözelyasalar,taşınırsatışınıbellibirbiçimebağlamıştır:

 FSEKm.52bunlarüzerindekihaklarınsatışınıyazılışekletabitutmuştur.

 2886sayılıDevletİhaleKanunum.57,ihaleyoluylaDevlettarafındanyapılantaşınır

satışlarının noterde düzenleme veya onaylama biçiminde yapılmasını hükme

bağlamıştır.

 KamuİhaleKanunum.46,ihaleyoluylaDevlettarafındanyapılantaşınırsatışları

 Patent(buluş,ihtira)haklarınınsatışıyazılışekildeolmalıdır(551KHKm.86)

 Markalarınsatışıyazılışekilde(556KHKm.15-16)

 Trafiksicilinekayıtlımotorluaraçlarınherçeşitsatışvedevirlerinoterdedüzenleme

biçiminde(2918KTKm.20/d)

 Borsayatabimaddelerinenazmiktarlarıüzerindeyapılanalım satım işlemlerinin

borsayatescilizorunludur(5174TOBBK m.46).ayrıcaborsameclisiaksinekarar

vermedikçe,borsayakayıtlımallar,borsayerinindışındasatılamaz.

 TicariişlerdeteyitmektubudayazılıolmalıdırTTK21/3)

2.TaşınmazSatışı

a.TaşınmazSatışınaUygulanacakHükümler

BK’da satım sözleşmesine ilişkin hükümler,taşınırsatışıesas alınarak düzenlenmiştir.

Taşınmazsatışınailişkin237vd.maddelerindedüzenlemevarisede,buradatarafların

haklarıveborçlarınailişkinayrıntılıbirdüzenlemegetirilmemiştir.

Taşınmazsatışında,mevcutolanhükümleruygulanacakvekanununaçıkçaatıfyapması

sebebiyle,taşınırsatışınailişkinhükümlerde,niteliğineuygundüştüğüoranda,kıyasyoluyla

uygulanabilecektir.

b.TaşınmazSatışınınKonusu

TaşınmazsatışınınkonusuMKhükümleri(m.704,998)çerçevesindebelirlenebilir.Bunagöre,

 Arazi

 Katmülkiyetinekonubağımsızbölümler

 Tapukütüğünekaydedilebilecekniteliktebağımsızvesüreklihaklar(kaynakveüst



irtifakı)

MadenlereskiMK’dataşınmazolarakbelirlenmiş,ancaksonradanayrıcaçıkarlanMaden

Kanunuhükümlerinetabitutulmuştur.

Madenler,özelolaraktutulanmadensicilenekayıtlanırlar.Madensatışıdenilince,aslında

madenişletmehakkınınsatışıanlaşılır.Madenişletmehakkınındevri,işletenkişiyemaden

alanınınmülkiyetinindevredildiğianlamınagelmezvemadenişletmesibölgesizilyetlikile

kazanılamaz.Buhakkınsatışıdakanunlaözelbirşekletabitutulmuştur(m.27).

Gerekmadenler,gereksepetrolüzerindekişilerinsahipolacaklarıişletmeruhsatnamelerive

imtiyazları,MadenvePetrolKanunundakiözelhükümleretabidir;fakatbunlarındışında

taşınmazsatışıhükümlerinetabidirler.

İİK23/sonve136gereği,gemisicilinekayıtlıgemiler,buyasabakımındantaşınmazsayıldığı

halde,MKveBKanlamındataşınmazsayılmazlar(MK463hariç).Sicilekayıtlıgemilerin

satışıTTKhükümlerinetabiiken(TTK1001),sicilekayıtlıolmayangemiler,taşınırsatışı

hükümlerinetabidir.

c.TaşınmazSatışındaŞekil

Taşınmazsatışının,resmişekildeyanitapusicilmemurlarıtarafındandüzenlenecekbir

sözleşmeileyapılmasıgerekir(BK237,MK706,TK26).

Taşınmazsatışvaadisözleşmelerininoterlerdeyapmayayetkilidir(NK60/b.3).

Taşınmazsatışsözleşmelerindeşekleuyulmamasınınyaptırımıkesingeçersizliktir.

Fakatşekileksikliğiniilerisürmenin,hakkınkötüyekullanılmasısayıldığıbazıdurumlarda,

Yargıtay,kesingeçersizlikiddiasınındinlenemeyeceğinikabuletmiştir.Özelliklekatkarşılığı

inşaatsözleşmelerinde,adiyazılışekilde yapılan geçersizsözleşme ile arsa payınıda

kapsayanbağımsızbölüm satışınıamaçlayarak,taraflarınedimleriniifaettiğibirdurumda

(bedelinödenmesiveteslim),alıcıdasözleşmeninyerinegetirileceğikonusundatam bir

güvenuyandırıp,sonradanşekileksikliğiniilerisürmek,hakkınkötüyekullanılmasıdırki,

kanunbunuhimayeetmez.BudurumlardaMK716gereğinceaçılantescildavalarıkabul

edilmeldir.

Resmisenedin,sözleşmeninesaslıunsurlarınıiçermesigerekir.yanisatışakonutaşınmaz

mal,satışparasıvetaraflarınbuhusustaanlaşmışolduğu,resmisenedeyansımalıdır.

Yan edimlerin ya da tamamlayıcıkoşulların da sözleşmede yer almasının gerekip

gerekmediği,tartışmalıdır.Yargıtay’agöre,sözleşmekoşullarınıağırlaştıranferi(bağımlı)

niteliktekikoşulların(cezaişartgibi),resmisenettegösterilmesigerekir.bunlarınadiyazılı

şekildeolması,geçersizdir.

Taleptebulunankişilerin,gerçekkimlikleridesatışsenedindeyeralmalıdır.İstem vekaleten

yapılmışsa,vekildenNoterlikK’ununagöredüzenlenmişveistem konusunuyapmayayetkili

olduğunugösterenvekaletnameistenir.

Tapuyakayıtlıtaşınmazların,şekilkoşulunauyulmadansatılmasınaharicisatışdenir.Harici

satışınsonuçlarışunlardır:



 Alıcı,geçersizsatışsözleşmesinekarşın,satışparasınıödemişse,bunlarıniadesini

genelzamanaşımınagöre(BK146)geriisteyebilir.

 Alıcı,satışbedelikendisineiadeedilenekadar,taşınmazıkullanabilir.Busebeple

kendisindenecrimisilistenemez.Alıcı,bedelkendisineiadeedilmedikçe,ödemezlik

defi(BK97)ilerisürebilir.

 Alıcı,haricenaldığıarsaüzerinebinainşaederse,iyiniyetlikabuledilir.Budurumda

MK724gereğince,binanınkıymatiarsanınkıymetindenfazlaise,mülkiyetinkendisine

devriniisteyebilir.

 Haricisatış,notertarafındandüzenlenmişise,buişlem tahvilyoluylasatışvaadi

sayılabilir.

 Katmülkiyetinekonubağımsızbirbölümün,adiyazılışekildesatılmasıdurumunda,

zilyetlik alıcıya devredilmişse,alıcıda bedeliödemiş ve taşınmazımalik gibi

kullanmakta ise,satıcının sözleşmenin geçersizliğiniilerisürmesihakkın kötüye

kullanılmasıniteliğindeise,MK716gereğinceaçılancebritescildavasınınkabulü

gerekir.

 Kadastrosuyapılmamışyerinharicisatışısözkonusuise,alıcı,kadastroesnasında

maliksıfatıyla10yıldırzilyetolmasıkoşuluyla,haricisatışadayanarak,adınatespit

yapılmasınıisteyebilir(KK13).

d.TaşınmazSatışındaMuvazaa

Satışparasınıngerçekdeğerindendüşükyadayüksekgösterilmesinebedeldemuvazaa

denir.

Satışbedelinindüşükgösterildiğimuvazaatürü,dahaziyade,eksikvergiveharçödeme

amacınadayanır.BudurumdaYargıtayvedoktrin,sözleşmeyigeçersizsaymakyerine,eksik

vergiveharçlarıncezalıolaraktamamlattırılması,fakattaraflararasındasözleşmeningeçerli

sayılmasıgerekeceğidüşüncesindedir.

Satışparasınınyüksekgösterildiğibedeldemuvazaatüründeise,önalım hakkınıetkisiz

kılmakamacıylaişlem yapılmaktadır.Yargıtaybudurumdaönalım hakkısahibiningerçek

değerüzerindenönalım hakkınıkullanabileceğineişaretetmektedir.Budurumdasözleşme

geçersizolmayacak,fakatönalım hakkısahibi,hertürlü delille,sözkonusu muvazaayı

ispatlayabilecektir.

Murismuvazaasındaise,Yargıtay’ınötedenberikabulettiğiüzere,satışsözleşmesitaraf

iradeleriniiçermediğiiçin BK 19’a göre,gizliişlem olan bağışlama ise,hukukîsebep

içermediğiiçinMK1024’egöregeçersizolacaktır.

e.TapuyaKayıtlıOlmayanTaşınmazlarınSatışı

Yargıtay’ınyerleşikiçtihatlarınagöre,tapusuztaşınmazlarındevri,taşınırmülkiyetindeolduğu

gibi,herhangibirşekletabideğildir.Tapusuztaşınmazlarüzerindekizilyetlik,zilyetliğindevri

sözleşmesininifasıylaolur.

Yargıtay,kararlarında,tapusuztaşınmazlarındevrinde,mülkiyethakkınındoğupdoğmadığıile



ilgilenmemektedir.Oysa EskiHukukumuzdan gelen mülkiyet haklarıolabileceğigibi,

yürürlüktekiHukukumuzbakımındandaişgalveyakazandırıcızamanaşımıyoluylayadaMK

705’deöngörülentescilsiziktisaphallerisebebiyle,mülkiyettescilsiziktisapedilmişolabilir.

f.TaşınmazSatışındaHasarınGeçişi,

Taşınmazsatışında,yararvehasar,tescilanınakadarsatıcıyaaittir(BK 208/1).Fakat

taraflarca,tescildensonrakibirzamandateslim konusundaanlaşmışiseler,budurumda

hasarteslimlealıcıyageçer.Buhüküm,alıcınıntemerrüdühalindedeuygulanır(BK245/1).

Teslim tarihininertelenmesiiçinyapılacaksözleşmelerin,yazılışeklebağlıolduğukabul

edilmiştir(BK245/2).

g.TaşınmazSatışındaSatıcınınAyıptanSorumluluğu

BK 244’egöre,taşınmazsatışındaayıp,taşınmazınyüzölçümünün,satışsözleşmesinde

belirtilendenazçıkmasınailişkindir.

Budurumdasağlıklıbirhükmevarabilmekiçin,taşınmazınkadastrosununyapılmışolup

olmamasınagörebirayrım yapmakgerekecektir:

 Eğertaşınmazınkadastrosuyapılmamışsa,taşınmazınyüzölçümününsözleşmede

belirtilen miktardan azçıkmasıdurumunda,bundan doğan zararısatıcıödemek

zorundadır(BK244/1).

 Taşınmazınkadastrosuyapılmışsa,buradakieksiklikresmiölçümedayandığından,

satıcıözelolarak üstlenmemişse,bu zarardan sorumlu değildir(BK 244/2).Bu

durumdataşınırsatımındaayıbailişkinkurallarkıyasyoluylauygulanır(BK 246).

Yalnız taşınırsatışından farklıolarak,zamanaşımıyapılaryönünden mülkiyetin

geçmesindenitibaren5yıldır.Satıcınınağırkusurununolduğudurumlarda,busüre20

yıldır(BK244/3).Oysataşınırsatışlarındaayıptansorumluluk,kuralolarak2yıldır.

3.TaşınmazSatışıSonucunuDoğuranSözleşmeler

a.GenelOlarak

BK 237 “Taşınmaz satışının geçerliolabilmesiiçin,sözleşmenin resmîşekilde

düzenlenmesişarttır.

Taşınmazsatışıvaadi,gerialım vealım sözleşmeleri,resmîşekildedüzenlenmedikçe

geçerliolmaz.

Önalım sözleşmesiningeçerliliği,yazılışekildeyapılmışolmasınabağlıdır.”

b.TaşınmazSatışVaadi

aa.Tanım veŞekil

Taşınmaz satış vaadi,sözleşmenin birveya ikitarafına,taşınmaz satım sözleşmesi

yapılmasınıistemehakkıverenbirönsözleşmedir.



Taşınmazsatım vaadisözleşmesi,resmişekildeyapılmadıkçageçerliolmaz.Buradaresmi

şekildenkasıtnoterlervetapusicilmemurlarıdır.

Sözleşmedeherikitarafınkimlikbelgeleriyle,imzalarınınbulunmasıgerekir.

bb.SatışVaadininHükümleri

aaa.TaraflarArasında

Satışvaadisözleşmesi,sadecetalep hakkıverir.Asılsatışsözleşmesinitapumemuru

huzurundayapılmakgerekir.Satıcıborcunuifaetmezse,alıcı,tescilezorlamadavası(MK716)

açabilir.Budavadaverilenhüküm,satıcınıntesciltalebiyerinegeçer.

Vaadalacaklısı,buhakkınıBK183hükmüuyarınca,başkalarınadevirvetemlikedebilir.Bu

durumdadevralandatescilezorlamadavasıaçabilir.

Tescilinmümkünolmasıgerekir.İmarvb.kurallaruyarıncatescilinicrasıimkânsızise,alacak

vetalephakkı,tazminatadönüşür.

bbb.ÜçüncüKişilereKarşı

Tapu Kanunu 26/5 “…noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi

sözleşmeleri…taraflardanbiriisterse,tapusicilineşerhverilir.”

Budurumdaşerhinmunzam etkisisayesinde,butalephakkı,taşınmazıdevralanüçüncü

kişilerekarşıdailerisürülebilir.

Şerhtenitibaren5yıliçindesatışsözleşmesiyapılmazsa,şerhtapumemurutarafından

kendiliğindensilinir(TK26/6)

c.Alım (İştira)Sözleşmesi

aa.Tanım veŞekil

Alım hakkı,haksahibine,tektaraflıbiriradebeyanıyla,birmalısatınalabilmeyetkisiveren,

kurucuyenilikdoğurucubirhaktır.Alım hakkınınkonusu,taşınırvetaşınmazlarolabilir.

Taşınmazlarailişkinalım sözleşmesiresmişeklebağlıdır.Yargıtay’agöre,noterlerdealım

sözleşmesidüzenleyebilir.Yargıtay’ınbugörüşüeleştirilmiştir.

Geçerlibirvasiyetnameiledealım hakkıtanınabilir.

Taşınırlarailişkinalım sözleşmesi,herhangibirşeklebağlıdeğildir.

bb.Hükümleri

Alım hakkısahibinin,tektaraflıvarmasıgerekliiradebeyanıyla,muhataparasındasatış

sözleşmesikurulmuşolur.Malik,mülkiyetidevirborcunuifaetmezse,alım hakkısahibi,MK

716gereğinceaçacağıtescilezorlamadavasıilemülkiyetinadınatesciliniisteyebilir.tapuya

yapılacaktescilaçıklayıcıdır.

Tapusicilineşerhverilmemişse,sadeceşahsihakdoğurur.Alım hakkınarağmen,şerh

edilmemişalım hakkınarağmen,taşınmazüçüncübirkişiyedevredilmişse,alım hakkısahibi,



tazminatisteyebilir.

Şerhinetkisi10yıldır.10yıldanuzunsürelişerhanlaşmalarıgeçersizdir.10yıllıksüre

dolduktansonra,yenibirşerhanlaşmasıileyenilememümkündür.

Alım hakkı,aksinebirhüküm olmadıkça,devredilemez;ancakmirasyoluylageçebilir(BK

238/1).

d.GeriAlım (Vefa)Sözleşmesi

Gerialım (vefa)hakkı,taşınmazınıbaşkasına devretmiş olan kişiye,tek taraflıirade

açıklamasıileotaşınmazıgerialabilmeyetkisisağlayan,kurucuyenilikdoğurucubirhaktır.

Gerialmabedelisözleşmedekararlaştırılmalıdır.Gerialmabedeliaçıkçakararlaştırılmamışsa,

taşınmazsatılırkenverilmişolanbedelödenmeksuretiylegerialmahakkıkullanılır.

Buhak,genellikletaşınmazmalikinin,kredisağlamakiçinbaşvurduğubiryoldur.Gerialım

hakkı,MK873/2’deöngörülenlexcommissariayasağınaaykırılıkteşkiledebilir.Buradabirtür

kanunakarşıhiledurumudasözkonusuedilebilir.Fakatkanunkoyucutarafındanaçıkçaizin

verildiğiiçin,kanunakarşıhileniteliğindenkurtulmaktadır.

Gerialım hakkı,aslındamaliketanınanbiralım hakkıniteliğindedir.Busebeple,oradaki

açıklamalar,buradadageçerlidir.

e.Önalım (Şufa)Sözleşmesi

aa.Tanım veŞekil

Önalım hakkı,taşınmazmalikinin,taşınmazınıüçüncübirkişiyesatmasıyadaeşdeğerbir

işlem yapmasıhalinde,önalıcıya(şefi)açılacakbirdavailetaşınmazınalıcsıolabilmeyetkisi

veren,yenilikdoğuranbirhaktır.

Önalım hakkısahibi,üçüncü kişinin vereceğibedeliödeyecekse,adiönalım hakkından;

öncedenkararlaştırılanbedeliödeyecekse,nitelikliönalım hakkındansözedilir.

Taraflar,önalım bedelinidüşükbelirlemişlerse,satışsözleşmesinidahayüksekbirbedelle

yaptıklarını(bedeldemuvazaa)ilerisüremezler.Ancak,Yargıtay’agöre,önalıcı,satışişlemini

uzuncabirsüresonraöğrenerekönalım hakkınıkullanmışyadaönalım hakkınıkullandıktan

uzuncabirsüresonradavaaçmışise,davalı(alıcı,üçüncükişi),payveyataşınmazüzerinde

önalım hakkınınkullanıldığıesasdeğerininkendisineödenmesiniisteyebilir.

Önalım hakkısözleşmedendoğabileceğigibi,yasadandadoğabilir.

Sözleşmedendoğanönalım hakkı,resmişekilde,vasiyetnameilevehattasadeceadiyazılı

şekildesözleşmeylededoğabilir(BK237/3).Sözleşmedendoğanönalım hakkı,genellikle

kirasözleşmesinekonulanhükümlerletanınır.

bb.Hükümleri

Önalım hakkının kullanılabilmesiiçin,taşınmazın üçüncü bir kişiye geçerlibir satış

sözleşmesiyledevredilmişolmasıgerekir(MK732).



Aşağıdakihallerdeönalım hakkıkullanılamaz:

 Taşınmazınbağışlanması,

 Birşirketesermayeolarakkonulması,

 Satımınvaatedilmesihallerinde

 Fiilitaksim durumlarında

 Şeklensatışsözleşmesigörünümündeolsabile(yasalönalım hakkında),payınıkarı

vekocaya,evladaveyahutakrabayasatmışgörünmesinekarşın,gerçektemiras

hakkınayönelikamaçlarınveyabağışlamagibisatıştanbaşkabiramacınolduğu

durumlarda,

 Cebriaçıkarttırmalarda

 Kamuhizmetlerininyerinegetirilmesivebunlarabenzeramaçlarlaedinilmesi

 Mirasınpaylaşımında,malınmirasçılardanbirineözgülenmesihallerindeönalım hakkı

kullanılamaz.

HGK“Kötüniyetlitemliklerde,saltarayabağışişleminingirmesi,şufahakkınınkullanılmasına

engelolmaz.Muvazaalışekildeyapılanvebağışolarakgösterilenişleminamacınınşufa

hakkınınkullanılmasınıengellemekolduğunagöre,davacıpaydaş,şufahakkınıkullanabilir.

Sözleşmedendoğanönalım hakkı,satışyanında,ekonomikbakımdansatışaeşdeğerişlemin

yapıldığıhallerdedekullanılabilir(BK240).Örneğin:

 Gayrimenkulyatırım ortaklığınaaithisselerinbütünüyledevrihalinde,önalım hakkı

kullanılabilir.

 İhtiyariaçıkarttırmalarda,

 ifayerineedim hallerindedeönalım hakkıkullanılabilir.

Önalım hakkıtapuscilineşerhverilmişse,eşyayabağlıbirborçilişkisidoğar.Buşerhin

munzam aynîetkisidir.

Şerhtenitibarenbuhak10yıliçindekullanılmazsa,şerhinetkisisonaerer(MK735,BK238)

vemalikinistemiüzerinetapusicilindenterkinedilir(TST78/4).

Önalım hakkıeskiMK’danfarklıolaraksadecedavayoluylakullanılabilir(MK734,BK242).

Üçüncü kişiye yapılan satış,alıcıveya satıcıtarafından önalım hakkısahibine noter

aracılığıylabildirilirvebuhakbildirimdenitibaren3ayveherhaldesatışıngerçekleştiği

tarihtenitibaren2yıliçindekullanılmalıdır.

Önalım hakkıkullanıldıktansonra,alıcıilesatıcıarasındakihukukîilişki,herhangibirsebeple

ortadankalkabilir,hükümsüzolabilir.Sonradansatışsözleşmesiortadankaldırılsayada

alıcınınşahsındankaynaklananbirsebepleonaylanmasabile,önalım hakkısahibi,bundan

etkilenmez.Önalım hakkısahibi,budurumdadahakkınıkullanır(BK241/2).

Yasalönalım hakkından,satıştanönceferagatetmekmümkündür.Önalım hakkındanmutlak



olarakferagat,tapudayapılacakresmisözleşmevebununtapuyaşerhverilmesinebağlıdır.

Nisbiferagat(kişiyeyönelik)ise,satıştanönceveyasonrayapılabilir.Bunungeçerliliğiadi

yazılışeklebağlıdır(MK733/2).Aynıesassözleşmedendoğanönalım hakkıiçindegeçerlidir

(MK735/2).

Yargıtay’agöre,tapudışındayapılanözelveyafiilipaylaşımdansonra,paydaşlardanbirinin

üçüncükişiyeyaptığısatışnedeniyle,yasalönalım hakkıkullanılamaz.Budurumlardaönalım

hakkınıkullanmak,hakkınkötüyekullanılmasıdır.Fiilitaksim durumları,tanıkbeyanlarıyla

ispatlanabilir.Budurum davanınheraşamasındailerisürülebileceğigibi,hakim tarafındanda

resendikkatealınır.

Önalım hakkısahibi,hakiminbelirlediğisürede,satışbedelinivealıcıyadüşentapugiderlerini,

hakiminbelirleyeceğiyerenakdenyatırmalıdır(MK734/2).

Önalım hakkı,aksinesözleşmeolmadıkçabaşkasınadevredilemez,ancakmirasyoluyla

geçebilir(BK238/1).Hakkınkurulmasıiçingereklişekil,devrisırasındadaaranır(BK239/2).

VII.SATIŞSÖZLEŞMESİNDEALICIVESATICININKARŞILIKLIHAKLARIVEBORÇLARI

A.SATICININBORÇLARI

1.SatılanınZilyetliğiniDevirveMülkiyetiAlıcıyaGeçirmeBorcu

Taşınırlardakuralolarakzilyetliğindevriilemülkiyetingeçirilmesiaynızamandaolur.Fakat

mülkiyetisaklıtutmasözleşmesindevebeğenmekoşuluylasatışta,mülkiyetteslimlegeçmez.

Sırasıylasatışbedelinintamamenödenmesiveyabeğenmekoşulunungerçekleşmesiile

mülkiyetgeçer.

Zilyetliğindevriborcununyerinegetirilmesiherzamanmülkiyetigeçirmeborcununyerine

getirilmesidemekdeğildir.Örneğinhırsızveyagasıp,zilyetliğidevirborcunuifaetmişve

fakatmülkiyetidevirborcunuifaetmemiştir.

Zilyetliğidevir,şeyinteslimi,araçlarınteslimi,hükmenteslim,kısaeldenteslim gibiyollardan

biriyleolur.Zilyetliğinhavalesindeise,alıcıkabuletmedikçe,borçifaedilmişsayılmaz.

Aliudteslim halinde,zilyetliğidevirborcuyerinegetirilmişsayılmazvesatıcıtemerrüde

düşürülebilir.Fakatalıcıkabulederse,datioinsolutum gerçekleşir.

Alıcıayıplıteslimikabulzorundadeğildir.Budurumdadasatıcıyıtemerrüdedüşürebilir.

Taşınmazlardatescilgerekir.Geçerlibirmülkiyetinakilborcudoğuransözleşmeyerağmen,

tescildenkaçınanmalikekarşı,MK716gereğincecebritescildavasıaçılabilir.

Teslim vetescildendoğacakgiderlerinkimeaitolacağı,taraflarcaserbestçekararlaştırılabilir.

Kararlaştırmayoksavebukonudabirgelenekdemevcutdeğilse,ozamanölçmevetartma

giderlerisatıcıya,ambalaj,senetvetescilgiderlerialıcıyaaittir.Aynışekildenakilmasrafları

daalıcıyaaitkabuledilir(BK211).



AyıpTürleri

a)MaddiAyıp

Birmalınşekil,renk,dayanıklılık,görünüm gibifiziksel,kimyasalveteknikniteliklerivardır.

Bunlaromalınmaddiniteliğidir.İstebutürdekidurumuetkileyen,bozanveyaonlardansapan

eksikliklermaddiayıptır.Teslim edilenşeyin,kırık,yırtık,çürük,bozuk,çatlak,lekeli,rengi

bozuk,patlakvbolmasımaddiayıptır.

b)EkonomikAyıp

Satılan malın,normalözellik ve niteliklerine göre getirmesigereken verim ve geliri

getirmemesineekonomikayıpdenir.Örneğinsatılanhissesenedininsahteolmasıveya

satıcınınbildirdiğigelirigetiremeyeceknitelikteolmasıekonomikayıptır.KezaA++olduğu

söylenenderindondurucununaslındaçokelektriktüketmesi,100km'de4ltyakıttükettiği

söylenenaracın6lttüketmesidebutürdendir.

c)HukukiAyıp

Satılanşeyinhukukiniteliklerindekieksikliktir.Budurumdahukuknormlarıalıcınınomaldan

yararlanmasınıengeller.Örneğininşaatyasağıveyakısıtlamalarıbulunanbirarsanınyada

imarıolmayanveyabunaelverişliolmayanbiryerininşaatarazisiolaraksatılmasıhukuki

ayıptır.Satılanınhukukaaykırımarkataşımasıveyabaşkasınıntelifveyapatenthakkınıihlal

etmesidebutürdendir.

2.AyıbıÜstlenmeBorcu

a)GenelOlarak

Ayıp,satılan malda ortaya çıkan ve alıcının o maldan tümüyle ya da gerektiğigibi

yararlanmasınıengelleyeneksikliklervebozukluklardır.

Ayıpikişekildekarşımızaçıkar:

 Sözverilenniteliklerinmaldabulunmaması:örneğinmalınambalajında,tanıtmave

kullanmakılavuzunda,internetortamındayadareklam veilanlardayeralmasına

rağmen,omaldabulunmayanniteliklerilesatıcıtarafındanbildirilen veyateknik

düzenlemesindetespitedilenniteliğeaykırıolaneksikliklerdir.

 Niteliğigereğimalda bulunmasızorunlu olan ve eksikliğisebebiyle maldan

yararlanmayıortadankaldıranyadaazaltanhususlar:örneğinmuadiliolanmalların

kullanım amacıınıkarşılamayan,tüketicininmakulolarakmaldanbeklediğifaydaları

azaltanveyaortadankaldıraneksiklikler.

TKHKm.8/1"Ayıplımal,tüketiciyeteslimianında,taraflarcakararlaştırılmışolanörnekyada



modeleuygunolmamasıyadaobjektifolaraksahipolmasıgerekenözellikleritaşımaması

nedeniylesözleşmeyeaykırıolanmaldır."

Sözleşmeye konu malın süresiiçinde teslim edilmemesiya da montajının gereğigibi

yapılmamasıdaayıplıifadır.

Ayıptanbahsedebilmekiçinmaddiveşekliolmaküzereikitemelşartgerekir:

 Maddişartlar,sözverilenniteliklerineksikolmasıveyamaldabulunmasıgereken

lüzumluniteliklerineksikolmasıdır.

 Şeklişartlarise,malıgözdengeçirmeveayıplarısatıcıyabildirmesürelerineuyulması

zorunluluğudur.

AyıbınŞartları

a)MaddiŞartlar

aa)SözVerilen(ZikirveVaatEdilen)NiteliklerdeEksiklik

Satıcı,sözvermişvebusözvermeninciddibiçimdeyapılmışolmasıgerekir(BK219/1).Yani

bildirilenniteliklerlealıcıyıetkilemişolmalıvebubildirim,sözleşmeninkurulmasındabir

sebepsonuçilişkisineyolaçmalıdır.Örneğinsatılanevveyaişyerininenazaylık2.000TLkira

getireceğininsöylenmesi,biryarışatınınyaşıveyabiraracınkilometresibirnitelikbildirimidir.

Nitelikbildirimi,dürüstlükkuralıışığındagüvenprensibiçerçevesindeelealınmalıdır.Satılan

malortakalitedeolsabile,bildirilennitelikler,satıcıiçinbağlayıcıdır.

bb)BulunmasıGerekenNiteliklerdeEksiklik

Herhangibiranlaşmayagerekolmaksızın,dürüstlükkuralıncabirmaldabulunmasıgereken

niteliklerdekieksiklik,satıcınınbildirmesinegerekolmaksızınarananniteliklerdir.Örneğinbir

biçerdöverinekinbiçmesibeklenirveyabirtraktörüntarlayısüreceközellikteolmasıyadabir

televizyonunçalışırvaziyette,birtabletininternetebağlanabilmeözelliğinesahipolması

beklenir.

Malınmiktarındakieksikli,kuralolarakayıpdeğil,borcaaykırılıktır.Fakatmiktardakieksiklik

niteliğide etkiliyorsa,o zaman ayıp hükümleriuygulanır.Örneğin siparişile salon için

yaptırılanperdelerinveyahalınıneksikçıkmasıaynızamandaayıptır.

Satılanyerinebaşkabirşeyinverilmesi(aliudveyaeksikifa)ayıpdeğil,borcaaykırılıktır.

Yargıtay'agöre,benzinlidiyesatılanaracınmazotluçıkmasıveyamodelininhatalıolmasıayıp

değil,aliudifadır.



Satılanın montajının gerektiğidurumlarda,buna riayetedilmemesideayıp hükümlerinin

uygulanmasınıgerektirir.

cc)Ayıp,YararveHasarınGeçişindenÖnceVarOlmalıdır

Yararvehasaralıcıyageçtiktensonradoğanayıplardan,kuralolaraksatıcısorumluolmaz.

Fakatbuayıplarsözleşmekurulmadanöncekibirsebeptenkaynaklanıyorsa,satıcıyine

sorumlututulabilir.

Satıcınınkusurluolupolmamasının,bilipbilmemesininönemiyoktur.Ancakayıbınvarlığını

bilmesihileyaptığınıgösterirvebuonunsorumluluğunuağırlaştırır.

dd)Sorumluluk,SorumsuzlukAnlaşmasıylaKaldırılmamışOlmalıdır

Ayıbıüstlenmeborcu,kuralolaraksorumsuzlukanlaşmasıylakaldırılabilir.Fakatsatıcının

ağırkusurluolduğudurumlarda,sorumluluğusınırlandıranveyaortadankaldırananlaşmalar

hükümsüzdür(BK221).Satıcınınhilesidurumundadasorumsuzlukanlaşmasıhükümsüzdür.

ee)AyıpGizliOlmalıdır

Alıcımevcutayıplarıöncedenbiliyorsa,satıcıartıksorumlututulamaz(BK222/1,TKHK10/2).

Alıcınınsatılanmalıyeterincegözdengeçirmeklegörebilecekolduğuayıplardolayısıylasatıcı,

ancakayıbınolmadığıkonusundagüvencevermişsesorumluolur(BK222/2).Gizliayıplar

içinisesatıcı,alıcıyagüvencevermemişolsabilesorumludur(BK223/2).

Tüketicisözleşmelerinde,satıcısorumluolmakistemiyorsa,malınambalajındaveyaüzerinde

kolaycaokunabilecekşekilde"özürlüdür"veyabenzerianlamagelecekbirifadeyazmalıyada

etiketkoymalıvebununyanındafişyadafaturanınüzerindedegösterilmelidir(TKHK10/3).

Hayvanalım satımlarında,satıcıözelolarakgüvencevermediğiyadaağırkusurluolmadığı

sürecesorumluolmaz(BK220).

b)ŞekliŞartlar

aa)SatılanıGözdenGeçirme

BK223,alıcı,teslim aldığışeyinniteliklerini,işlerinolağanakışınagöre,imkanbulurbulmaz

gözdengeçirmekleyükümlüdür.

Tacirolmayan alıcılariçin gözden geçirmede,beklenen özenin derecesidaha hafif

değerlendirilmelidir.



Gözdengeçirmeniniçerik,yoğunlukvebiçimi,ticariteamüllereveadetlere,malıntürve

yapısınagöredeğişiklikgösterir.Örneğibirmakineningözdengeçirilmesi,denemeimalatının

yapılmasınabağlıolabilir.

Birtaşınmazalınırken,resmiplandakisınırlaragüvenmekyeterlidir.Ölçmeyegerekyoktur.

Gözdengeçirmeişinialıcıyapabileceğigibi,alanındauzmankişileredeyaptırabilir.Örneğin

sanateserleriniuzmanainceletmekhattabazengereklidir.

GözdenGeçirmeSüresi

Ticariolmayansatışlarda,malınayıplıolduğuteslim sırasındabelliise,gözdengeçirmeye

gerekolmadığından,süredesözkonusuolmaz.Şayetaçıkçabellideğilsealıcı,devralmadan

itibarenişlerinolağanakışınagöreimkanbulurbulmazgözdengeçirmelidir.Buradasöz

konusuolangizliayıplardır.

Gözdengeçirmekülfetininbaşlamasıiçin,satılanınalıcınınfiiliegemenliğinegirmesigerekir.

Bununyanındakullanmazamanıdaönemlidir.Örneğinkışınalınanklimanınsoğutmasıveya

yazınalınankarmakinesininişlerliği,ilgilimevsimingelmesinebağlıdır.

Çokmiktardaalınanşarapveyazeytinyağıgibişeyler,teslimdensonradinlenmesüreolarak2

-3veya8-9güngeçtiktensonragözdengeçirilmelidir.

Büyükmiktarlardaalınanmallar,rastgelealınanörnekler(sondajlama)yoluylayapılabilir.

Hayvan satışlarında BK 224,gebelik dışında devralma tarihinden vey alıcıtemerrüde

düşmüşse,temerrüttenitibaren9güniçindeyapılmalıdır.

Ticarisatışlarda,malınayıplıolduğuteslimdeaçıkçabelliise,gözdengeçirmesüreside

yoktur.Gizliayıpsözkonusuise,alıcınınteslim aldığıtarihtenitibaren8gündür(TTK23)

GözdenGeçirmeYeriveGiderleri

Taraflarsözleşmedegözdengeçirmeyeriniserbestçekararlaştırabilirler.Buyapılmamışsa,

şeyindevralındığıyerdir.Mesafesatışlarında,ifayerideğil,teslim yeridikkatealınır.

Gözdengeçirmegiderlerialıcıyaaittir(BK211).

bb)AyıbıBildirme

BK223,alıcıbirayıpgörürse,bunuuygunsüredebildirmekzorundadır.

Ayıpbildirimi,hukukiişlem veyairadebeyanıdeğildir.Tektaraflıbirtasavvurveyabilgi

açıklamasıdır.Busebeplesatıcıyaulaştığıandadeğil,alıcıtarafındanyapıldığıandahüküm

vesonuçdoğururvehertürlüdelilleyapıldığıispatlanabilir.

Bildirimde,şeydekiayıplaraçıkçatanımlanıpbelirtilmelivesatılanıkabuletmemeiradesi



satıcıyakesinbirifadeylebildirilmelidir.

Ayıp bildiriminingeçerliliğihiçbirşeklebağlıdeğildir.Fakatispatbakımından,taahhütlü

mektup,noteryadagüvenilirelektronikimzakullanılarakkayıtlıe-postaileyapılmasıuygun

olur.

AyıpBildirim Süresi

Ticariolmayansatışlardabildirim süresiBK223'egöre,"uygunbirsüre"içindeolmalıdır.

Alıcınıngördüğüayıbı,satıcıyadüzenlivemakulbirşekildebildirmesiiçingerekenzaman,

uygunsüredir.Alıcıbunuihmalederse,satılanıkabuletmişsayılır.Gizliayıpsözkonusuise,

alıcıbunu"hemen"bildirmekzorundadır.

FakatBK225'egöre,gizlenmişayıplardasatıcı,ayıbınkendisinesüresindebildirilmediğiniileri

sürereksorumluluktankısmendeolsakurtulamaz.

TicarisatışlardaTTK23,malınteslimisırasındabelliolanaçıkayıpları2güniçindebildirmek

zorundadır.Gizliayıplardaisesüre8gündür.

Maddeyegöre8günlükbildirim süresi,yine8günlükgözdengeçirmesüresininiçindedir.

Örneğinalıcı,teslimdenitibaren6.Gündeayıbıbulmuşsa,sonikigündeayıpbildiriminde

bulunmalıdır.

Ticarisatışlardadagizlenmişayıplaryönünden,satıcıayıbınkendisinebildirilmemişolduğu

defindebulunamaz.

MesafeliSatışlardaAlıcınınMalıKorumaYükümü

BK226"Başkayerdengönderilensatılanınayıplıolduğunuilerisürenalıcı,bulunduğu

yerdesatıcınıntemsilcisiyoksa,satılanınkorunmasıiçingerekliönlemlerigeçiciolarak

almaklayükümlüdür.Alıcı,ayıplıolduğunuilerisürdüğüsatılanınkorunmasıiçingerekli

önlemlerialmaksızınonusatıcıyagerigönderemez.

Alıcı,satılanındurumunugecikmeksizinusulünegöretespitettirmekleyükümlüdür.

Bunuyaptırmazsa,ilerisürdüğüayıbın,satılanınkendisineulaştığızamandavarolduğunu

ispatyüküalıcıyadüşer.

Satılanın kısazamandabozulmatehlikesivarsa,alıcıonu bulunduğu yerdekimahkeme

aracılığıylasattırmayayetkili,hattasatıcınınyararıgerektiriyorsasattırmaklayükümlüdür.

Alıcı,durumusatıcıyaenkısazamandabildirmezse,bundandoğanzarardansorumluolur."



AYIPHALİNDEALICININSEÇİMLİKHAKLARI

BK227,alıcıya4seçimlikhaktanımıştır:

 Sözleşmedendönme

 Ayıporanındasatışbedelininindirilmesi

 Giderlerisatıcıyaaitolmaküzereücretsizonarım

 Satılanınayıpsızbenzeriiledeğiştirilmesi

TKHK11'dedeaynı4imkanverilmiştir.

SeçimlikHaklarınKullanılmasınınSınırlandırılması

Seçimlikhaklarınkullanılmasımutlakolmayıpbazısınırlandırmalaratabidir.Bunlar:

1)Satıcı,BK227/3'eGöreAlıcıyaMalınAyıpsızBenzeriniHemenVererekveUğradığıZararın

TamamınıGidererekSeçimlikHaklarınKullanılmasınıEngelleyebilir

Satıcınınayıpsızbenzerivermesivezararıkarşılamasıgerekir.Buradakizarar,fiilizararlarile

yoksunkalınankârdır.

2)BK 228/2'ye Göre Satılan Alıcıya Yükletilebilen BirSebeple Yok Olmuş,Başkasına

DevredilmişveyaŞekliDeğiştirilmişise,DönmeHakkıKullanılamaz

Satılanınsadeceyokolmasıdönmehakkınıortadankaldırmaz.Alıcınınkusurileyokolması

halindeortadankalkar.Böylebirhaldealıcısadecesatışbedelindenindirim isteyebilir.Ayıplı

olarakdevredilenmal,beklenmedikhalveyamücbirsebepleyokolmuşsa,alıcıdönmehakkını

kullanabilir.Budurumdaelindenekalmışsa,onugerivermekleyükümlüdür(BK228/1).

3)Durum AlıcınınDönmeHakkınıKullanmasınıHaklıGöstermiyorsa,SatıcınınTalebiÜzerine

Hakim,SatılanınOnarılmasınaveyaSatışBedelininİndirilmesinekararVerebilir.

Şartlarhaklıgöstermiyorsa,böylebirdurumdadönmeveayıpsızbenzeriiledeğiştirmehakkı

kullanılamaz.BK227/4'egörealıcı,dönmehakkınıkullanmışolmaklabirlikte,durum bunu

haklıgöstermiyorsa,hakim yaonarılmayaveyasatışbedelindenindirimekararverecektir.

Satılanşey,alıcınınözelsiparişiüzerineyapılmışveyaalıcıseçim hakkınıhaksızolarakuzun

birsürebeklediktensonrakullanmışiseyadaayıplıolmasınarağmenmalkullanılabilir

nitelikteisehakim bukararıverebilecektir.

Bunakarşılıksatılanınkullanılmasımümkündeğilveyaönemlinitelikleriyokiseyadasatıcı

alıcıyıkastenaldatmışsa,hakim alcıyıbedeldenindirim istemeyemahkum edemez.



4)Alıcı,AyıplıOlduğunu BilerekMalıKullanmışveyaTüketmişise,AyıptanFeragatEtmiş

SayılacağındanSözleşmedenDönemez

5)BirdenÇokMalınSatışıSözkonusuOlduğunda,KuralOlarakDönmeHakkıTamamıİçin

Değil,İlgiliKısım İçinKullanılabilir

BK230/1'egöre,"Birdençokmalveyabirdençokparçadanoluşanbirmal,birlikte

satılmış olup da bunlardan bazılarıayıplıçıkarsa,dönme hakkıbunlardan ancakayıplı

çıkanlariçinkullanılabilir.Ancak,alıcıyaveyasatıcıyaönemlibirzararvermeksizinayıplı

parçanındiğerindenayrılmasınaimkânyoksa,dönmehakkınınsatılanıntamamınıkapsaması

zorunludur.

Satılanınaslıiçinsatıştandönülmesi,ayrısatışbedeligösterilereksatılmışolsalarbile,

eklentilerinidekapsar;fakateklentileriçindönme,satılanınaslınıkapsamaz."

Kısmidönmekural,tam dönmeistisnaidir.Örneğinmallararasındaişlevselbağvarsa,tam

dönmemümkündür.Birlikteyetiştirilenikiatveköpektenbirininayıplıçıkmasıhalindetam

dönmekullanılır.

6)SatılanınDeğerindekiEksiklikSatışBedelineÇokYakınise,AlıcıSözleşmedenDönmeveya

AyıpsızBenzeriİleDeğiştirmeHakkınıKullanabilir.

BK227/5'egöre,budurumdadönmeveyadeğiştirmehakkıkullanılabilirvefakatücretsiz

onarım veyabedeldeindirim istenemez.

SEÇİMLİKHAKLARINÇEŞİTLERİ

A)DÖNMEHAKKI

Dönmehakkıyenilikdoğuranbirhaktır.Tektaraflıiradebeyanıylakurulur.Bununiçinalıcının

davaaçmasınagerekyoktur.

Satıcınındönmehakkınaitirazetmesiözellikledavaaçmasıhalinde,hakim dönmeninhaklı

olupolmadığına,şartlarıngerçekleşipgerçekleşmediğinekararverebilir.Buyönüyledavabir

yenilikdoğurandavadeğil,birtespitdavasıdır.

Alıcıdönmehakkındanaçıkveyaörtülüferagatedebilir.Dönmehakkıdaherhakgibikötüye

kullanılmamakzorundadır.

DönmeninHüküm veSonuçları

Dönme,taraflararasındabirtasfiyevegerivermeilişkisikurar.

BK229/1'egörealıcısözleşmedendönünce,satılanı,ondaneldeettiğiyararlabirliktesatıcıya



gerivermekzorundadır.

Klasik dönme görüşüne göre,dönme bozucu yenilik doğurucu birhaktırve bunun

kullanılmasıyla,sözleşmegeçmişeetkiliolarakortadankalkar.

Yenidönme görüşüne göre ise,dönme bozucu değil,geleceğe etkilideğiştiriciyenilik

doğurucubirhaktır.Dönmeilesözleşmeilişkisiortadankalkmaz,sadeceiçeriğideğişir.

Böylecetaraflararasındatasfiyevegerivermeilişkisidoğar.Borçakdinitelikteolduğuiçin

zamanaşımısüresidönme beyanından itibaren 10 yıldır.Oysa klasik dönmede tasfiye

sebepsizzenginleşmeyetabiolduğuiçinzamanaşımı2yıldır.

Alıcı,gerivermezamanındamaldaneldeettiğiyararlanmalarıdagerivermekzorundadır.

Bunlardoğalürünlerolabileceğigibi,hukukiürünlerdeolabilir.Zapttansorumlulukhalinde,

eldeettiğideğil,eldeetmeyiihmalettiğiyararlanmalarıdagerivermezorunluluğuvardır.

Satıcıdasatışbedelinifaiziylegerivermekzorundadır.Akdiniteliktebirborçtur.Taraflar,

ticariolmayansatışlardayasalfaizödemekleyükümlüdür.Ticarisatışlardadahayüksekbir

faizkararlaştırılmamışsa,satıcıyasalfaizödemekzorundadır.

SatıcıBK229/1-2'yegöre,alıcınınyapmışolduğuyargılamagiderlerinideödemekzorundadır.

Bununyanısıraalıcınınyapmışolduğuzorunluvefaydalıgiderlerideödemekzorundadır.

Bunungibigerigöndermegiderleridesatıcıyaaittir.

BK229'dazararıntazmini,doğrudanzarar-dolaylızararayrımıesasalınarakdüzenlenmiştir.

BK229/1-3'egöresatıcı,devrettiğiayıplımalnedeniylealıcınınuğramışolduğudoğrudan

zararlarıgidermekzorundadır.Bukapsama,sadecemenfizararınfiilizarar-doğrudanzarar

kısmıdahiledilmeli,yoksunkalınankârdışarıdatutulmalıdır.Yoksunkalınankârniteliği

itibariyledolaylızararolduğuiçinmaddekapsamınagirmez.Doğrudanzararkapsamına,

örneğinsözleşmeyapmakiçinbaşkayeregidilmişse,seyahat,yemeiçme,yolculukgibi

masraflar,gümrük,sigortaveyargıdışıtakipgiderleri,notermasraflarıvb.girer.

Doğrudanzararkapsamınagirenzararkalemlerindenbirideayıptandoğanzarardır.Örneğin

termostatınınçalışmamasınedeniylebirbulaşıkveyaçamaşırmakinesininyadafreninin

bozukluknedeniylemotorluaracınhasargörmesidoğrudanzarardır.

BK229/2,satıcı,kusursuzolduğunuispatetmedikçe,alıcınınuğramışolduğu"diğerzararları"

da tazmin etmek zorundadır.Diğerzararlardan amaç,dolaylızararlardır.Ancak diğer

zararlarınmenfizararlarmımüspetzararlarmıolduğutartışmalıdır.Hakim olangörüş,

buradamüspetzararınsözkonusuolduğunuveyoksunkalınankârındasatıcıtarafından

kusursuzolduğuispatlanmadıkçaödenmesigerektiğinisavunmaktadır.

Üçüncükişiyeödenecektazminattandoğanzarardadolaylızararkapsamındadır.Örneğin



alıcıbusebeple3.kişiyetazminatödemekzorundakalırsa,bunusatıcıdanisteyebilir.

Ticariitibarınihlalindendoğanzarardaburayagirer.

B)SATIŞBEDELİNDEİNDİRİM

Bedeldeindirim istemehakkı,değiştiriciyenilikdoğurucubirhakolup,alıcınınbunailişkintek

taraflıvarmasıgerekeniradebeyanısatıcınınhakimiyetalanınaulaşırulaşmazsözleşmenin

bedelunsurudeğişmişolmaktadır.

Buhakiçin,ilkeolarakhakimebaşvurmayagerekyoktur.Ancaksatıcı,alıcınınbuhakkına

itirazederse,alıcıuyuşmazlığınçözümüvehukukidurumuntespitiiçinhakimebaşvurabilir.

Alıcıbuhakkınıdürüstlükkuralınauygunkullanmakzorundadır.

Yapılacakindirim hakkındaüçhesaplamayöntemivardır:

a)Mutlak(soyut)Yöntem

Buyöntemde,indirilmişbedel,malınayıpsızdeğeriileayıplıdeğeriesasalınarakbulunur.

Örneğinmalınsözleşmedebelirlenenbedeli1.000TL,ayıpsızdeğeri800TL,ayıplıdeğeriise

500TLise,indirilecekmiktar800-500=300TL'dir.

b)TazminatYöntemi

Buradakısacamalınayıplıdeğeriödenir.Buörnekte500TL

c)NispiHesaplamaYöntemi

Bunagöre,sözleşmedekararlaştırılansatışbedeliilemalınobjektifayıplıdeğerininçarpılıp,

ayıpsızobjektifdeğerinebölünmesiylebulunur.

Yukarıdakiörnek1.000x500/800=625TL 1000-625=325ödenmelidir

Nispiyöntem hakim görüşüteşkileder.

TazminatTalebi

İndirim talebidışında,alıcıuğramışolduğuzararıntazminiiçindavaaçabilir.Buradatalep

edilebilecekzarar,hem fiilizararlarıhem deyoksunkalınankârıiçerir.

C)SATILANINAYIPSIZBENZERİİLEDEĞİŞTİRİLMESİNİİSTEMEHAKKI

Buhüküm parçasatışlarındauygulanmaz.

Satıcıda alıcıya malın ayıpsız benzerinihemen vererek ve uğradığızararın tamamını

gidererekseçimlikhaklarınkullanılmasınıengelleyebilir(BK227/3).

Buhakdeğiştiriciyenilikdoğurucubirhaktır.Buhak,alıcınınvarmasıgerekentektaraflıbir

iradebeyanıylakullanılır.Buaslındabirtazminatdeğil,ediminaynenifasınıistemektedir.



D)ÜCRETSİZONARIM İSTEMEHAKKI

EskiBKalıcıyasatılanınonarılmasınıistemehakkıtanımamıştı.

YeniBKbuhakkıvermişisede,yapılacakgiderinaşırıolmamasıgerekir.

TKHK,ücretsizonarımıistemehakkını,tüketiciniteliğindekialıcıyabirhakolaraktanınmıştır.

TKHK11/3'egöre,ücretsizonarımınsatıcıiçinorantısızgüçlükleriberaberindegetirecek

olmasıhalindetüketici,sözleşmedendönmeveyaayıporanındabedeldenindirim haklarından

birinikullanabilir.

TKHK 11/4'egöre,butalebinsatıcıya,üreticiyeveyaithalatçıyayönetilmesindenitibaren

azami30işgünükonutvetatilamaçlıtaşınmazlardaise60işgünüiçindeyerinegetirilmesi

zorunludur.

AYIPTANSORUMLULUĞUKISITLAYANVEYAKALDIRANANLAŞMALAR

Ayıptansorumluluğudüzenleyenhükümler,düzenleyicihükümlerdir.

Taraflarsorumluluğuarttırabileceklerigibiortadankaldırıryadahafifletebilirler.Dolayısıyla,

satıcıveyaalıcınınkendiişyerlerineastıklarıtektaraflıbirsorumsuzlukbeyanıyeterlideğildir.

Sorumsuzlukanlaşması,taraflarıngerçekiradesinedayanmalı,butespitedilemediğitakdirde,

sözlerive tüm koşullarnazara alınmak suretiyle güven ilkesine göre titiz birşekilde

yorumlanmalıdır.

Genelişlem şartlarıiçindeyeralansorumsuzlukkaydı,alışılmamışlıkvebelirsizlikkuralları

ışığındadeğerlendirilmeli,ilkeolarakyazılmamışveyageçersizsayılmalıyadaonukaleme

alanınaleyhineyorumlanmalıdır.

BK221,satıcı,satılanıayıplıolarakdevretmektekusurluiseveözelliklealıcıyıaldatmışsa,

ayıptansorumluluğukaldıranveyasınırlayanheranlaşmakesinolarakhükümsüzdür.

AYIPTANSORUMLULUĞUNDİĞERTALEPLERLEİLİŞKİSİ

BK227/2'yegöre,alıcınıngenelhükümleregöretazminatisteme hakkısaklıtutulmuştur.

Dolayısıyla alıcıisterse,genelhükümlere göre tazminatdavasıaçabileceğigibi,dilerse

ayıptansorumlulukhükümlerinededayanabilir.

Türk-İsviçre Hukukunda,hakim görüş,ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümlerle temel

yanılmasınailişkinhükümlerinbirbiriyleyarışabileceğinikabuletmektedir.

Ayıptansorumluluğailişkinzamanaşımısüresi2yıldır.Yanılmahalindesürebiryılolduğu

halde,öğrenmetarihindenitibarensürebaşlayacağıiçin,busürebazendahauzunolabilir.

Yargıtay1968tarihliİBK'daaçıkçaBKyanılmahükümleriileayıphükümlerininyarışabileceği



kabuledilmiştir.

Aynıolayahem haksızfiilhem deayıphükümleriuygulamaşartlarıgerçekleşebilir.Mesela

satınalınantermostatıbozukbirmakineninpatlamasısonucuyangınçıkmışvehasarortaya

çıkmışsa,bedenbütünlüğübozulmuşsa,satılanbayattavuktandolayıaynızamandabeden

sağlığıbozulmuşsa,sadeceayıphükümlerideğil,haksızfiilhükümleridedevreyegirer.

Tartışmasızolarakayıphükümleriilehaksızfiilhükümleriyarışır.

ZAMANAŞIMI

BK231'egöresatıcı,dahauzunbirsüreüstlenmişolmadıkça,satılandakiayıpdahasonra

ortayaçıksabile,satılanınalıcıyadevrindenitibaren2yılgeçmeklezamanaşımınauğrar.

Taşınmazsatışlarındabusüre5yıldır.Ayrıca2yıllıksüre,ticariolanveolmayansatışlarda

uygulanır.

İkiyıllıksüre,ayıpisteraçık,istergizliolsun,ayıbıngörülmesiyledeğil,satılanınalıcıya

devriylebaşlar.Alıcınınayıbıtespitedememesi,2yıllısüreninbaşlamasınıengellemez.

BK231'dekisüreler,hakdüşürücüdeğil,zamanaşımısüreleridir.Dolayısıylazamanaşımını

kesenvedurduransebepler,buradadauygulanır. Örneğinsatıcınınborcunuikraretmesi

veyaalıcınındavaaçmasıBK154'egörezamanaşımınıkeser.

İkiyıllıkzamanaşımısüresi,sorunaçokhızlıveçabukbirçözüm bulmadüşüncesinedayanır.

Taraflar2yıllıksüreyiuzatıpkısaltabilirler.BuradaBK148uygulanmaz.Ancakbaskıngörüşe

göre,sözleşmeilebusüre10yıldanfazlauzatılamaz.

BK231/2'yegöre,satıcısatılanıayıplıolarakdevretmekteağırkusurluise,örneğin,alıcıyı

aldatmışise2yıllıksüredenyararlanamaz.Budurumda10yıllıkzamanaşımısüresiuygulanır.

Ticarisatışlardadadurum böyledir.

Yanlış malteslimi(aliud)ve miktaritibariyle eksik teslim hallerinde,ayıp değil,genel

zamanaşımıolan10yıllıksüreuygulanır.

BK231ayrıcahenüzsatışbedeliniödememişalıcıyaayıpdefiniilerisürmehakkıtanımıştır.

Alıcıgözdengeçirmevebildirim şartlarınıyerinegetirmişse,satıcınınaçacağıbedeldavasıile

diğeralacakdavalarınakarşıherzamanayıpdefiniilerisürebilir.

TKHKm.12'yegöredetaşınırsatışlarındazamanaşımıteslimdenitibaren2yıl,konutvetatil

amaçlıtaşınmaz satışlarında 5 yıldır.Zamanaşımısüresinitüketiciyararına uzatmak

mümküniken,kısaltmakmümkündeğildir.

TKHK12/2,ikincielsatışlarda,taşınırmallarda1yıl,konutvetatilamaçlıtaşınmazlarda3



yıldanazolamaz.

TKHK 12/3,ayıbın hile veya ağır kusurla gizlenmesihalinde satıcının zamanaşımı

hükümlerindenyararlanamayacağıkabuledilmiştir.



ZAPTTANSORUMLULUKBORCU

Zaptıüstlenmeborcu,üçüncübirkişininmaldaüstünbirhakilerisürerekalıcınınelinden

almasınayadakullanmasınaengelolmasınakarşısatıcınınsorumlututulmasıdır.

BK214/1,satıcıhem malıntümüylehem dekısmenzaptındansorumluolacak,ayrıcabu

yüzdenalıcınındoğanzararlarınıdaödeyecektir.

Buborçyasadandoğmaktadırvesatıcınınayrıcaüstlenmişolmasızorunludeğildir.

Eşya hukukunda iyiniyetle aynihak kazanan kişilerin kazanımıkorunduğu için (MK

763,988,989,1023)zapttansorumlulukhükümlerininuygulamaalanıdardır.

MaddiŞartlar

1)Malınalıcıyateslim edilmişolmasıgerekir.

2)Eğeralıcızapttehlikesinibiliyorise,ozamansatıcıancaközelolarakgüvencevermişse

sorumluolur(BK214/2).

Budüzenlemeemredicideğildirvealıcıylasatıcızaptakarşısatıcınınsorumluolmayacağını

kararlaştırabilirler.Ancaksatıcı3.Kişiyeaithakkıbilereksaklamışsa,anlaşmageçersizdir.

3)Üçüncükişilerinilerisürdüğühak,sözleşmeninkurulmasındanöncekazanılmışolmalıdır.

Sözleşmeninkurulmasındansonraisezaptdeğil,borcaaykırılık(BK 112)devreyegirer.

4)İlerisürülenhakkınzaptısağlayacaktürdenolmasıgerekir.Busebeple,yalınkişiselhaklara

dayanılarakveyahiçbirhakkadayanmaksızınyapılanzapttansatıcısorumludeğildir.

5)3.Kişininhiçbirhakkadayanmadan(çalarakveyagaspederek)alıcınınelindenmalıalmış

olmasıhalindezapthükümleriuygulanmaz.Mahkemekararıolmaksızındaalıcısatılanı3.

Kişiyeverebilirvesatıcıyızapttansorumlututabilir.Bununiçinşuhallerdenbiriolmalıdır:

 a)Alıcının3.Kişininhakkınıtanımasıdürüstlükkuralınauygunolmalıdır(BK216/1).

Örneğin 3.Kişibirfaturaibrazetmişveyakollukkuvvetlerincemalın çalındığını

gösterirbirtutanakgöstermişseteslim etmemekdürüstlükkuralınaaykırıolur.

 b)Alıcı3.Kişinin dava açmasınıbeklemeden satıcıyıuyuşmazlığıdava yoluyla

çözümlemesini,aksihaldetahkim yolunabaşvuracağınıbildirmesidemümkündür.

Alıcı,satılanı3.Kişiyevermekleyükümlüolduğunuispatedersesatıcınınsorumluluğudevam

eder(216/2).

6)Satıcınınkusurluolmasışartdeğildir.

ŞekliŞartlar(Bildirim veİspatYükümününYerineGetirilmesi)



Satılanınelindenalınmasıtehlikesiilekarşılaşanalıcı,kendisinekarşıaçılandavayı

satıcıyabildirdiğizamansatıcı,durumungereğinegöreveyargılamausulüuyarıncaya

alıcınınyanındadavayakatılmakyadaalıcıyerinegeçereküçüncükişiyekarşıdavayıtakip

etmekvesavunmakzorundadır.

Bildirme,davayakatılmayavesavunmayaelverişlibirzamandayapılmışsa,alıcının

aleyhindeverilenhüküm,onunağırkusuruyüzündenverildiğiispatedilmedikçe,satıcıiçinde

sonuçdoğurur.

Dava,kendisine yüklenilemeyen sebeplerden dolayısatıcıya bildirilmemişse satıcı,

zamanındabildirilmişolsaydıdahaelverişlibirhüküm eldeedilebileceğiniispatladığıölçüde

sorumluluktankurtulur.

Tam ZaptHalindeAlıcınınHakları

Satılanıntamamıalıcınınelindenalınmışsa,satışsözleşmesikendiliğindensonaermiş

sayılırvealıcısatıcıdanaşağıdakiistemlerdebulunabilir:

1.Satılandaneldeettiğiveyaeldeetmeyiihmaleylediğiürünlerindeğeriindirilerek,

ödemişolduğusatışbedelininfaiziilebirliktegeriverilmesini.

2.Satılanıelindenalanüçüncükişidenisteyemeyeceğigiderleri.

3.Davayısatıcıyabildirmeklekaçınılabilecekolanlardışındakalanbütünyargılama

giderleriileyargılamadışındakigiderleri.

4.Satılanıntamamenelindenalınmasıyüzündendoğrudandoğruyauğradığıdiğer

zararları.

Satıcı,kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe,alıcının

satılanın elinden alınmasıyüzünden uğramış olduğu diğerzararlarıda gidermekle

yükümlüdür.

İlk4zarardansatıcıkusuruolmasadasorumluolduğuhalde,diğerzararlardan(dolaylı

zarardan)ancakkusurluysasorumludur.

Alıcıgeriverilensatışparasındanmaldaneldeettiğiyadaeldeetmeyiihmalettiğigelirlerin

indirilmesinekatlanmakzorundadır.

KısmiZaptHalindeAlıcınınHakları

Satılanınbirkısmıelindenalınmışveyasatılansınırlıaynibirhaklayüklenmişsealıcı,

sadecebuyüzdenuğradığızararıngiderilmesiniisteyebilir.



Ancakalıcının,satılandakibudurumubilseydionusatınalmayacağıdurum vekoşullardan

anlaşılıyorsa,alıcıhâkimdensözleşmeninsonaermesinekararvermesiniisteyebilir.Budurumda

alıcı,satılanınelindekalmışolankısmınıozamanakadareldeetmişolduğuyararlarlabirlikte,

satıcıyagerivermekleyükümlüdür.

ZamanAşımı

BukonudaborçlarkanunundaherhangibirdüzenlemeyokturfakatöğretiveYargıtayBK

146'nınuygulanacağınıkabuletmektedir.AyrıcaYargıtaysüreninbaşlangıcınınzaptailişkin

mahkemekararınınkesinleşmetarihiolacağınıbenimsemektedir.

AlıcınınBorçları

1)SatılanMalıDevralmaBorcu

2)SatışParasınıÖdemeBorcu



7.KULLANIM ÖDÜNCÜ(ARİYET)SÖZLEŞMESİ

I.Tanımı

TBK379.madde“Kullanım ödüncüsözleşmesi,ödünçvereninbirşeyinkarşılıksızolarak

kullanılmasınıödünçalanabırakmayıveödünçalanındaoşeyikullandıktansonrageri

vermeyiüstlendiğisözleşmedir.

II.Öğeleri

A.KullanmaKonusuBirŞeyyadaHak

Birşeyyadahak,kullanmaküzerekullanım ödüncü(ariyet)alanaverilmektedir.Kullanma

konusuşeytaşınıryadataşınmazbirmalolabilir.Kullanmakonusuşeytaşınmazdaolsa,

sözleşmeninbellibirbiçimebağlıolmasızorunluluğuyoktur.Fakatyargıtay,taşınmazlara

ilişkinkullanım ödüncüsözleşmelerinde,gelenek(adet)gereğisenetdüzenlenmesiningerekli

olupolmadığıkonusunundagözönündetutulacağıgörüşündedir.

Kullanım ödüncünün konusunu,birhakda oluşturabilir.Örneğin patenthakkı,kullanım

ödüncününkonusunuoluşturabilir.

Fakatkullanım ödüncüverenin,kullanım ödüncükonusuşeyinmalikiolmasıdazorunlu

değildir.Birşeyiyadahakkıkullanmahakkınasahipolankişi,oşeyyadahakkıbirbaşkasına

kullanım ödüncüamacıylaverebilir.

B.Karşılıksız(İvazsız)Kullanma

Şeyyadahak,karşılıksız(ivazsız)kullanılmaküzerekullanmaödüncüalanaverilmelidir.Bu

öğe,kullanım ödüncünüadikiraveürünkirasındanayıranbiröğedir.

C.TaraflarınAnlaşması

Taraflaranlaşmışolmalıdır.Anlaşmayavarmalarıyeterlidir,ayrıcakullanım ödüncükonusu

malınkullanım ödüncüalanateslim edilmişolmasızorunluluğuyoktur.Rızaiakitlerdendir.

III.Hükümleri

A.Kullanım ÖdüncüVereninBorçları

Kullanım ödüncüverenintekanaborcukullanım ödüncükonusuşeyiyadahakkıkullanmak

üzerekullanım ödüncüalanavermektir.Kullanım ödüncüalan,sözleşmegereğince,buşeyya

dahakkınkendisinetesliminiisteyebilir.Ancakkullanım ödüncüverenbuborcunukusurlu

olarak yerine getirmezse,kullanım ödüncü alan,TBK'nın 112.maddesine göre,onun

sorumluluğuyolunabaşvurabilir.Sorumluluğu,bağışlayanınsorumluluğugibidir.Kastyada

ağırihmaldendoğanzararlardan;birdekullanım ödüncüalanakarşıaçıkçasorumluolmayı

üstlendiğidurumlardansorumluolur.

Ayrıcaaçıkbiçimdeüstlenmedikçekullanım ödüncükonusumalınayıplıolmasındanyada

üstünhaksahibiüçüncükişitarafındanzaptındansorumluluğuyoktur.Şeydekibirayıbı

kullanım ödüncüverenbilerekgizlemişvebuayıpyüzündenkullanım ödüncüalanbirzarara

uğramışsa,artıkbu,kullanım ödüncüvereninsorumluolmasınıgerektirenbirdurum sayılır.



TBK'nın381.maddesindekidüzenlemeyle,kullanım ödüncüverenebiryanboşyüklenmiştir.

Buna göre,kullanım ödüncü veren kendiçıkarına olmak üzere,kullanım ödüncü alan

tarafındanyapılmışbulunanolağanüstügiderlerionaödemekzorundadır.Örneğinkullanım

ödüncüalınanbirhayvanınağırbirhastalığınıntedavisiiçinyapılanoperasyonvegirişimler

böyledir.Kullanım ödüncükonusuolanşeyinolağanbakım vekorumagiderleriveözellikle

kullanım ödüncühayvanınyiyecekvebakım giderleriolağanüstüsayılmadığından,bunlar

kullanım ödüncüverendenistenemez.

B.Kullanım Ödüncü(Ariyet)AlanınBorçları

1.UygunKullanmaBorcu

Kullanım ödüncükonusuşeyi,sözleşmeylebelirlenenkoşullarayadasözleşmeyleböylebir

hususunkararlaştırılmadığıdurumlardada,oşeyinniteliğineveözgülendiğiamacauygun

olarakkullanmaborcualtındadır.(TBK.380/I)

Otomobilinözgülenme(tahsis)amacı,işegidipgelmeküzerekullanmaolduğundan,kullanım

ödüncüalan,yinedeotomobiliişleterekparakazanmayolunagidemez.

Buborcauymamadurumunda,kullanım ödüncüalan,beklenmedikhallerdendoğanzarardan

bilesorumludur.(TBK.380/III)Fakatbuborcunauymuşolsaydıbile,zararındoğacağını

kanıtlarsa,sorumluluktankurtulur.

Ayrıcaşeyinsözleşmeyeveözgülenmeamacınauygunkullanılmamasınedeniyle,derhalgeri

verilmesiniisteyebilir.

2.ŞeyiBaşkasınaKullandırmamaBorcu

Kullanım ödüncüalan,aldığışeyikendisikullanabilir,başkasınakullandıramaz(TBK.380/II)

vebuhakkınıbirüçüncükişiyededevredemez.Kullanım ödüncüalanınkullanım hakkıkural

olarak temlik edilemeyen haklardandır.Fakatbu konuda taraflarca sözleşmede aksi

kararlaştırılabilir.

Kullanım ödüncüvereninizniolmaksızın,şeyibaşkasınadakullandıran,buyüzdendoğacak

zararlardansorumludur.Hattabeklenmedikhallerdendoğanzararlardanbilesorumludur.

Fakat kendi borcuna uysaydı bile zararın meydana gelecek olduğunu kanıtlarsa,

sorumluluktankurtulur.

3.ŞeyinBakım veKorunmasınaİlişkinGiderleriÖdemeBorcu

Kullanım ödüncüalan,kullanım ödüncükonusuşeyinolağanbakım onarım vekoruma

giderleriniödemekzorundadır.Örneğinotomobilinyıkamaveyağlamagiderleri,evintemizlik

giderleri,şeyinvergiveresimleribuolağangiderlerdensayılır.

Olağandereceyiaşangiderlerise,kullanım ödüncüvereninçıkarınayapıldığısürece,artık

kullanım ödüncüverentarafındanödenilmesigerekengiderlerdir.

4.ŞeyiGeriVermeBorcu

Belirlenen sürenin sonunda,kullanım ödüncü konusu şeykullanım ödüncü verene geri

verilmelidir.Kullanım süresikararlaştırılmamışsa,fakatkullanım ödüncükonusuşeyinneiçin



kullanılacağıkararlaştırılmışsabukullanmanıngerçekleşmesiyadakararlaştırılanbiçimde

birkullanmaiçingereklizamanıngeçmesiylesözleşmesonaerer.Fakatbelirlenenbiçimdeki

kullanmagerçekleşmedenyadakullanılacakkadarzamangeçmedenöncede,kullanım

ödüncüverenşeyigeriisteyebilir.

Ne kullanma süresi,ne de kullanım ödüncü konusu şeyin hangiamaçla kullanılacağı

kararlaştırılmışsa,kullanım ödüncüveren,şeyidilediğizamangeriisteyebilir.(TBK.384)

Şeyinolağankullanımındandoğaneskimelerdenkullanım ödüncüalansorumludeğildir.

Ödüncü alan aksikararlaştırılmadıkça,şeyi,elde ettiğive elde etmeyiihmalettiği

semereleriylebirliktegerivermelidir.

Şeytaşınırsa,kuralolarakbununkullanım ödüncüvereninbulunduğuyeregötürülerekorada

teslim edilmesigerekir.

C.BirdenÇokKullanım ÖdüncüAlanlarınSorumluluğu

Birdençokkişi,birşeyikullanım ödüncüalırlarsa,bunlarkullanım ödüncüverenekarşı

zincirleme(müteselsilen)sorumluolurlar.(TBK.382)Fakatbuemredicibirkuraldeğildir.

IV.SonaErmesi

A.SözleşmeyleAçıkçaBirSüreninBelirlenmişOlması

Sürenindolmasıylasözleşmedesonaerer.

B.SözleşmeyleAçıkçaBirSüreninBelirlenmemişOlması

İkiayrıdurumagörebelirlemekgerekir.

I.Sözleşmeninsüresibelirlenmemişfakatbelirlibirkullanmabiçimikararlaştırılmışsa

Belirlenen kullanmanın gerçekleşmesiyle ya da kullanılmasıiçin gerekliolan zamanın

geçmesiylesözleşmesonaerer.(TBK.383/I)

2.Sözleşmedesüredekullanmabiçimidekararlaştırılmışsa

Böylebirdurumdakullanım ödüncüverendilediğizamankullanım ödüncükonusuşeyigeri

isteyebilirvesözleşmeyisonaerdirebilir.

C.Kullanım ÖdüncüVereninSözleşmeyiBozması(Fesih)

Kullanım ödüncü veren TBK'nın 383.maddesindebelirtilen bu durumların varlığıhalinde,

sözleşmeninsüresibelirlenmişse,busüreyibeklemeksizin;sürebelirlenmemişse,amaçlanan

kullanmagerçekleşmedenyadakullanmaiçingereklizamangeçmedensözleşmeyisona

erdirebilir.Durumlarşunlardır:

 Kullanım ödüncüalan,kullanım ödüncükonusuşeyi,sözleşmeyeyadakullanma

amacınaaykırıolarakkullanmışsa;

 2.Kullanım ödüncükonusuşey,kullanım ödüncüalanınkusurusonucubozulursa;

 3.Kullanım ödüncükonusuşeyibaşkasınakullandırırsayadakullandırmakiçinbaşka



birineverirse;

 4.Önceden görülemeyen birnedenle,kullanım ödüncü verenin kullanım ödüncü

konusuşeyeivedigereksinmesidoğarsa.

D.Kullanım ÖdüncüAlanınDurumu

Ödüncüalanınölümüyle,kullanım ödüncüsözleşmesiyasagereğisonaerer.(TBK.385)

Kullanım ödüncüvereninölümüisesözleşmeyisonaerdirmez,böylebirdurumda,kullanım

ödüncü verenin mirasçıları,kullanım ödüncü konusu şeyisözleşme süresince ya da

kullanmanıntamamlanmasınadekkullanım ödüncüalanakullandırmaklayükümlüdürler.

8.TÜKETİM ÖDÜNCÜ(KARZ)SÖZLEŞMESİ

1.Tanımı

TBK.386Tüketim ödüncüsözleşmesi,ödünçvereninbirmiktarparayıyadatüketilebilenbir

şeyiödünçalanadevretmeyi,ödünçalanındaaynınitelikvemiktardaşeyigerivermeyi

üstlendiğisözleşmedir.

Kiravekullanım ödüncündesözleşmekonusuşeyinmülkiyeti,kiracıyavekullanım ödüncü

alanageçirilmediği,yalnızcazilyetliğidevredildiğihalde;tüketim ödüncündemülkiyetödünç

alanageçirilmektedir.

II.Öğeleri

A.ÖdünçVerilecekBirMiktarParayadaTüketilebilenŞey(MisliEşya)

Konusunubirmiktarparayadatüketilebilenşeyleroluşturur.

Bireyleştirilmiş (ferdiyle muayyen) şeyler kuralolarak tüketim ödüncünün konusunu

oluşturamaz.Bugibişeylerkirayadakullanım ödüncükonusuolabilir.

B.ÖdünçKonusuŞeyinMülkiyetininÖdünçAlanaGeçirilmesi

Amacı,sözleşmekonusuşeyin,ödünçalanakullandırılmasıdır.Fakatbukullanmagenellikle

tüketmeyoluylaolur.O şeyaynendeğil,fakateşitmiktarveniteliktekibirbenzerigeri

verilmektedir.Rızaibirsözleşmedir.Tarafların,mülkiyetingeçirileceğikonusundaanlaşmış

olmalarıyeterlidir.

Ödünçverenin,çdünçkonusu şeyin malikiolmasızorunluluğu dayoktur.Ödünçveren,

sözleşmekonusuşeyisözleşmekurulduktansonradasağlayıpmülkiyetiniödünçalana

geçirebilir.

C.ÖdünçAlanınŞeyinAynıNitelikveMiktardakiBenzeriniGeriVereceğiniÜstlenmesi

1.GenelOlarak

Gerivermeborcuolmasaydı,sözleşmeninkarşılıklıolupolmamasınagöresatış,maldeğişimi

yadabağışlamadansözedilebilirdi.

Ödünçalanaldığışeyineşitmiktarveniteliktekibirbenzeriniödünçverenegerivermek



zorundadır.Ayrıcaödünçalınanşeyindeğerindekideğişiklikdegerivermeborcunuetkilemez.

Paranın değerindekideğişikliklerde geriverme borcunu etkilemez.Ödünç alan,aldığı

miktardakiparayıgerivermekzorundaolup,değerkaybındandolayıherhangibirfarkvermek

zorundadeğildir.

2.FaizÖdemeBorcu

a.FaizinGerekliOlupOlmadığı

TBK.387.madde,bukonudabirayrım yapmakgerekir.Eğeraditüketim ödüncüsözleşmesi

söz konusuysa,faiz ödenmesiiçin,bunun sözleşmede kararlaştırılmış olmasıgerekir.

(TBK.387/I)

Sözleşmedefaizödenmesikararlaştırılmamışsa,faizödenmesigerekmez.

Buna karşılık rivaritüketim ödüncünde faizödeneceğikararlaştırılmamış olsa bile faiz

ödenmesigerekir.Ödenmesigerekenfaizniteliğiitibariyleanaparafaizidir.

b.FaizinMiktarı

aa.FaizOranıKararlaştırılmışsa

Sözleşmeylebelirlemişorandafaizödenmesigerekir.Sözleşmeylekararlaştırılanfaizinbir

üstsınırıvarmıdır?Aşağıdakiayrımagöreincelenmelidir.

aaa.AdiTüketim ÖdüncündeFaizOranı

6098sayılıKanunlasözleşmedekararlaştırılanhallerdefaizoranı,mevzuathükümlerinegöre

belirlenecekfaiz-adifaizoranının%50'sindenfazlaolamaz.

bbb.TicariTüketim ÖdüncündeFaizOranı

Kuralolarak,ticaritüketim ödüncünde,faizmiktarıtaraflarcaserbestolarakkararlaştırılabilir.

Yeniticaritüketim ödüncündetaraflar,dilediklerioranda faizkararlaştırabilirler.Medeni

Kanunun23veTürkBorçlarKanununun28.maddesibuserbestiyisınırlar.

BankacılıkKanununun144.maddesindefaizoranlarınıntespitikonusundaBakanlarKurulunu

yetkilikılmaktadır.6098 sayılıKanunla,belirlenecek faiz oranının sınırıhakkında bir

düzenlemeyapıldığıgörülmektedir.Gerçekten6098sayılıTBK.'nın88.maddesinegöre,faiz

taraflarcaserbestçekararlaştırılabilir,fakattaraflarcakararlaştırılmamışsafaizborcunun

doğduğu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat– örneğin şu anda 3095 sayılıkanun-

hükümlerinegörefaizoranıbelirlenir.Fakat,sözleşmeilekararlaştırılanhallerdefaizoranı,

mevzuathükümlerinegörebelirlenecekfaiz-ticarifaiz-oranının%50'sindenfazlaolamaz.

BunakarşılıkTTK.8hükmünde,faizoranıhakkındaherhangibirsınırlamayapılmamıştır.

TTK.9.hükmünde, ticari işlerde, anapara ve temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat

hükümlerinin uygulanacağının belirtilmesi karşısında, TBK.88 hükmünde yer alanb

sınırlamanıntacirlerhakkındauygulanacağıkabuledilmelidir.

bb.FaizOranıKararlaştırılmamışsa

5335sayılıKanunla,“BorçlarKanununveTicaretKanununagörefaizödenmesigereken



hallerdenmiktarsözleşmeiletespitedilmemişse,buödemeyıllık%12oranıüzerindenyapılır.

BakanlarKurulu,buoranıaylıkolarakbelirlemeye,%10'unakadarindirmeyeveyabirkatına

kadarartırmaya yetkilidir.BakanlarKurulu,19.12.2005 tarih 2005/9831 sayılıkararıile

1.1.2006tarihindenitibarenbuoranı%9'aindirmiştir.Fakatticariişlerde,TürkiyeCumhuriyeti

MerkezBankasınınöncekiyılın31Aralıkgünükısavadeliavanslariçinuyguladığıfaizoranı

%9'danfazlaise,birsözleşmehükmüolmasabilebuoranüzerindentemerrütfaiziistenebilir.

Buoran,30Hazirangünüöncekiyılın31Aralıkgünüuygulananavansfaizoranındanbeş

puanyadadahaçokfarklıiseyılınikinciyarısındabuoranuygulanırvetemerrütfaiziakdi

faizmiktarındanazolamaz.

Tüketiciye verilecek kredilerde de yıllık faiz oranlarının tüketicikredisisözleşmesinde

belirtilmesigerekir.Bunailavetenkredisözleşmesinde,gecikmefaizioranınındabelirtilmesi

gerekir;ancakgecikmefaizioranısözleşmeselfaizoranının%30fazlasınıgeçemez.

c.FaizeFaizYürütülmesi(MürekkepFaiz-BirleşikFaiz)Yasağı

Tüketim ödüncüsözleşmesindefaiz,kuraloalrakyıllıkolarakbelirlenirveödenir.(TBK.300)

Sözleşmebirdençokyıllarıkapsıyorsa,budurumdaöncekiyılınfaizhesaplanmasına,birleşik

faizdenilir.

Tüketim ödüncüsözleşmesindekuralolarakbirleşikfaizhesaplanamaz,yaniheryılınfaizi,

anaparaüzerindenhesaplanır.Yıllıkfaizinanaparayaeklenerekdahasonrakiyıllariçinbu

toplam üzerinden faiz ödeneceğihakkındakianlaşmalargeçersizdir.Buna faize faiz

yürütülmesiyasağıyadamürekkepfaizyasağıdenilir.Aynıesas3095sayılıyasadada

muhafaza edilmiştir. “Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz

yürütülemez.”

Buyasaklayıcıkuralınayrıkdurumu,TTK8.maddesininikincifıkrasındadüzenlenmiştir.Buna

göre,“Üç aydan aşağıolmamak üzere,faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrarfaiz

yürütülmesişartı,yalnızcarihesaplarlaherikitarafbakımındandaticariişniteliğindeolan

ödünç sözleşmelerinde geçerlidir.Şu şartla ki,bu fıkra,sözleşenleritacirolmayanlara

uygulanmaz.”

d.FaizinAnaParayıGeçmesiYasağı

MurabahaNizamnamesinin4.maddesinegöre,kaçsenegeçersegeçsin,faiztoplamıana

parayıgeçemezdi.Buna;“faizinanaparayıgeçmesiyasağı”denilirdivebuyasak,kuralolarak

aditüketim ödüncüiçingeçerliydi.

3095sayılıyasa;MurabahaNizamnamesinibütünüyleyürürlüktenkaldırdığınagöre,artıkadi

yüketim ödüncündedefaizanaparayıgeçebilecektir.

D.TaraflarınAnlaşması

Tarafiradelerinin,tüketim ödüncükonusuparayadatüketilebilenşeyinmülkiyetininödünç

alanageçirileceği,sözleşmesonundadaoşeyineşitmiktarveniteliktekibenzerininödünç

verene geri verileceği konusunda uyuşması, sözleşmenin kurulması için yeterlidir.

Mülkiyetinintüketim ödüncüalanageçirilmesi,borcunyerinegetirilmesiniteliğindedir.

Faiz,tüketim ödüncüsözleşmesininzorunluöğelerindendeğildir.



Kişinintam ehliyetliolmasıgerekir.Kendisineyasaldanışmanatanan,dolayısıylasınırlı

ehliyetliolankişiler,ancakyasaldanışmanlarınonayınıalarak,yanivelayetaltındaolupda

sezginbulunanlarvelisininizniylevesayetaltındakikişilerdevasininizniyanında,vesayet

makamıolansulhmahkemesindendeizinalaraktüketim ödüncüsözleşmesiyapabilirler.

Ayırtım gücüne sahip olmayanlaradına da ancak,vasilerive velileritüketim ödüncü

sözleşmesiyapabilir.Vasilerinayrıcasulhmahkemesindenizinalmalarıgerekir.

Kuralolarakbelirlibirbiçimebağlıdeğildirvetaraflarcaistenilenbiçimdeyapılabilir.2500tl

olarakbelirlenmiştiryazılıbiçimdeyapılmasındaödünçvereninçıkarıvardır.

(Ödünçparavermeişiileuğraşanların)ödünçparavermelerineilişkinsözleşmelerininyazılı

biçimdeyapılmadıkçageçerliolmayacağınıdüzenlemiştir.

14.ESER(İSTİSNA)SÖZLEŞMESİ

1.Kavram

Bu sözleşmeyle yüklenici,işsahibiiçin bir işgörmeyiüstlenmektedir,fakat buradaki

işgörmenin özelliği,yüklenicinin bu işgörmeyle belirlibirsonucu yaratmayıborçlanmış

olmasıdır.Ötekiişgörmeamacınıgüdensözleşmelerdenayırandaiştebuözelliktir.

2.Öğeleri

A.Biresermeydanagetirme

1.EserKavramı

Tek başına eserin meydana getirilmesiyeterlideğildir,eserin teslimide gerekir.Eser

sözleşmesine

İşsahibiadınaortayaçıkarmayı,yaratmayıüstlendiğisonuçtur.Birtersizinin ısmarlanan

elbiseyidikmesibirceketitersyüzederekyenilemesi,birmobilyacınınısmarlananmobilyaları

imalveyatamiretmesi,birpastacınınısmarlanannişanpastasınıyapması;nesnelvarlığı

olmayanfakatbirbütünoluşturansonuçlarda,örneğinbirreklam kuruluşununyürüteceği

kampanya,yapacağıreklam,biroyunculargrubununsahneyekoyupoynayacaklarıoyun,bir

film gösterisi,birşarkıcınınbiryerdekonservermesibiçimindedeolabilir.Birkuaförün,

saçlarıişleyerekısmarlananbiçimdebirkadınbaşıhazırlamasıgibi.

Mutlakamaddivarlığasahipbulunmasızorunludeğildir.

Gerekmaddigereksemaddiolmayanedim sonuçlarınıneserniteliğitaşıyabileceğini,mimarın

inşaatprojesihazırlamasınındaesersözleşmesininkapsamındayeralabileceğinikabul

etmektedir.Gazeteye ilan verilmesi,radyo veya televizyon reklamlarının hazrıalanması,

mağazavitrininindüzenlenmesi,ücretkarşılığıhavaifişekgösterisi,buzhokeyimaçı,bisiklet

yarışıdüzenlenmesi,sinemadafilm gösterimi,yarışatınıneğitilmesigibifaaliyetlerdeeser

sözleşmesininkonusunuoluşturabilir.

Birbinanınyapılmasıyadayıkılmasıdaböyledir.



Örneğinbirmimariprojeninçizilmesine,avanprojelerinetüdveçizimiileyetkilimerciilerden

onay alınmasına,stüdyo,şarkıve saz eserlerinin sanatlarıölçüsünde plak ve banda

geçirilmesine,sessanatkarlarınınsanatınıicraiçinsözleşmeyapmasına,oyuncuilefilm

yapımcısıarasındaoyunculukfaaliyetiiçinsözleşmeyapılmasına,websitesihazırlanması,

güncellenmesive desteklenmesine,nikah töreninin video kasetile görüntülenmesine,

organizatörlükyapmaya,dişproteziyapımı,ağaçkesmevebunlardantomrukyapma,elektrik

tesisatı,araba,kalorifertesisatıyapımı,bina,yol,köprüinşaetme,kanalaçma,mobilyaimali

vs.Esersözleşmesininkonusunuoluşturabilir.

Niteliğiicabısonucuntaahhütedilemeyeceğiişlerinesersözleşmesininkapsamınadahil

edilmemesigerekir.Sağlık ve öğrenimle ilgilifaaliyetler,birmalvarlığının idaresi,bu

kapsamdadeğerlendirilebilir.

2.Meydanagetirmekavramı

Esersözleşmesindemeydanagetirmeunsuru,genellikleyaratıcıbirfaaliyetiiçerir.Eser

sözleşmesininkonusunuoluşturanşey,fikirvesanateserlerihukukundankindençokdaha

geniştir.

Meydanagetirme,sadecemevcutolmayanbirşeyinortayaçıkarılmasıylasınırlıdeğildir.

Varolanbirşeyinşeklinindeğiştirilmesi,buanlamdabirşeyinonarılması,bakılması,ıslah

edilmesi,hattayerinegöremevcutbirşeyinyokedilmesidemeydanagetirmeunsurunun

içindedir.Örneğinotomobilinonarımı,elbiseninkurutemizlemeyöntemiiletemizlenmesi,

evinbadanalanması,birkolyeninaltınlakaplanmasıdaeserkavramıiçindeyeralır.

Bellibirsonucuntaahhütedilerekestetikameliyatyapılması,dişprotezihazırlanmasıgibi

faaliyetlermeydanagetirmeniteliğitaşır.

Eğersonuçemekharcamayıgerektirsedebirbütünoluşturmuyorsa,ozamanbusonucu

eserkavramıiçinesokma olanağıyoktur.Örneğin birişin görülmesi,birmalvarlığının

yönetimi,birhastalığıntedaviedilmesi,birmimartarafındanbiryapınınyapım işlerinin

gözetilmesi,biröğrenciyeözeldersverilmesigibihallerdebubütünlükyokturveortadadaha

ziyadebirvekaletilişkisivardır.

Yüklenicihem eserinmeydanagetirilmesişeklindeortayaçıkanedim fiilinden,hem de

meydanagetirileneserintesliminden,yaniedim sonucundansorumludur.Yüklenicinineseri

meydanagetirmesininyanısırasonuçtandasorumluolmasıesersözleşmesinihizmet,

vekaletgibidiğerişgörmesözleşmelerindendeayırır.

Bir eserin meydana getirilmesi, genellikle çok sayıda kişinin katılmasıyla

gerçekleşebilmektedir.İnşaatsözleşmelerindebuhususaçıkbiçimdegörülmektedir.

B.Bedel(Ücret)

Esersözleşmesi,karşılıklı(ivazlı)olduğundan,bedelde sözleşmenin önemliöğesini

oluşturmaktadır.Eserkarşılığında birbedelödeneceğinin kararlaştırılmış olması,eser

sözleşmesininkurucuunsurlarındanolmaklabirlikte,bedelinmiktarınınbelirlenmemişolması

sözleşmenin kurulmasına engeldeğildir.TBK.481.maddesindekitakribibedelile ilgili

kurallaragörebedelinnekadarolacağıbelirlenir.



Hattabedelverileceğihiçkararlaştırılmamışolsada,bedelverilmesigerektiğininkarine

olarakkabuledilebildiğidurumlarda,bedelkarşılığımeydanagetirileneserleriçinverilecek

alışılagelmişücretinverilmesiningerektiğikabuledilebilir.

Esersözleşmesindebedelyakesinolarakkararlaştırılırveyayaklaşıkbiçimdetayinedilir.

Kesinolaraktayinedilenbedel,götürübedelolarakadlandırılırvebununartırılmasıkural

olarakistenemez.Bedelinkararlaştırılmadığıveyayaklaşıkolarakkararlaştırıldığıhallerde,

bedel,yapılanşeyindeğerineveyüklenicininmasraflarınagörebelirlenir.

Bedelinhesaplanmabiçimi,işiçinharcanansaatveyagünüzerindenbedelinödeneceğinin

belirlenmesigibidurumlar,sözleşmenin esersözleşmesiolaraknitelendirilmesineengel

değildir.Paraödenmesideğilde,işsahibinin,başkabirsözleşmeninasliediminiyerine

getirmesikararlaştırılmışsa,karışık muhtevalıbirsözleşme söz konusu olur.Bu tip

sözleşmelerintipikörneğinidearsapayıkarşılığıinşaatsözleşmelerioluşturur.

Bedeltaahhüdüolmaksızınbireserinmeydanagetirilmesihususundayapılşacakanlaşma

esersözleşmesiolaraknitelendirilemez.Vekaletdeğil,eserbenzeribirisimsizsözleşmeden

sözedilebilir.

Bedelinkararlaştırıldığını,yüklenicikanıtlamalıdır.

Bedel,ancakeserintamamlanarakişsahibineteslim edilmesindensonraödenir.Bedelin

kısım kısım ödeneceğiöngörülmüşse,buhususunözelolarakkararlaştırılmışolmasıgerekir

vebugereklilik,eserinkısım kısım teslim edileceğidurumlardadageçerlidir.

C.Anlaşma

Rızaibirsözleşmedir.Kuralolarakbusözleşmebelirlibirbiçimebağlıdeğildir.

2886 sayılıdevletihale kanunu uyarınca genelbütçeye dahildairelerle katma bütçeli

idarelerin,özelidarevebelediyelerinyapım işlerineaitihaleler,noterlikçeimzalarıntasdiki

şeklindeyapılır.2886sayılıdevletihalekanunu'nun57.maddesindekidüzenlemeningeçerlilik

şartıolduğukabuledilmektedir.4734sayılıkamuihalekanunu'nayüklenicininortakgirişim

olmasıhalindesözleşmelerinbütünortaklartarafındanimzalanacağıhükmebağlanmışve

ihale dökümanında aksibelirtilmedikçe sözleşmelerin noterde tescilive onaylattırılması

zorunlukılınmamıştır.

Taşınmazmülkiyetindevrinideiçerensözleşmeleriniseresmişekleuygunolarakyapılması

gerekir.Arsapayıkarşılığındainşaatsözleşmesiolarakadlandırılanisimsizsözleşmenin

resmişekildeyapılmasıgerekmektedir.Busözleşmelerin,noterlikçere'sendüzenlenmesiön

görülmüştür.Ayrıcabusözleşmedendoğanhakkınşerhedilebilmeimkanıbulunmaktadır.

(TMK1009)

Resmişekilde yapılmasıgerektiğihalde,bu şekle uyulmadan yapılan sözleşmelerin

geçersizliğininilerisürülmesibazenhakkınkötüyekullanılmasıniteliğindeolabilir.Özellikle

taraflarınedimlerinitümüyleveyabüyükölçüdeyerinegetirdiktensonraşekileksikliğininileri

sürülmesihakkınkötüyekullanılmasıolarakkabuledilmektedir.

III.Sözleşmenintarafları



Yükleniciveişsahibisözleşmenintaraflarınıoluşturur.İşsahibi,siparişverenkişidir.

Yükleniciise,ısmarlanan,siparişverileneserimeydanagetirmeborcualtındaolankişidir.

Gerçekkişilergibitüzelkişilerdeişsahibiveyayüklenicisıfatınıtaşıyabilir.Taraflarkamu

hukukuveyaözelhukuktüzelkişisideolabilir.Özellikleişsahibininbirkamuhukukutüzel

kişisiolmasına sık raslanılır.Yüklenici,eserin meydana getirilmesinde kullanılan plan,

projelerin hazırlanmasınıda üstlenebilir.Eserin bütününü tamamlayarak tesliminide

borçlananyükleniciye"genelyüklenici"dedenilmektedir.

"Genelyüklenici"yeinşaatsözleşmelerinderastlanır.Genelyükleniciaynızamandaprojeleri

dehazırlamaklayükümlüise,"toptanyüklenici"olarakisimlendirilir.İşsahibi,bazenbirden

fazlayükleniciileayrıayrısözleşmeyapabilir.Örneğinişsahibi,fabrikabinasıiçinbiryüklenici

ile,fabrikanınelektriktesisatıiçindiğeryükleniciyle,bahçeduvarınıninşasıiçindebaşkabir

tükleniciileayrıayrısözleşmeyapabilir.Budurumdayüklenicilerarasındabirsözleşme

ilişkisibulunmaz.Yüklenicibazenişinbelirlikısımlarınınifasıamacıylaaltyüklenicilerlede

anlaşabilir.Budurumdada,altyükleniciileişsahibiarasındaherhangibirsözleşmeilişkisi

yoktur.

Büyükinşaatişlerindebirdenfazlayüklenicininbirarayagelerekadiortaklıkşeklindebir

konsorsiyum veyaortakgirişim (JointVenture)kurarakyüklenicisıfatınıkazandıklarınatanık

olunmaktadır.Butiportaklıklarda,ortaklardanenazbirisininyabancıuyrukluolduğudasıkça

görülmektedir.

İnşaatsözleşmelerinderastlanılan müşavir(danışman)mühendisler,esersözleşmesinin

tarafıdeğildir.Müşavirmühendislereuygulamadaözelliklebüyükinşaatişlerindevekamu

ihalemevzuatınatabiişlerderastlanılmaktadır.

IV.Esersözleşmesininhukukiniteliğivebenzersözleşmelerdenfarkları

A.Esersözleşmesininhukukiniteliği

Tam ikitarafaborçyükleyenbirsözleşmedir.Yüklenicininasliedimiyalnızcaeserinmeydana

getirilmesideğil,aynızamanda,sözleşmeyeuygunolarakmeydanagetirileneserinteslim

edilmesidir.Ziraesersözleşmesindeyüklenicisonuçtansorumludur.

Esersözleşmesisürekliborç doğuran birsözleşme değil,aniedimlibirsözleşmedir.

Yüklenicininediminibirzamandilimiiçerisindeicraetmesi,sözleşmeninkurulmasıileeserin

teslimiarasındabelirlibirzamanıngeçmesitekbaşınabusözleşmeyesürekliborçdoğuran

birsözleşmeniteliğikazandırmaz.Zirabirtaraftansözleşmeifailesonaerer,diğertaraftan

da feshiihbaryoluyla sözleşmenin olağan sebeple sona erdirilmesiimkanıkanunda

düzenlenmemiştir.Alacaklınınifayaolanmenfaatidezamaniçindedeğil,birdefadayerine

getirilir.Esersözleşmesibazıyönleriylesürekliborçdoğuransözleşmelere,bazıyönleriylede

aniedimlisözleşmelerebenzemektedir.Eserinteslim edilmesivebedelinödenmesiani

edimlisözleşmelerin,bunakarşılıkeserinbirzamansüreciiçerisindemeydanagetirilmesiise

sürekliborçdoğuransözleşmelerinözelliğinigöstermektedir.

Bazıesersözleşmelerinin,niteliğiitibariyle sürekliborç doğuran sözleşme oldukları

söylenebilir.Belirliveyabelirsizbirsürebirbinanıntemizlikişlerininyapılmasına,birtesisin



veyamakineninsüreklivedüzenliolarakbakım vetamirininyapılmasınailişkinsözleşmeler

buna örnek olarak gösterilebilir. Bilgisayar teknik destek sağlanması için yapılan

sözleşmelerde.

Rızaibir sözleşmedir.İvazlıbir sözleşmedir.Ücretsiz bir işgörme sözleşmesieser

sözleşmesiolaraknitelendirilemez.

B.Esersözleşmesininbenzersözleşmelerdenfarkları

1.İş(hizmet)sözleşmesindenfarkları

Eseri(sonucu)oluşturmakiçinemekharcandığıhalde,işsözleşmesindebelirlibirsüre

işvereniçinemekharcamayoluylaonungösterdiğiişgörülür.

Yüklenici,sadeceemekharcamaklayükümlüolmayıp,aynızamandaöngörülensonucuda

yaratmaklayükümlüdür.

İşçi,işvereningözetimialtındaveonabağımlıolarakçalıştığıhalde,esersözleşmesinde

yüklenicikendibaşınavebağımsızçalışır.

Çalışmazamanlarıveişverenintalimatıylabağımlılıkilkesiesersözleşmesindekinekıyasla

dahasıkıdır.Yüklenici,diğerişgörmesözleşmelerindeişgörentarafakıyaslayüksekbirrisk

taşır.

2.Vekaletsözleşmesindenfarkları

Vekalette,birsonuçyaratmasıgereklideğildir,amaişinniteliğigereğibirsonuçdayaratılabilir.

Yüklenicininsonuçtansorumluolmasıesersözleşmesinivekalettenayırır.

Esersözleşmesininücretliolmasıgerektiğihalde,vekaletsözleşmesihem ücretli,hem de

ücretsizolabilir.

Vekililemüvekkilarasındadahayoğunbirgüvenilişkisimevcuttur.Bununbirsonucuolarak,

vekaletsözleşmesisebepgösterilmeksizinherikitarafçadaherzamansonaerdirilebilir.

Bunakarşılıkesersözleşmesi,taraflarcadiğertarafatam tazminatödenerektekyanlısona

erdirilebilir.

Vekalettevekil,işikendisigörmekleyükümlüolduğuhaldeesersözleşmesindeyüklenici,aksi

kararlaştırılmadıkçaişibaşkasınayaptırabilir.

Giderler,vekalettevekaletverene,esersözleşmesindedekuralolarakyükleniciyeaittir.

3.Satışsözleşmesindenfarkları

Özellikle sipariş üzerine mevcutolmayan birşeyin üretilerek tesliminin kararlaştırıldığı

sözleşmelerinnitelendirilmesizorolabilir.Emekunsurununağırbastığısözleşmelerineser

sözleşmesiolarak kabuledilmesigerekir.Yargıtayda emek unsurunun önemliolduğu

hallerdeeser,malteslimininüstüntutulduğuhallerdeisesatışsözleşmesininbulunduğunu

kabuletmektedir.Satıştan farklıolarak esersözleşmesine konu olan asliedimin ifası

genelliklebirsonucuyaratmafaaliyetiniiçerir.

Sipariş verenin talimatverme hakkının bulunup bulunmamasıda talimatverme hakkı



bulunmuyorsaeserdeğilsatım sözkonusuolur.

4.Yayım sözleşmesindenfarkları

Hazırlanmasıve bastırılmasıısmarlanan bir eser yayım sözleşmesinin ya da eser

sözleşmesininkonusunuoluşturabilir.

Eserihazırlayanvebasankişininaynızamandayaymayükümlülüğüdevarsa,yayım;yoksa

esersözleşmesininvarlığındansözedilebilir.

Esersözleşmesindeyayımlananeserinhasarveyararı,ısmarlayana,bunakarşılıkyayım

sözleşmesindeyayımcıyaaittir.

16.VEKALETSÖZLEŞMESİ

I.Kavram

A.Tanımı

Busözleşmegereğincevekilvekaletvereninçıkarınaveiradesineuygunolarakbirişgörme

borcuyüklenir.

Biravukatındavatakibiamacıylamüvekkiliileanlaşması,birkişinintedaviamacıylahekime

müracaatetmesi,malimüşavirinbirtacirindefterlerinitutması,özeldersiçinbiröğretmenle

anlaşması,birmalvarlığınınidaresiamacıylasözleşmeyapılması,birmühendisininşaat

projesinidenetlemesi

B.Özellikleri

1.Vekaletsözleşmesibirişgörmesözleşmesidir

Vekil,birbaşkasınınişinigörmekteveonunçıkarınaçalışmaktadır.Sözleşmeninkurulmasıyla

birliktevekil,vekaletvereninmenfaatinikorumaklayükümlükonumagelir.

Vekaletsözleşmesiylebiryapmaedimiborçlanılır.

2.Vekililevekaletverenarasındagenellikleyoğunbirgüvenilişkisikurulur

Güven,vekilinhem kişiliğinehem demeslekibilgisine,yeteneğineilişkindir.

Vekaletveren,genelliklevekiliişgördüğüsıradadenetleyebilecekdurumdadeğildir.Örneğin

davasınıtakipetmesiiçinavukatavekaletverenkimseavukatınyadakendisiniiyileştirmesi

içinbirhekimebaşvurankişihekiminfaaliyetinidenetlemeimkanınasahip değildir.Bu

yüzdengüvenilişkisivekaletsözleşmesindeözelbirönemesahiptir.

Vekaletverenvekile,ihtiyaçduyulanbilgilerieksiksizvezamanındavermelidir.

Yoğungüvenilişkisininsonucuolarak,TBK'nun512.maddesinde,sözleşmenintekyanlıirade

beyanıylaherzamansonaerdirilebilmesiimkanıtanınmıştır.

3.Vekilbağımsızbirişgörenniteliğindedir

Vekalette vekil,kuralolarak bağımsız sayılabilir.Oysa iş sözleşmesinde işçiişverene



bağımlıdır.Bundanbaşkavekil,işçigibibelirlibirsüreyebağlıolarakçalışmaz.Vekil,işçigibi,

işinigördüğükişininişorganizasyonunadahildeğildir.

4.Vekilsonuçtansorumludeğildir

Esersözleşmesinden farklıolarak vekilin ille de esersayılacak birsonucu yaratması

gerekmez,önemliolanişiyürütmesiyadagörmesidir.Üstlendiğiişiözenborcunauygun

olarakyerine getiren vekil,sözleşmeye uygun hareketetmişsayılır.Örneğin birhekim,

hastasınıiyileştirmekiçintıbbihertürlüçareyebaşvurursa,fakatiyileşmekbiryana,hastanın

durumudadakötüleşse,hekim bundansorumluolmaz.Sonucuntaahhütedilmesiişin

niteliğineuygundeğildir.

Edim sonucundandeğil,edim eylemindensorumludur.

5.Vekaletsözleşmesigenelliklesürekliborçdoğuranbirsözleşmedir

Vekaletsözleşmesi,vekilinişgörmeediminebağlıolaraksürekliborçdoğuranveyaaniedimli

birsözleşmeolabilir.

6.Vekalete ilişkin kurallarkanunda düzenlenmeyen diğerişgörme sözleşmelerine de

uygulanır

Vekaletsözleşmesineilişkinkurallar,kanundadüzenlenmemişvekonusuişgörmeolandiğer

sözleşmeleredeuygulanır.Buuygulamadoğrudandoğruyadeğil,niteliğiuygundüştüğü

ölçüdekıyasenyapılır.(TBK,502/II)

C.Vekaletiletemsilarasındakiilişki

Vekaletiletemsilyetkisinin verilmesibirbirinden farklıdır.Vekalet,vekillevekaletveren

arasındakiiçilişkiyi,temsilisevekilinvekaletverenadınakendisiyleişlem yapanüçüncükişi

ilearasındakidışilişkiyiifadeeder.

Vekaletsözleşmesindevekilgenellikletemsilyetkisinedesahiptir.Vekilinüstlendiğiiş,

maddibirfiilinifasıbiçimindedeortayaçıkabilir.Bunakarşılıktemsilyetkisiverilmedende

vekaletsözleşmesiyapılabilir.Temsilyetkisiningerialınması,temsililişkisinisonaerdirsede

vekaletisonaerdirmeyebilir.

Vekaletsözleşmesi,biryükümlülüğündoğmasınasebepolurken,temsilyetkisi,birhakverir.

Vekalet,ücretsizise,eksikikitarafaborçyükleyenbirsözleşmeolduğuhalde,temsilyetkisi

tektaraflıbirişlemleverilir.Vekaletsözleşmesiyleaynızamandavekiletemsilyetkiside

verilmişse,temsilyetkisiher zaman gerialınabilir.Bu yetkisinin gerialınmasından

vazgeçilmesiveyabunusınırlandırmaamacıylayapılananlaşmalargeçersizdir.

II.Vekaletsözleşmesininöğeleri

A.Birişingörülmesi(işingörülmesiyadaişleminyapılması)

Örneğinbirhukukiişlemin,birsözleşmeninyapılması,nesnelbirsonucunyaratılmasıyada

emekharcayarakbirişinyapılmasıvekaletsözleşmesiaçısındanişgörmekavramınagirer.

Örneğin,vekaletverenadınabirtaşınmazınalınması,birhekim tarafındankişinintedavi

edilmesi,biröğretmenin özelders vermesi,biryapının gözetim işinin yürütülmesigibi



işlemlervekaletinkonusunuoluşturabilir.

Kaçınmaişgörmesayılmaz.Hukukaaykırıeylemlergeçerlibirvekaletsözleşmesine,işgörme

olarakkonuolamaz.

Evlenme,nişanlanma,evlatedinme,manevitazminatisteme gibiişlemlerde vekalet

sözleşmesininkonusunuoluşturamaz.

Sadecevekilinçıkarınavekaletsözleşmesiyapılamaz.Ücretliyapılanvekaletsözleşmeleri,

kuralolarakvekilindeçıkarınadır.Görülenişin,sadecevekilinçıkarınaolmasımümkün

değildir.Vekilinişgörmesiherikitarafınçıkarınaolabilir.Bununtipikörneklerindenbiriartist

menajerliğiilişkisidir.Artistmenajerinin yaptığıpazarlıksonucunda,artistiçin nekadar

yüksekmeblağasözleşmeyapılırsa,menajerinaldığıücretdeoderecedeyüksekolacaktır.

şekil,esersözleşmesindeişgörensıfatınıtaşıyanyüklenicidenfarklıolarak,vekaletveren

adınavehesabınaişgörmeklesorumludur,fakatbelirlibirsonucaulaşmaklasorumludeğildir.

Vekaletsözleşmesindesonuçtaahhütedilmez.Örneğinbiravukatınbirdavayımutlaka

kazanacağı.

B.Ücretinzorunluöğeolupolmadığı

Ücret,vekaletsözleşmesininzorunlubiröğesideğildir.Türk– isviçrevealmanmedeni

kanunu'ndadavekaletinilkeolarakücretsizolduğuhükmebağlanmaktadır.Sözleşmede

kararlaştırılırsaveyailgilialandateamülvarsavelaketücretetabidir.

Özellikle hekimlik,avukatlık,mimarlık,malimüşavirlik gibiserbestmesleklerin icrası

karşılığındaücretödenmesiteamüldendir.Ücretaçıkçaveyaörtülüolarakkararlaştırılabilir.

AvukatlıkKanunundataraflarücretkararlaştırmamışolsalarda,AvukatlıkKanunu'nun164/IV

maddesihükmünegöreücretbelirlenir.Ücretinsözleşmeninbiröğesiolmasıyönünden,

avukatlıksözleşmesivekaletsözleşmesinden ayrılır.Kararlaştırılmışolmasa bileavukat

ücretehakkazanır.

Vekaletücretisözleşmedegötürüolarakyadagörülecekişteneldeedileceksonucaveyaiş

içinharcananzamanagörebelirlenebilir.Eğervekaletindiğeröğeleridemevcutsa,ücretin

haftalık,aylıkyadayıllıkolarakbelirlenmesitekbaşınabusözleşmeyehizmetsözleşmesi

niteliğikazandırmaz.

C.Anlaşma

Kuralolaraktaraflarınkarşılıklıvebirbirineuyguniradeleriniaçıklamaları,yanivekaletverenin

vekaletiverdiğini,vekilindealdığıişivekaletegöreyapacağınıbelirtmelerigerekir.Sözleşme

böylecekurulmuşolur.Bazıdurumlarda,vekilinvekaletiderhalreddetmediğihaldekabul

etmişsayılacağı"Kendisinebirişingörülmesiönerilenkişi,buişigörmekonusundaresmi

sıfatasahipseveyaişinyapılmasımesleğiningereğiiseyadabugibiişlerikabuledeceğini

duyurmuşsa,buönerionuntarafındanhemenreddedilmedikçe,vekaletsözleşmesikurulmuş

sayılır.""Resmibirsıfatasahipolmak"-yoksulkişiyisavunmaküzereresmenatananavukat,

yargıçtarafındanresmenatananbilirkişigibi."İşinyapılmasımesleğiningereği"olanlarise,-

örneğindoktor,avukat,mimarlargibi-"İşlerikabuledeceğiniduyuranlar"adaörnekolarak

özeldersverenvebunuilanedenlerigösterebiliriz.



Örtülü(zımni)kabulmümkündür.

Vekaletsözleşmesikuralolarakhiçbirbiçimebağlıdeğildir.Bazıözeldüzenlemelerlevekalet

sözleşmesiveyaçeşitleriözelbiçimebağlanmaktadır.Örneğin;taşınmazlarailişkinsimsarlık

sözleşmesinin;kredimektubununvekrediemrininyazılışekildeyapılmasıgerektiğiaçıkça

belirtilmektedir.

Tapu dairelerinde taşınmazların alım satımlarına ilişkin vekaletsözleşmelerinin resmi

biçimdeyapılmasıkoşuluaranır.

III.Vekaletinçeşitleri

Kredimektubuvekrediemri,simsarlık,komisyon,acentelikgibisözleşmelerdir.

IV.Vekaletinötekiişgörmesözleşmelerindenfarkları

A.İş(Hizmet)Sözleşmesindenfarkları

İşsözleşmesindeücret,sözleşmeninanaöğelerindendir.

Vekalettesüreöğesiyoktur.İşsözleşmesinde,işçininbelirliyadabelirsizsüreliçalışması

sözkonusudur.

İşsözleşmesindeişçiişverenebağımlıolarakişgördüğühalde,vekalettevekilbağımsız

olarakişgörür.

B.Esersözleşmesindenfarkları

Vekaletteücretödenmesizorunluolmadığıhalde,esersözleşmesindeişsahibi,yükleniciye

ücretödemekleyükümlüdür.

Esersözleşmesindeyüklenicibirsonuçyaratmakzorundaolduğuhalde,vekalettevekilinille

debirsonuçyaratmasızorunluluğuyoktur.

Vekaletteherzamaniçinsözleşmeyitektaraflısonaerdirmeolanağıbulunduğuhalde,eser

sözleşmesindebu,sıkıbazıkoşullarabağlanmıştır.

Esersözleşmesindeyükleniciişibaşkasınagördürebildiğihalde,vekalettevekilişibizzat

görmekzorundadır.

İşingörülmesidolayısıyladoğangiderlervekalette,vekaletvereneaitolduğuhalde,eser

sözleşmesindeyükleniciyeaittir.

V.Vekaletinkapsamı

Vekaletsözleşmesininkapsamı,sözleşmeylebelirlenir.Belirlememişlerse,ozamanyasa

gereğivekaletinkapsamı,yapılacakişinniteliğinegörebelirlenir.Vekilolarakgörevlendirilen

kişigenellikleuzmanbirkişiolduğuiçin,özenvesadakatyükümlülükleriçerçevesindekendisi

tayinedebilir.Vekaletveren,verdiğivekaletinkapsamınıherzamandaraltabileceğigibi,vekili

deherzamanazledebilir.Vekaletinkapsamınıngenişletilmesiiçinisevekilinonayıgerekir.



Vekile,sözleşmedebazıişlemleriyapabilmeyetkisininverilmişolması,vekilinbuişlemleri

yapmasıyükümlülüğünüdoğurmaz.

Sözleşmede,vekaletinkapsamıbelirlenmişse,vekilbukapsamındışınaçıkamaz vebu

kapsamıaşan işleriyapamaz;aşarsavekaletsizişgören durumunagireryadaücret

kararlaştırılmışsa,ücrettenindirim yapılmasıgibibirsonuçlakarşılaşır.

Vekile,"geneltemsilyetkisi"verilebileceğigibi,"özeltemsilyetkisi"deverilmişolabilir.

TBK'nın504/III.Maddesinegöre,vekilinvekaletverenadınadavaaçabilmesi,sulholabilmesi,

hakemebaşvurabilmesivekambiyotaahhüdündebulunabilmesi,malınıbağışlayabilmesi,

taşınmazmalınıbaşkalarınadevredebilmesiyadabumalüzerindebiraynihakkurabilmesi,

iflas,iflasınertelenmesivekonkordatotalepedebilmesiiçinkendisineaçıkçabirözeltemsil

yetkisiverilmişolmasıgerekir.

TBK.504/IIIhükmüile,vekilin,özelyetkiileyapabileceğiişlerinkapsamıgenişletilmiştir.

Özeltemsilyetkisinigerektirenişlemlersınırlıolaraksayılmıştır.

VI.Vekaletsözleşmesindetaraflarınhakveborçları

A.Vekilinborçlarıhaklarıvesorumluluğu

1.Borçları

a.İşiyaparkengerekliözenigöstermeborcu

Vekilinözengöstermesi,vekaletvereninyararınasonuçdoğuaracakbiçimdeişgörmeile

ilgilidir.Yapılanişzorsayadavekaletvereniçinbüyükönem taşıyorsa,gösterileceközende

oorandafazlaolmalıdır.Vekilin,vekaletverentarafındanbilinenyadabilinmesigerekenbilgi

derecesi,yeteneklerivediğerözellikleriözn borcunun derecesinibelirlemedeönemlidir.

Vekaletücretsizseyadadüşükücretlerleyapılıyorsaözenborcudahafiftir.Mesleğinde

uzmanolanlara,özellikleavukat,hekim,mimar,bankacıgibimeslekmensuplarına,özen

göstermededahadadikkatiolmalarıgerektiğiyönündebirödevdüşer.

Örneğin,biravukatınmahkemekararlarınıgerektiğinceizlememesi.Yakıntarihteyürürlüğe

girmişbulunanbirkanununvarlığını;birhekiminalışılagelmişbirtedaviyönteminininsanların

yaşamıaçısından çoksakıncalıolduğunun belliolmasıilebu tedaviyönteminden artık

vazgeçilmişbulunduğunuhenüzöğrenmemişolmasımazeretsayılamaz.

Vekilinkendisininveorganlarınınhafifkusurundan;yardımcılarınınhertürlükusurundan

sorumluolmayacağışeklindeanlaşmalargeçersizdir.

Vekilinüstlendiğiişiözenleyapması,teknikanlamdabirborçolmayıpyükümlülüktür.

Özenborcununyerinegetirilmediğinivekaletverenkanıtlayabilir.

TBK.506/III"Vekilinözenborcundandoğansorumluluğununbelirlenmesinde,benzeralanda

işvehizmetleriüstlenenbasiretlibirvekilingöstermesigerekendavranışesasalınır."

b.İşi,vekaletverenebağlılıklayapmaborcu



Vekaletveren,pekçokvekaletsözleşmesindevekildenözelbiranlayışveilgivekler.

Sadakatyükümlülüğü,gerekişinyapılmasısırasında,gereksesözleşmeninsonaermesinden

sonrayerinegetirilmelidir.Vekil,yaptığıişdolayısıylaöğrenmişbulunduğu,vekaletvereneait

sırlarıdasaklamaklayükümlüdür.Örneğinbiravukatveyabirhekim,vekaletiifaederken

vekaletvereninözelhayatıyla,sağlıkdurumuyla,ticarisırlarıylailgilibilgilerisaklamalıve

bunlarıüçüncü kişilerle paylaşmamalıdır. Ancak,vekalet veren,sırrının açıklanması

hususundaaçıkbirtalimatvermişsevekaletinyerinegetirilmesiyadahaklıçıkarlarısırrın

açıklanmasınıhaklıkılıyorsasıraçıklanabilir.Çeşitlikanunlardakibazıhükümlerde,vekilin

vekalet verene ait sırların bilgiisteyen yetkilimervilere açıklamasını,hatta bazen

kendiliğindenbildirmesinizorunlukılabilir.

Sadecesırrısaklamasıdayeterlideğildir;vekil,öğrendiğisırlarınkorunmasıiçindegerekli

önlemlerialmalıdır.Örneğinticarisırlarını,avukatınuluortabiryerdebırakmasıdoğrudeğildir.

Vekalette sadakatyükümlülüğünün kapsamına,vekaletverenin aleyhine olan işlemleri

yapmaktankaçınmasıdadahildir.Vekilayrıca,vekaletverenileçıkarçatışmasıbulunanbir

üçüncükişininvekaletiniüstlenmemelidir.Bununtipikörneği,avukatınişsahibininhasmı

olanbirisininvekaletiniüstlenmesidir.

Sadakatyükümlülüğünekonuolandavranış,genelliklebirkaçınmaborcunailişkindir.

c.Vekaletverenintalimatınauygunbiçimdeişgörmeborcu

Vekil,vekaletvereniniradesineveözellikletalimatınauygunhareketetmekledeyükümlüdür.

Talimat,tektaraflı,varmasıgereklibiriradeaçıklamasıdır.Talimatile,sözleşmekonusuişin

ifa şeklisomutlaştırılır.Sözleşmenin konusu iş ile hiçbirilgisibulunmayan birirade

açıklamasıtalimatdeğil,belkiyenibiricapveyaicabadavettir.Hukukayadaahlakaaykırı

olan veya irade bozukluğu yüzünden geçerliolmayan talimatlara vekiluymak zorunda

olmadığıgibi,amacaelverişliolmayantalimatıdayerinegetirmektenkaçınabilir.Örneğin,

vekaletveren,vekile,taşınmazıbelirlibirbedelden aşağıolmamak kaydıyla ve belirli

koşullarlasatmamasınıbildirmişse,artıkvekilbukoşullaraaykırıbirsatışyapamaz.

Vekaletverenintalimatvermehakkınınbulunması,vekilibirbağımlıçalışanhalinegetirmez.

Vekil,işsözleşmesindekiişçidenfarklıolarakbağımsızbirişgörendir.

Biravukatavekaletnameverenbirkimseyadabirhekimekendisiniiyileştirmesiiçinbaşvuran

kişi,takipedilecekhukukiyolyadaizlenecektedaviyöntemihakkındatalimatverecekbilgiye

sahipdeğildir.

Vekaletverenin talimatverme hakkı,vekilin meslekiyükümlülükleriaçısından sınırlıdır.

Örneğinbiravukata,hakimerüşvetvermesi,birhekimehastanınölümüneyolaçacakdozda

ilaçvermesisonucunudoğuracakbiçimdetalimatverilemez.

AvukatlıkKanunu'nun38.maddesi.Örneğinkendisineyapılanteklifihaksızgörürveyahaksız

olduğununsonradanfarkınavarırsaavukatişireddetmekzorundadır.

Vekil,doğacakzararıüstünaalmakkoşuluylatalimatauygunhareketetmeyebilir.



İradebozukluğuyüzündengeçersizolanyadafarkındaolmadanamacaelverişsizşekilde

verilmiştalimatakötüniyetleuyanvekil,geçerlibirtalimatauymamışgibisorumluolur.

d.Kendisineverilenişibizzatyapmaborcu

aa.Kural:Sözleşmekonusuişinvekiltarafındanbizzatyapılması

Vekil,üstlendiğiişi,kuralolarakbizzatyapmaklayükümlüdür.

İşinvekiltarafındanşahsenyerinegetirilmesi,yardımcıkişilerinkullanılamayacağıanlamına

gelmez.Örneğinbirdavanıntakibiiçinvekaletnameçıkarılırken,birtekavukatlehinedeğil,

aynıbürodaçalışançoksayıdaavukatlehinevekaletnameçıkarılmaktadıryadatedavi

amacıylabirhastabirhekimedeğil,belirlibirhastaneyemüracaatetmektedir.

bb.İstisna:Vekilinişibaşkasınayaptırabilmesi

Vekil,üçhaldeişibizzatyapmayükümlülüğündenkurtulur.Bunagörevekil,sözleşmede

başkasınıvekilolarakatamayayetkilikılınmışsayadaişibaşkasınayaptırmazorundaise

yahutdabaşkasınıvekilolarakatayabileceğikonusundabirgelenekvarsa,artıkişibizaat

yapmakzorundadeğildir.

İlki,biravukataçıkartılanvekaletnamedebirbaşkasınıtevkil(vekiletme)yetkisinintanınmış

olmasıdır.

İkinciistisnaise,vekilinhastalığısebebiylebirduruşmayagiremeyecekolması,hekimin

alkollüolmasıdolayısıylaacilbiroperasyonaihtiyaçduyanhastayıbirbaşkameslektaşına

yönlendirmesiörnekolaraksayılabilir.

Üçüncü istisna,bazıişkollarında,işin vekilin yetkilendireceğibirbaşka vekiltarafından

yürütülmesikonusundateamülbulunabilir.

Vekil,yetkisiolmadığıhaldeişibaşkasınayaptırırsa,okişinindavranışveeylemlerindentıpkı

kendisiyapmışgibisorumluolur.(TBK507/I)Vekil,kendisi,yerinegeçenkişinindavranışında

bulunsaydı,budavranış,özenvesadakatborçlarınaaykırısayılacakidiyse,bundandoğan

zararlardansorumluolacaktır.

Başkasınıtevkiletmesialtvekaletolarakadlandırılır.Vekililealtvekilarasındakiilişki,vekilile

vekaletverenarasındakiilişkidenbağımsızdır;dolayısıylavekaletverenilealtvekilarasında

doğrudandoğruyasözleşmeselbirilişkibulunmamaktadır.TBK507/IIIhükmünegörevekalet

veren,altvekilekarşıda,vekilekarşısahipolduğuhaklarasahiptir.

Kurulmasıgibi,altvekaletsözleşmesinin sona ermeside asılvekaletsözleşmesinden

bağımsızdır.Buyüzdenasılsözleşmeninazilveyaistifayoluylasonaerdirilmesi,hukuki

bakımdan,altvekaletsözleşmesinidoğrudanetkilemez;kuralolarak,altilişkideayrıcasona

erdirilmelidir.

Altvekil,bizzatavekildenbeklenenözenigöstermişvebunarağmenarzuedilensonuçelde

edilememişse,sırfbaşkasınıyerinekoydudiyevekilinsorumluluğuyoktur.

Altvekaletebenzerbirdiğerkavram iseikamevekalettir.İkamevekalet,asılvekilin,vekalet

verenadınayaptığıbirsözleşmeyle,vekaletsözleşmesindendoğanborçlarınifasınıüçüncü



birkişiyebırakmasıdır.Bunagörevekaletverenileikamevekilarasındahukukiilişkikurulmuş

olur.Vekilileikamevekilarasındavekaletilişkisikurulmuşolmaz.

Vekaletverenileikamevekilarasındahukukiilişkibulunduğuiçin,vekaletverendoğrudan

doğruyaikamevekilabaşvurabilir.TBK'nın507/III.maddesihükmükarşısında,vekaletveren

asılvekile karşıilerisürebileceğihaklarıdeğil,asılvekilin ikame vekile karşıileri

sürebileceklerinidermeyanedebilir.Aralarındahukukiilişkibulunduğuiçin,vekaletveren

doğrudandoğruyaikamevekildensözleşmeningereğigibiifasınıtalepedebileceğigibi,ona

talimatdaverebilir,hesapdasorabilirvedilerseazledebilir.İlkvekilinazliikamevekili

etkilemez.

e.Gerivermevehesapvermeborcu

Vekilbirtakım mallarve belirlimiktarpara almışsa,aldığıbu değerlerive paraları

geciktirmedenvekaletvereneteslim etmekveonahesapvermekleyükümlüdür.(TBK508/I)

Özelliklemasrafavansındanartakalanlardabukapsamdadeğerlendirilir.

Bir diğer anlamıise,işin nasılyürütüldüğü,işle ilgilideğişiklikler,işin sonuçlanıp

sonuçlanmadığıhususlarındavekaletverenintalebiüzerineveyagerekliolduğutakdirde

kendiliğindenvekaletverenebilgivermektir.Gerekişinifasısıraswındagereksesözleşme

sonaerdiktensonravekaletverenhesapvebilgiverilmesiniisteyebilir.Sözleşmeninsona

ermesiylebirlikte,vekaletverenintalebiolmasabile,vekilinbuyükümlülüğüyerinegetirmesi

gerekir.

Bilgivehesapvermeyükümlülüğü,vekaletinifasınadadoğrudandoğruyabağlıdeğildir.

Vekaletgereğigibiifaedilmeseveyaedilemese,hedeflenensonucaulaşılamasabile,bilgive

hesapverilmelidir.Kayıtlarıntutulması;ilgilievrak,fatura,muhasebekayıtlarınınsaklanması

vebunlarınaslınınveyaörneğininvekaletvereneverilmesidedahildir.Sadecebasitbirhesap

dökümününyapılmasıyeterlideğildir.

Vekilinhiçbirkayıttutmamasıyadahiçbirbelgeyisaklamamasıyüzündensorumlututulması

mümkündür.

Vekil,işigörürkenaldığıparayadamallarüzerindeüçüncükişilerinhaksahibiolduklarını

bilsebile,bunlarıvekaletverenevermekzorundadır.

Vekilinüstlendiğiişdolayısıylaeldeettiğişeyveyaparayıvermeborcu,vekaletvereninücret

ödemeborcuilemübadeleilişkisiiçerisindedir.Ödemezlikdef'ininilerisürülmesimümkün

olur.

Vekiliniflasetmesihalinde,vekaletveren,aynıhakkıvekiiliniflasmasasınakarşıilerisürebilir.

2.Hakları

Vekilinhakları,birbakımavekaletvereninborçlarınıkarşılamktadır.Bunedenlebunlarıayrıca

elealmayıp,aşağıdavekaletvereninborçlarıbaşlığıaltındainceleyeceğiz.

3.Vekilinsorumluluğu



Vekil.Özellikle,özenvesadakatyükümlülüğüneuymamasıhalinde,sorumluolduğugibi,bu

yükümlülükvediğerborçlarauyulmamasıhalinde,vekilintazminatödemesine,yadaücret

kararlaştırılmışsa,ücretinazaltılmasınavegerekirse,suçniteliğindekieylemlerinedeniyle

cezalandırılmasınadakararverilebilir.

Birdençokvekilatanmışsa;bunlar,işingörülmesindenvekaletverenekarşızincirleme

(müteselsilen)sorumludurlar.

B.Vekaletverenin(Müvekkilin)hakveborçları

1.Borçları

a.Ücretödemeborcu

Sözleşmede ücretödeneceğikararlaştırılmış olmalıya da gelenek gereğivekile ücret

ödenmesigerekmelidir.

Ücretalacağınındoğmasıiçingeçerlibirvekaletsözleşmesibulunmalıvevekaletgereğigibi

ifaedilmişolmalıdır.Ücretalacağınınhangiandamuaccelolacağıkonusundabirhüküm

yoktur.Bununlabirlikte,aksinesözleşmeveyateamülolmadıkçavekaletkonusuişinusulüne

uygunolarakgörülmesinintamamlanmasıylaücretalacağımuaccelolur.

Ücretpeşinverilebileceğigibikısım kısım daifaedilebilir.

Ücretgötürüolarakkararlaştırılabileceğigibi,zamana/süreyeyadayapılanişinmiktarına

göre ödenmeside kararlaştırılabilir.Örneğin avukatile işsahibiarasındakisözleşmede,

miktarınbelirlibiryüzdesigötürüücretolarakkararlaştırılabilir.İnşaatıdenetleyenmimara

aylıkolarakbelirlibirücretödenebilirveyafiziktedaviuzmanıbirhekimeseansbaşınaücret

ödenebilir.

b.Giderveavanslarıödemeborcu

Vekaletvereninikincibirborcuda,vekilingiderleriveödemişolduğuavanslarıfaizleriyle

birlikteonavermesidir.Örneğin,davamasrafları,vergiler,harçlar,seyahatgiderleriveyapılan

ötekigiderlervekileödenmelidir.

Yasada,bugiderveavanslarınvekaletingereğineuygunyapılmışolmasıaranmaktadır.Eğer

vekilusulsüzbirharcamayapmışsa,örneğinrüşvetvermeyadakaraborsafiyatödemegibi,

ozamanvekaletvereninbufazlagiderleriödemeyükümlülüğüyoktur.

c.Vekiliüstlendiğiborçtankurtarmaborcu

Vekaletverenin birbaşka borcu da,vekili,işin görülmesidolayısıyla üstlendiğiborçtan

kurtarmaktır.(TBK510/I)Örneğin,vekilişigörürkenbirbonoimzalayarakyadakefilolarak

yahıtdabirbaşkayollaborçaltınagirmişse,vekaletvereninbuborcuvekileödemesigerekir.

d.Vekilinuğradığızararlarıgidermeborcu

Vekaletveren,vekilin,işingörülmesidolayısıylauğradığızararlarıdaödemekzorundadır.

(TBK 510/II)Vekaletvereninbuzararlarıödemekzorundaolabilmesiiçin,kendisininbu



zararlarınoluşmasındabirkusurununbulunmadığınıkanıtlayamamasıgerekir.Ücretsizbir

vekaletsözkonusuysa,vekaletvereninkusursuzolduğukanıtlansabilebuzararıödemek

zorundaolduğunubelirtmiştirkibu,hakkaniyeteuygunbiryorumdur.Ücretsizvekalettezaten

vekilbirözverigöstererekveücretalmadanişigörmektedir.

Ücretlivekalette kuralolarak kusura,ücretsiz vekalette ise hakkaniyete dayanan bir

sorumluluksözkonusudur.

e.Birliktevekaletverenlerinvekilekarşımüteselsilsorumluluğu

Vekilin,birdenfazlavekaletvereniçingördüğüişinkonusuaynıiseveyavekaletverenlerin

ortakbirmenfaatisözkonusuisevevekaletverenlereişibirliktegördürmekiradesiveya

kanunizorunluluğubulunuyorsa,birdenfazlavekaletverenvekilekarşımüteselsilensorumlu

olur.(TBK511/II)

Avukatlık kanununun 165.maddesinde de ücretyönünden işsahiplerinin avukata karşı

müteselsilensorumluolduğuyükmebağlanmıştır.

2.Hakları

Vekaletvereninhakları,vekilinborçlarınınkarşılığınıoluşturmaktadır.

VII.Vekaletsözleşmesininsonaermesi

A.Tektaraflısonaerdirme(azilveistifa)

TBK512.maddesinegöre,hem vekaletverenhem vekil,herzamansözleşmeyitektaraflı

olaraksonaerdirebilir.Böylebirdüzenlemeninyaplmasınıntemelinde,vekaletsözleşmesinin

güventemelinedayalıbirsözleşmeolmasıyatar.Taraflarbelirlibirnedenedayanmadanve

belirlibirsüreylebağlıolmadanherzamansözleşmeyisonaerdirebililrler.Objektif,geçerlibir

nedeninilerisürülmesineveböylebirnedeningerçektenmevcutolmasınagerekyoktur.

Buhaktanöncedenferagatetmekgeçersizdir.TBK'nın512.maddesihükmüemredicidir.

Cezakoşuluödeneceğikararlaştırılamaz.

Sonaerdirmeiradesi,yenilikdoğurucu,ulaşmasıgerekli,şeklebağlıolmayanbirbeyanla

açıklanır.Biravukatınvekaletvereni,uyuşmazlıkkonusuileilgiliuzmanolanbirbaşkaavıkata

yönlendirmesiörtülüolaraksonaerdirmesayılabilir.

Vekilintekyanlıolaraksözleşmeyisonaerdirmesine"istifa",vekaletverenintekyanlısona

erdirmesinede"azil"denir.

TBK'nın512/c.2uygunolmayanzamandasözleşmeyisonaerdiren,diğerininbuyüzden

ortayaçıkanzararınıkarşılamaklayükümlüdür.Uygunolmayanzamandakullanılsabile,sona

erdirmeyeilişkinbeyangeçerliolaraksonuçdoğururvesözleşmesonaerer.

Sözleşme,karşıtarafiçinelverişsizbirandasonaerdirilmişsevesözleşmeninsonaerdirildiği

zamana bağlıolarak birzarardoğacaksa uygun olmayan zamanda sona erdirme söz

konusudur.Örneğinbiravukatınsonduruşmanınhemenöncesinde,birhekiminoperasyonun

yapılacağı günde sözleşmeyi tek taraflı sona erdirmesi uygun olmayan zamanda



sözleşmenintektaraflısonaerdirilmesidir.

Haklıbirnedeninbulunması,genelliklesonaerdirmeninuygunolmayanzamandayapılıp

yapılmadığının incelenmesine engelolur.Avukatın,davayızamanaşımında açmaması,

birbirinitakipedenduruşmalarınbirçoğunagirmemesi,aksinatalimatolmadığıhaldeişsahibi

aleyhineolankararıtemyizetmemesi,işsahibincetakibekonulmasıiçinverilensenetleri

kaybetmesi,fazlayailişkinhakkısaklıtutmadandavaaçması,işsahibiadınatahsiletmesi

gerekenparayıalıpzimmetinegeçirmesi,müvekkiledosyanınbirörneğininverilmemesi.

Avukatdaşuhallerdehaklısebeplesözleşmeyitektaraflıolaraksonaerdirebilir:işsahibinin,

avukatahukukaveyaahlakaaykırıtalimatvermesi,onakötüdavranması,hakaretetme

biçimindesuçteşkiledenbireylemdebulunması,doğrudandoğruyakarşıtarafileirtibata

geçipalacağınıharicenalması,avukatayanıltıcıbilgiveyabelgesunmasıvebenzerihaller.

Sözleşmenin uygun olmayan zamandasonaerdirilmesihalinde,karşıtarafın ifayaolan

menfaatideğil,olumsuz zararın karşılanmasıgerekir.Özellikle,sözleşmenin kurulması

nedeniyleyapılanmasraflar,vekaletinifasıiçinalınantedbirlervegirişilenmasraflarla,vekalet

vereninyenibirvekilbulmasıiçinyapacağımasraflaragirer.

Tekyanlısonaerdirmehalinde,vekilin,kuralolarakücretinintamamınıisteyemeyeceği,vekil

yararınaadilbirkarşılığahükmedilmesigerektiğikabuledilmektedir.

Avukatlık kanununda bu duruma önemlibiristisna getirildiğigörülmektedir.Avukatlık

kanununun174.maddesinegöre,avukathaklıbirnedenolmaksızınazledilirveyahaklıbir

nedenleistifaederse,ücretinintamamınahakkazanır.Bununtersidegeçerlidir.Avukathaklı

birnedenleazledilmişseveyahaklıbirnedenolmaksızınistifaetmişsehiçbirücretalamaz.

B.Ölüm,ehliyetsizlikveiflas

Vekilyadavekaletvereninölümühalindekuralolaraksözleşmesonaerer.

Vekil,vekaletvereninölümünüöğreninceyekadaryaptığıişlerleorantılıolarakücretisteyebilir.

Vekilinölümühalindemirasçılarıücrettalebindebulunabilirler.Vekaletverenvemirasçıları,

vekilden ya da mirasçılardan vekaletsona erene kadaralınmış olan şeylerin verilmesi

talebindebulunabilirler.

Ölüme benzersebeplerden gaiplik ve tüzelkişiliğin ortadan kalkmasıyla da vekalet

sözleşmesisonaerer.

Herikitaraftan birinin hukukieylem ehliyetinin yitirmesiya da iflasıda aynıbiçimde

sözleşmeninsonaermesinigerektirir.

Vekaletvereniniflasetmesinerağmen,malvarlığınıilgilendirmeyekonulardavekilinişlem

yapmasımümkündür.Örneğinvekil,iflasedenmüvekkilininboşanma,soybağınınreddigibi

davalarınıtakipedebilir.

TBK'nın513.sonaermenedenleribulunsabile,sözleşmeninsonaermesivekaletverenin

çıkarlarınıtehlikeyesokuyorsa,vekaletverenyadamirasçısıyahutdatemsilcisiişleribizzaat

görecekdurumagelinceyedekvekilyadamirasçısıyahutdatemsilcisivekaletisürdürmekle

yükümlüdür.



Ölüm,ehliyetin yitirilmesiya da iflas gibibirneden ortaya çıkarsa,fakatvekilbunu

öğrenmeden bazıişlemleryapmışise,bu işlerden vekaletveren vemirasçıları,vekalet

sürmekteymişçesinesorumluolurlar.(TBK514)



17.VEKALETSİZİŞGÖRME

1.Kavram

İşsahibininçıkarınauygunolarakgirişilenveonungeçerlibiryasaklamasınaaykırıolmayan

vekaletsizişgörmeye"caizolanvekaletsizişgörme"1.Vekaletsizişgörenöylesansada,

aslındaolan;3.Veyaişgörenin,başkasınaaitolduğunubilerekyadabilmeyerekkendi

çıkarınayapmışolduğuişe,4.yahutdaişsahibitarafındanyetkilikılınmamışbirkişinin

kendisine verdiğivekalete dayanarak,işsahibinin birişinigörmesidurumunda da "caiz

olmayanvekaletsizişgörme"denir.

Caizolanvekaletsizişgörmehukukiişlem benzeribireylem,caizolmayanişgörmeise

hukukaaykırıbireylem niteliğindedir.

II.Öğeleri

A.Birişingörülmesi

Olumluherinsaneylem vedavranışıişgörmeninkonusunuoluşturabilir,ancakbaşkalarına

zararvermeamacınayönelikeylem veişlemlerbuişgörmekavramınınkapsamınagirmezler.

B.Görülenişinbaşkasınaaitolması

İşgörenbaşkasınınhaklarınıkullanarakyadakoruyarak,başkalarınınborçveyükümlülüklerini

yerinegetirerekbirişgörmelidir.

C.İşgörenevekaletverilmemişolması

İşgörenbaşkasınınişiniokişininvekaletiolmadangörmüşolmalıdır.Vekaletiolmama,hiç

temsilyetkisiverilmemişolmasıanlamınageldiğigibi,verilentalimatyadatemsilyetkisinin

aşılmışolmasıveyabirsüreilesınırlıolarakverilentemsilyetkisininsüresininbitmesine

rağmenişlem yapılmasıdavekaletiolmamakavramıiçindeyeralır.

D.İşgörmeiradesi

İşgöreninbirbaşkasıadınaişgörmeiradesinesahipolmasıyadaişinbaşkasınaaitolduğunu

bildiğihaldebuişigörmeyegirişmesigerekliolmayıp,yalnızcabirişgörmeiradesiyleoişe

girişmişolmasıyeterlidir.Bunedenleonunayırtım gücünesahipolmasıdagerekir.

III.Vekaletsizişgörmeninsonuçları

A.İşgöreninborçları

İşgören,işiişsahibininçıkarlarınauygunbiçimdegörmekleyükümlüdür.(TBK.526)Hem caiz

olanhem decaizolmayanvekaletsizişgörmedeişgören,işsahibininçıkarınavegerçekyada

tahminedilenamacınauygunhareketetmeborcualtındadır.

İşgörenbaşkasıhesabınagördüğüişteneldeettiğiyararlarıişsahibinedevretmekveona

hesapvermekleyükümlüdür.

B.İşgöreninhakları

Caizolanişgörmede,işgören,işinniteliğineuygunolarakyapılmasıgerekliolanzorunluve



yararlıgiderlerledoğanzararınödenmesinivegerekiyorsa,uygunücretödenmesiniisteyebilir.

Caizsayılanvekaletsizişgörmedendoğanalacaklar,sözleşmedendoğanlargibionyıllık

zamanaşımınabağlıdır.İşgörmedendoğanalacaklarıiçinhapishakkınasahiptir.

Caizolmayanişgörmedeise,işgören,işsahibindenişingörülmesinedeniylesağlananyararlar

oranındangiderlerinveücretinödenmesiniisteyebilir.

C.İşgöreninsorumluluğu

Hertürlüihmalvekayıtsızlığındansorumludur.Ancakişi,işsahibininbirzarardankurtarmak

içinyapmışsa,sorumluluğuhafifletilir.(TBK527/I)Ayırtım gücünesahipkısıtlılaryalnızca

haksızfiilhükümlerinedayanılaraksorumlututulabilirler.Bilerekyadakendikusurusebebiyle

bilmeyerek,işsahibiningeçerlibiryasaklamasınaaykırıişgörenkimse,beklenmedikhalden

desorumluolur.

Eğerişsahibiböylebirişingörülmesiniyasaklamışvebuyasaklamahukukaveahlakaaykırı

değilse ve işgören buna karşın işigörmüşse,artıkişgören beklenmedikhalden doğan

zararlardanbilesorumluolur.(TBK527/II)

Vekaletsizişgörenkişi,fiilehliyetinesahipdeğilse,yaptığıişlemdenelinegeçendeğerlerden

ancakelindekalanbölümünügerivermekleyükümlüdür,fakatelindençıkanbölümüiyiniyetli

olmaksızınelindençıkarmışsa,bundandasorumluolur.(TBK.528/I)

İşgörenhaksızeylem işlemişse,bundandoğansorumluluğudahadagenişletilmiştir.(TBK.

528/II)

SAKLAMA(MUHAFAZA)AMACINIGÜDENSÖZLEŞMELER

19.VEDİA(GENELSAKLAMA)SÖZLEŞMESİ

1.Tanımı

Saklama,saklatantarafındanverilenbirtaşınırın,saklayantarafındankabuledilerekgüvenli

biryerdesaklanmasıvesaklatanındilediğizamanistemesiyleonusaklatanagerivermesi

yükümlülüğünüyükleyenbirsözleşmedir.

TBK 561vd.maddelerinde,genelsaklamasözleşmesi,570vd.maddelerinde,öncegenel

saklama sözleşmesi,ardından 570 vd.maddelerinde,saklama sözleşmelerinin bazıözel

türleridüzenlenmiştir.Bunlarmislişeylerinsaklanması(TBK570),ardiyeciyebırakma(TBK

571-575),konaklamayeri,garaj,otoparkvebenzeriyerleriişletenlerebırakma(TBK576-580)

sözleşmeleridir.Busözleşmelerinortaközelliği,taraflardanbirininsaklamaborcualtında

olmasıdır.

II.Öğeleri

A.Saklanacakbirtaşınır

Taşınmaz malın niteliği, saklamna sözleşmesiyle amaçlanan durumla pek

bağdaşmamaktadır.

Taşınmazlargibihaklardasaklamasözleşmesininkonusunuoluşturamaz.



Gerekmisligereksemisliolmayanşeylersaklamasözleşmesininkonusunuoluşturabilir.

Hatta paranın saklama konusu olacağıhakkında bir hüküm sözleşmeye konulabilir.

(Krş.TBK.570)

B.Butaşınırıngüvenlibiryerdesaklanması

Saklayan(müstevdi),saklatanın(mudi)verdiğitaşınırıkabulederekonugüvenlibiryerde

saklamayıüstlenmelidir.Saklayansaklatanınizniolmadıkçaşeyikullanamaz,yalnızcasaklar.

(TBK.563)

Mülkiyeti,saklatandakalır,yalnızcazilyetliksaklayanageçervesaklatanınherzamanşeyi

geriisteme hakkıvardır.Bu özelliğivedia sözleşmesinikullanım ödüncünden,tüketim

ödüncünden,adikiradanveürünkirasındanayırdetmektedir.

Saklayan,taşınırısaklamaborcuyanında,saklananhayvanıdolaştırma,saklanankıymetli

evrakın faizinitahsiletme,kıymetlievraka düşecek ikramiyenin izlenmesigibi,vekalet

ilişkisindendoğanyükümlülüklerideüstlenebilir.Böylebirdurumda,karmabirsözleşme

ilişkisivardır.

C.İstenildiğizamanşeyinsaklatanageriverilmesi

Sözleşmede birsüre belirlenmiş olsa da bu süre bitmeden saklatanın isteme yetkisi,

saklayanındagerivermeyükümlülüğüvardır.(TBK.564)

D.Taraflarınanlaşması

Belirtilenöğelerüzerindetaraflarınanlaşmalarıylavediasözleşmesikurulur.

E.Ücretzorunluöğedeğildir

Ücret ödenmesizorunlu değildir.Fakat taraflar ücret ödeneceğinikararlaştırabilirler.

Kararlaştırılmamışsayadakoşullarsaklayanınbirücretkarşılığıbuişiyapmışolduğukanısını

uyandırmıyorsa,ücretgerekmez.(TBK.561/II)

III.Hükümleri

A.Saklayanınborçları

1Eşyayıkabulborcu

Saklayan,eşya kendisine verildiğizaman bunu kabuletmek zorundadır.Kabuletme,

saklayanın,yalnızcaborcuolup,eşyanıntesliminiistemehakkıyoktur.

2.Eşyayısaklamaborcu

Saklayan,sözleşme konusu şeyigüvenlibiryerde saklama borcu altındadır.Eşyanın

saklandığıyeringüvenliğinindesağlanmasıgerekir.

"aracınızdadeğerlieşyabırakmayınız,meydanagelecekolumsuzluklardanmüessesemiz

sorumludeğildir."Uyaruyazılarınıişaretederekherhangibirsorumluluğununbulunmadığını

ilerisürmektedir.OysaTBK'nun561.maddesinegöreotoparkişletmesi,saklananıgüvenlibir



yerde saklamakla veya saklanan yerin güvenliğinisağlamakla yükümlüdür.Bu nedenle

otoparkın değişikyerlerineasılan yazıların,otoparkişleticisinisorumluluktan kurtarması

mümkündeğildir.(TBK579)

Birdençokkişi,eşyaüzerindehaklarınıkorumaküzere,hukukidurumuçekişmeliveyabelirsiz

olanşeyi,birgüvenilirkişiyebırakırlarsa,bukişisaklatanlarıntamamınınrızasıveyahakimin

kararıolmadıkça,onusaklatanlarınhiçbirinegeriveremez.(TBK569)

3.Eşyayıkullanmamaborcu

Saklama konusu eşyayıkullanamaz.Eşyayıkullanmasıdolayısıyla saklatana uygun bir

tazminatverme ve beklenmedik halden doğan zararlarıbile ödeme borcu altına girer.

(TBK.563/II)Fakatşeyikullanmamışolsaydıbilebuzararındoğacakolduğunukanıtlarsa,

beklenmedikhaldendoğanzararıödemez.(TBK.563/II)

Kullanmayasağı,emredicibirkuraldeğildir.

Eşyayıkullanmamaborcumisliolmayanşeylergibimisliolanlariçindegeçerlidir.(TBK570)

TBK'nın 570.kendisine bırakılan parayımislen gerivermesiaçıkça veya örtülü olarak

kararlaştırılmışsa,saklayanparayıkullabilirvebudurumdayararvehasarkendisineaitolur.

Paranın zarfve benzerişeyleriiçerisinde mühürlenmeksizin ve kapatılmamış olarak

bırakılmışolması,bunusaklayantarafındankullanılabileceğikonusundabirörtülüanlaşma

sayılır.(TBK570/II)

4.Eşyayıgerivermeborcu

Saklataneşyayıherzamangeriistemeyetkisinesahiptir.(TBK564)

Şeydeoluşanfazlalıklarındasaklatanşeylebirliktegeriverilmesigerekir.(TBK.564/c.2)

Şeyingeriverileceğiyer,korunmasıgerekenyerdir.(TBK566)

Saklayan,eşyanındeğeriniyadadeğerindekikaybıgerivermeanında,saklatanaödemek

zorundadır.

Saklayan,saklananhaczedilmedikçeveyasaklayanakarşıistihkakdavasıaçılmadıkçaşeyi

üçüncükişilereveremez,saklatanaiadeileyükümlüdür.(TBK568)

B.Saklatanınborçları

1.Ücretödemeborcu

Ücret,vediasözleşmesininzorunluöğesideğildir.Fakatkararlaştırılabiliryadadurum ve

koşullarsaklayanınbirücretödenmesinibeklemesinihaklıgösterebilir.

2.Masrafvezararlarıödemeborcu

Saklatan,şeyinsaklanmasıylazorunlubağlantısıolangiderlerisaklayanaödemekzorundadır.

(TBK562/I)

Ayrıcaşeyinsaklanmasıdolayısıyladoğanzararlarıda,buzararlarınkendikusurundaileri



gelmediğinikanıtlayamadıkçasaklatanödemekzorundadır.(TBK562/II)

Ayrıcasaklatan,sözleşmeylekararlaştırılansürenindolmasındanönceşeyigeriistemişse,

saklayanınkararlaştırılmışbulunansüreyigözönündetutarakyapmışolduğugiderlerideona

ödemekzorundadır.(TBK.564/c.2)

IV.Genelsaklamasözleşmesininsonaermesi

Sürenindolmasıylasözleşmedekendiliğindensonaerer.

Sözleşmedebirsüreöngörülmüşolsadasaklatanbusüredolmadanşeyigeriisteyebilir.

(TBK.564)

Bazensaklayandabelirlenensüredenönceşeyigeriverereksözleşmeyisonaerdirebilir.

Kuralolaraksaklayan,süredolmadanşeyigeriveremez.Fakatöncedenöngörülemeyen

durumlarınortayaçıkması,sözleşmenindevamıhalindesaklamakonusuşeyiçintehlikeli

oluryadasaklayanınzararınayolaçarsa,saklayansüredenönceşeyigeriverebilir.(TBK.565)

20.KEFALETSÖZLEŞMESİ

I.Kavram

Kefil;borçlununborcunuödememesihalinde,buborçtankendisininkişiselolaraksorumlu

olacağınıalacaklıyakarşıyükümlenir.Kefaletsözleşmesiyle,alacaklıvekefilarasında,bir

sözleşmekurulur.Borçlubusözleşmede,tarafdeğildir.Ayrıca,alacaklıylakefilarasında

sözleşmeyapılırkenborçlununiznininalınmasınadagerekyoktur.Asılborçlukefaletiaçıkça

istememişolsabile,kefilyükümlülükaltınagirebilir.

Güvencealtınaalınanborcun,paraylaölçülebilirolmasıyeterlidir.Buborçsatış,kira,esergibi

birsözleşmedendoğabileceğigibi,haksızbireylemdenyadasebepsizzenginleşmeden

doğmasınındaönemiyoktur.

Birkimsekendiborcuiçinkendisinekefilolamaz.Birkimsekendialacağıiçinkefilolmuşsa,

alacakkendisindekaldığısürece,buhüküm doğurmaz,alacakbaşkasınadevredildiğianda

kefaletdevreyegirer.

II.Özellikleri

Borçlununborcuilekefilinborcununbirbirindenayrıolması:Borçluilekefilinborçlarının

kaynağıbirbirindenfarklıolduğugibi,asılborcunkaynağınıteşkiledensözleşmeşartabağlı

olmasayadaasılborçiçinbirvadekararlaştırılmamışolsabilekefaretşartaveyavadeye

bağlanabilir.

Kefilinborcununbağımlı(fer'i)niteliktaşıması:Kefalettendoğanborç,bağımlıbirborçtur.

Bubağımlılıkortadageçerliolanbaşkabirborcunvarlığınıgerektirir.Geçerlibirasılborç

olmadıkçabirkefaretsözleşmesikurulamaz.Bunungibiasılborcunsonaermesiylekefalet

dekendiliğindensonaerer.

Kefilinödeyeceğimiktar,asılborçlununmiktarınıaşamaz,fakatasılborçtandahaazolabilir.

Asılborçluyakarşıistenebilirhalegelmeyenalacak,kefilekarşıdaistenebilirhalegelmez.

Kefaletalacağı,asılalacaktanbağımsızolarakdevredilemez;Kuralolarakkefilborçluyaait



defiveitirazlarıalacaklıyakarşıilerisürebilir.Kefil,alacağınmuaccelolmadığınıdaileri

sürebilir.

Bir anlaşmazlık durumunda alacaklıyalnız kefaletin değil,asılborcun varlığınıda

kanıtlamalıdır.

Kefaletinbağımlıniteliğisözleşmeiledekaldırılamaz.

Kefilinborcununikincilniteliktaşıması:Kefaletaynızamandakuralolarakikincilbirnitelik

taşır.Bunagörealacaklıdoğrudankefilebaşvuramaz.Onunönceborçluyabaşvurup;onu

hukukiyollatakipetmesi,borçlununborcuödememesidurumundadakefilabaşvurması

gerekir.Kefaletinikinciniteliktaşımasıesası,özellikleadikefaletiçingeçerlidir.Bunakarşılık

müteselsilkefaletlealacaklıdoğrudandoğruyakefiledebaşvurabilir.

Kefaletsözleşmesinin tek tarafa borç yüklemesi:Kefaletkuralolarak karşılıksız bir

sözleşmedir,tektarafaborçyükler.Borçlu,kefilinkefaletinieldeedebilmekiçinonabiryarar

sağlasabile,kefaletsözleşmesiyineivazsızsayılır.Örneğin,borçlununkendisinekefilolacak

kişiyebirkomisyonvermesiivazsayılamaz.Alacaklının,asılborcundurumuhakkındabelirli

zamanlardakefilebilgivermekgibiyükümlülükleraltınagirmesidebirkarşılıklıkilişkisi

doğurmaz.

Kefaletsözleşmesiilebaşkasınaaitbiralacakgüvencealtınaalınır:Kimseninkendiborcu

yadaalacağıiçinkefilolmasısözkonusudeğildir.Kefaletsözleşmesi,birbaşkakişininborcu

hakkındaoborcunalacaklısıileyapılır.Kişikendiborcunakefilolamaz.

III.Benzerhukukiilişkilerdenfarkları

A.Garantisözleşmesindenfarkı

Garanti,kanundadüzenlenmeyenisimsizbirsözleşmedir.Garantisözleşmesibaşlıcaiki

şekilde yapılır.Safgarantisözleşmesinde garantiveren garantialana belirlibirborç

ilişkisindenbağımsızolarakbirsonucutaahhüteder.Birkimseye,belirlibirbölgedebelirlibir

mağazaaçtığıtakdirdekargarantisiverilmesitipikörneklerdir.Birborcunvarolmadığıyada

konusunun imkansızbulunduğu dahi,safgarantisözleşmesinin konusunu oluşturabilir.

Özellikleuluslararasıticarettekarşılaşılanrisklerşuşekildesıralanmaktadır:Dövizyabancılık

unsurundan,ithalattan,kanunlaştırmahareketlerinden,sözleşmetaraflarınınçokluğundan

vb.dendoğanriskler

Diğerbirtürüisekefaletbenzerigarantidir.Butürgarantisözleşmelerinde,garantiveren,bir

borcunkonusunuoluşturanediminyerinegetirilmemesindendoğanriskiüstlenir.Safgaranti

sözleşmelerindenfarklı,fakatkefaletsözleşmelerinebenzerolarakbusözleşmelerdedeüçlü

birilişkibulunmaktadır.Kefaletsözleşmesinebazıyönlerdenbenzemeklebirlikte,kefalet

benzerigarantişunoktalardakefalettenayrılmaktadır:

a)Kefaletsözleşmesindekefilinborcufer'idir.Bunakarşılıkgarantivereninborcu,asılborcun

varlıkvegeçerliliğinden,davavetakipedilebilirliğindenbağımsızdır.Bunabağlıolarakgaranti

verenesasilişkidendoğandef'ileriilerisüremez.

b)Kefil,yaptığıödemeoranındaalacaklınınhaklarınakanungereğiardıl(halef)olduğuhalde,



garantivereninkanundandoğanböylebirhakkıyoktur.

c)Kefaletsözleşmesiningeçerliliğiyazılışeklebağlıolduğuhaldegarantisözleşmesiözelbir

şeklebağlıdeğildi.Fakat6098sayılıTBK,kefaletsözleşmesininyanındadiğerkişiselteminat

amacıgüdensözleşmelerdedekefaletinşeklinekefilolmaehliyetineveeşinrızasınailişkin

hükümlerin uygulanacağıhükme bağlanmaktadır.(m.603)Dolayısıyla,kişiselgüvence

sağlamaamacıgüdenbirsözleşmeolangarantisözleşmesinindekefaletsözleşmesinin

bağlıolduğuşekleuygunbiçimdeyapılmasıbirgeçerlilikşartıhalinegetirilmiştir.

B.Müteselsilborçlulukveborcakatılmadan(birlikteborçüstlenmeden)farkı

Müteselsilborçluluğun zaman zaman müteselsilkefaletile karıştırıldığıgörülmektedir.

Özellikleşunoktalardafarklılığınbulunduğusöylenebilir:

a)Müteselsilborçluluktaborçlularınhepsininsorumluluğununhukukidayanağıaynıdırve

tektir.Bunakarşılıkkefaletsözleşmesindeasılborçluilekefilinsorumluluğununhukuki

sebebibirbirindenayrıvefarklıdır.

b)Müteselsilborçlularınborcuaslivebağımsızdır.Oysakefaletmüteselsilolsabile,kefilin

sorumluluğufer'idir;hattabirölçüdetalidir.

c)Müteselsilborçlulukkanundanveyasözleşmedendoğabilir.Oysakefaletsadecehukuki

işlemdendoğar,dolayısıylairadidir.

d)Müteselsilborçluluktanfarklıolarak,kanundakefilikoruyucubazıdüzenlemelereyer

verilmişolmasıdır.

Müteselsilborçlulukilemüteselsilkefaletarasındakibenzerlikise,alacaklınındilediğikişiye

başvurarakalacağınıtalepedebilmesindekendisinigösterir.

Kefaletborcakatılmadandafarklıdır.Borcakatılankişi,alacaklıya,mevcutbirborçhakkında

asılborçlununyanındaveonunlabirliktemüteselsilolaraksorumluolmayıüstlenir.Buradada

borcakatılanborçluasılborçluylabirlikteaynısebebedayanaraksorumluolur.Fer'ibirnitelik

taşımayanborcakatılmageçerlilikşeklinedebağlıdeğildir.Fakat6098sayılıTBK 603

hükmündeyeralanşekilkuralıborcakatılmadauygulanır.

Borcakatılmailekefaletinayırdedilmesindetarafiradeleriönem taşır.(TBK19)Bunakarşılık,

teminatverenkişiselbirçıkarasahipseborcakatılma,aksihaldekefaletinvarlığınınkabul

edilebileceğişeklindeifadeedilen"menfaatkıstası"herzamandoğrusonucaulaşılmasına

imkanvermez.

IV.Kefaletingeçerlilikkoşulları

A.Geçerlibirasılborcunvarlığı

Kefalettensözedebilmekiçinbirasılborcunvarlığıgerekir.Ancakbuborcunilledekefaletin

yapıldığısıradavarolmasıgerekmeyip,ileridedoğacakborçlariçindekefaletsözleşmesi

yapılabilir.Önemliolan alacaklının kefile başvurduğu sırada ortada bir asılborcun

bulunmasıdır.(TBK.582/I)Gelecektedoğacakveyakoşulabağlıbirborçiçindekefalet

kurulabilir.Önemliolanasılborcunyeterliölçüdebireyselleştirilmişolmasıdır.Asılborcun

geçerliolupolmadığı,sözleşmeninkuruluşanınagöredeğil,kefilekarşıödemetalebinde



bulunulduğuanagöredeğerlendirilir.

Kirayadakredisözleşmelerindehemenherzamanhenüzdoğmamışborçlariçinkefil

olunmaktadır.İlkeolarakkefil,asılborçlununkefaletsözleşmesininkurulmasındansonraki

borçlarındansorumludur.(krş.TBK589/III)

Yalnızcaasılborcunvarlığıyeterliolmayıp,aynızamandabuasılborcungeçerlideolması

gerekir.Bunedenleyanılma,aldatma,korkutma,hukukaveahlakaaykırılıkyadaimkansızlık

yahutda yasada öngörülen biçime uymama nedeniyle asılborcu doğuran sözleşme

geçersizse,kefaletdegeçersizolur.(TBK582)Kefilasılborcungeçersizliğinibildiğihalde

kefilolmuşolsabile,kefaletsözleşmesigeçersizdir.

Yanılmaveyaehliyetsizliksebebiyleborçlununsorumluolmadığıbirborçiçinkişiselgüvence

verenkişi,yükümlülükaltınagirdiğisırada,sözleşmeyisakatlayaneksikliğibiliyorsa,kefalet

konusundauygulanabilecekilkevekoşullaragöresorumluolur.(TBK582/II)Yasakoyucu

zamanaşımınauğramışbirborcakefilolankişihakkındadaaynıkuralınuygulanacağını

hüküm altınaalmıştır.(TBK582/II)Özelbirdüzenlemeolmasaydı,busözleşmekefaletdeğil

garantisözleşmesiniteliğinitaşırdı.

Kefilasılborçluya aitdefilerialacaklıya karşıilerisürebildiğinden,asılborcu doğuran

sözleşmeningeçersizliğinideilerisürebilirvekefilalacaklıyabirödemedebulunmuşsa,bunu

nedensizmaledinmehükümlerinegöregerialabilir.İcazetdekafeletinyenidencanlanmasını

sağlamazveböylebirdurumdakefaletsözleşmesininyenidenyapılmasıgerekir.

Asılborcunkaynağınıteşkiledensözleşmedendönülmesi,kefaletindesonaermesineyol

açar.Asılborçluiptalbeyanıylasözleşmeyisonaerdirirse,kefaletsözleşmesideortadan

kalkar.

Geçerliolanborç,aynızamandabelirliolmalıdır.Aksihaldekefaletgeçersizolur.Borcun

belirliolmasıgereği,fer'ilikilkesininbirsonucudur.

B.Kefilinehliyeti

Tam eylem ehliyetinesahipbulunmasıgerekir.

Eğerkişitam eylem ehliyetinesahipdeğilse,kefaletsözleşmesiyapamayacağıgibi,onun

adına,yasaltemsilcisiolanvelivevasisidahibusözleşmeyiyapamaz.Çünkükefalet,MK

449.maddesindebelirtilenyasakişlemlerdendir.Sınırlıehliyetsizebirmeslekvesanaticra

etmesiiçinizinverilmişse,bumeslekvesanatınicrasıiçingerekliolduğutakdirdesınırlı

ehliyetsizkefaletsözleşmesideyapabilir.

Kendisineyasaldanışmanatanmışolankişilerinkefaletsözleşmesiyapabilmeleriiçin;yasal

danışmanınrızasınıalmalarıgerekir.Kendisinekayyım tayinedilenkişininkefaletehliyeti

vardır.

İflasınaçılmasıveiflasedenkişininmallarıüzerindekitasarrufyetkisininkalkmasıonunkefil

olmasınıengellemez,ancakalacaklıbuhakkınıiflasmasasınakarşıilerisüremez.Kendisine

konkordatoiçinverilensüreninilanındanitibarenborçlunun,icramahkemesininiznidışında

kefilolmasıyasakveaksineyaptığıişlemlerhükümsüzdür.



Noterlerkefilolamazlar.

Ticaretşirketlerikuruluşişlemindebelirtilenamaçlarıngerçekleştirilmesiyleilgiliolarakkefil

olabilirler.

Kefilinasılborçlununmalidurumuhakkındayanılmasısaikhatasıyüzündensözleşmenin

iptalinedeimkanvermez.

C.Sözleşmeninyazılıbiçimdeyapılmışolması

Mutlakayazılıolarakyapılmasıgerekir.Geçerlilikkoşuluolduğundan,taraflar,tanıkdinleterek,

yeminederekyadabizzatkendileriikrardabulunarakkefaletinvarlığınıkanıtlasalarbile,

ortadayazılıbirsözleşmeolmadıkçakefaletgeçerlideğildir.

Geçersizliğiniherilgiliilerisürebileceğigibi,yargıçdare'sengözönündetutmakzorundadır.

Kefilinaçıkveyaörtülüicazetiveyaifadabulunması,şekileksikliğinigidermezvekefaleti

geçerlihalegetirmez.Sözleşmeyigeçerlisanarakalacaklıyaödemeyapankefil,verdiğiniTBK

77vd.Maddelerinedayanarakaçacağıbirsebepsizzenginleşmedavasıylaalacaklıdangeri

isteyebilir.

Azamimiktarınyanındakefalettarihininvemüteselsilkefaletsözkonusuisebuhususunda

elleyazılmasışarttır.(TBK583/I)TBK583.maddesinegöre,kefaletsözleşmesinde,kefilin

sorumluolduğumiktarın,kefalettarihininvemüteselsilenkefaletsözkonusuisebuhususun

kefilinelyazısıilebelirlenmesişarttır.(TBK.583/I)

Azamimiktarınvekefalettarihininelleyazılmamışolmasıkefaletsözleşmesinigeçersizkılar.

Buna karşılık kefaletin türünün elle yazılmamış olmasısözleşmenin geçersiz olması

sonucunudoğurmaz,fakatkefaletadikefaletsayılır.

TBK583hükmükarşısında,yazmabilmeyenlerileözürlüolmasısebebiyleyazamayanların,

hüküm karşısındakefilolamayacağıdailerisürülmektedir.Fakatresmişekleuygunolarak

sözüedilenlerinkefilolmalarınabirengelyoktur.

Keflaetsenedindemutlaka"kefalet"deyimineyerverilmesizorunludeğildir;birborcunyerine

getirilmemesidurumunda,bağımlıolarak sorumluluğun üstlenildiğinibelirten ifadeler

kullanılmışolmasıyeterlidir.

Buyazılıbiçim içindeayrıca,kefaletiinilletinindegösterilmesigerekir.(TBK583)Kefalet

konusuasılborcunbireyselleştirilmesi,yanihangiborçolduğununanlaşılabilecekşekilde

belirtilmesigerekir.Yanikefaletverildiğiandahangiborçiçinverildiğininbelirlenebilirolması

gerekir.

Belirlibirmiktarınkararlaştırılmaması,sözleşmeninkefaletolaraknitelendirilmesiniengeller,

fakatböylebirsözleşmebelkigarantisözleşmesiolaraknitelendirilebilir.Alacaklınınadının

kefaletsenedindeaçıklıklagösterilmesizorunluolmayıp,bununbelirlenebilirolmasıyeterlidir.

Bunakarşılıkborçlununadınınaçıkseçikbelirtilmişbulunmasıgereklidir,belirlenebilirolması

yeterlideğildir.

Kefilinsorumluolacağıenyüksektutarıniçinesadeceanaparadeğil,borçlununkusurve



temerrüdününyasalsonuçlarıiledavavetakipgiderleri,sözleşmegereğiödenecekfaizlerde

girer.Asılborçtandahaazbirtutariçinkefilolankişi,aksikararlaştırılmadıkça,borcun

tamamıiçindeğil,kefilolduğudüşüktutariçinsorumluolmayadevam eder.

Kefaletgeçersizisede,tahvilteorisiuyarıncabaşkasınınfiilinitaahhütolarak(TBK.128)

sözleşmeningeçerlisayılabileceğikabulediliyordu.603.maddesikarşısındatahvilyoluyla

sözleşmeleringeçerlisayılmasıimkanıhemenhemenortadankalkmıştır.

Kefaletsözleşmesininsonradandeğiştirilmesiihtiyacıortayaçıkabilir.Yapılmasıistenen

değişiklik,kefilin sorumluluğunu arttıracak nitelikte ise,sözleşmenin geçerlibiçimde

kurulmasıiçinarananşekilşartı,değişiklikiçindearanır.Bunakarşılıksonradanyapılan

değişiklik ile kefilin sorumluluğu daraltılıyorsa, TBK 583.hükmündeki şekil şartının

aranmasınagerekyoktur.

D.Eşinrızası

6098 sayılıTBK'da,kefaletsözleşmesinin evlikişileriçin geçerliolması,eşin rızasının

bulunmasışartınabağlanmıştır.Eşinrızasınınyazılıolmasızorunludur.

Mahkemeceayrılıkkararıverilenyadayasalolarakayrıyaşamahakkınınbulunduğuhallerde

diğereşinrızasıaranmaz.Rızanınaranmasıbakımından,eşlerarasındageçerliolanmal

rejimininneolduğuönemlideğildir.Kefaletintürübakımındandabirayrım yapılmamıştır.

Rızanınsözleşmeninkurulmasındanönceyadaengeçsözleşmeninkurulmasısırasında

verilmesigerekir.(TBK584/I)Eş,rızayışartabağlıolarakdaverebilir.Genelbirrızayeterli

değildir,bireyselleştirilmişbirborcailişkinrızagösterilmesigerekir.Rıza,herhaldeyazılı

olmalıdır.Rızabeyanınıniçeriğihakkındakanundaözelbirdüzenlemeyoktur.Fakatönemli

olan kişinin,eşinin yaptığısözleşmeden ve üstlendiğirizikodan haberdarolduğunun

anlaşılmasıdır.

Birgeçerlilikşartıdır.Hakim tarafındandaeşinrızasınınbulunupbulunmadığıre'sendikkate

alınır.

Kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete

dönüşmesineyadakefilyararınaolangüvencelerinönemliölçüdeazalmasınasebepolan

değişiklikleriçindeeşinrızasıaranır.

Eşin rızasısadece kefalet sözleşmesinde değil,kişiselteminat amacıgüden diğer

sözleşmelerdeözelliklegarantisözleşmesindedearanmaktadır.(TBK603)

Ençokeleştirilenmaddelerdenbiri,kefaletteeşinrızasınailişkin584.maddeoldu.Bazı

hallerdeeşinrızasınınaranmayacağıhükmebağlandı.Bunagöre,ticaretsicilinekayıtlıticari

işletmeninsahibiveyaticaretşirketininortakyadayöneticisitarafındanişletmeveyaşirketle

ilgilikefaletlerde ;27.12.2006 tarih ve 5570 sayılıkamu sermayelibankalartarafından

yürütülenfaizdesteklikredikullandırmasınadairkanunkapsamındaverilecekkefaletlerde;

tarım kredi,tarım satışveesnafvesanatkarlarkredivekefaletkooperatifleriilekamukurum

vekuruluşlarıncakooperatifortaklarınakullandırılacakkredilerdeverilecekkefaletlerdeeşin

rızasıaranmayacaktır.

V.Kefaletinçeşitleri



A.Olağankefalet

Taraflar,borçlununborcuödememesiyadaborçludanborcuneldeedilmesininolanaksız

olmasıhalinde alacaklının kefile başvurabileceğinikararlaştırmışlarsa,ortada birolağan

kefaletvardır.Alacaklınınöncelikleesasborçluyabaşvurmasıesası,adikefaletimüteselsil

kefaletten,borcakatılmadanvegarantisözleşmesindendeayırdetmektedir.

Alacaklıborçluyabaşvurmaksızındoğrudandoğruyakefilebaşvurmuşsa,kefilborcuödemeyi

reddederek,alacaklıyaönceborçluyabaşvurmasınısöyleyebilir.Bunatartışmadefidenir.

Asılborçiçinbirderehingösterilmişse;kefil,öncerehninparayaçevrilerekalacağınelde

edilmesini,ondansonragerekirsekendisinebaşvurulmasınıisteyebilir.Bunadarehninparaya

çevrilmesidef'idenir.Budef'ilerdenherzamanferagatetmekmümkündür,kefildef'ilerin

varlığınıbilerekyadabilmeyerekbunlarıilerisürmedenalacaklıyaödemeyapmışsa,ödediğini

gerialamaz.Yaptığıbuödemealacaklıaçısındansebepsizzenginleşmedeteşkiletmez.

Sadecesözleşmedendoğanrehinhaklarınındeğil,hapishakkıgibiyasalrehinhaklarının

varlığıdakefileöncebunlarabaşvurulmasınıistemehakkıverir.Borçlununiflasınaveya

kendisinekonkordatomehliverilmesinekararverilmişse,artıkrehninparayaçevrilmesidef'i

ilerisürülemez.

Bazıhallerdekefiledoğrudandoğruyamüracaatetmekmümkündür.

1.Borçlualeyhineyapılantakibinsonucundakesinacizbelgesialınması,

2.BorçlualeyhineTürkiye'detakibatınimkansızhalegelmesiveyaönemliölçüdegüçleşmesi,

3.Borçlununiflasınakararverilmesi,

4.Borçluyakonkordatomehliverilmişolmasıdır.

Tartışma def'iilerisürüldüğünde,esasborçlunun takip edildiğinialacaklıkanıtlamalıdır.

Sadeceborçluyakarşıtakiptebulunulmasıyeterlideğildir,alacaklınınsözkonusutakibi

özenle yapmış olmasıve buna rağmen sonuç alamamasıgerekir. Gerekliözenin

gösterilmediğiniisekefilkanıtlamalıdır.Acizbelgesininkesinolmasışarttır.Borçluhakkında

kefilolunanınharicindebaşkabiralacakiçinyapılantakibinsonuçsuzkalmasıdayeterli

değildir.

Kefilayrıca,aynıgüvencekarşılığındamevcutrehinlerparayaçevrilinceyeveborçlualeyhine

yapılan takip sonucunda kesin aciz belgesialınıncaya veya kokordato kararına kadar

kendisinekarşıyöneltilentakibindurdurulmasınakadarkararverilmesiniisteyebilir.(TBK

590/II)

Sadeceaçığınkapatılmasıiçinkefilolunmuşsa,borçlualeyhineyapılantakibinkesinaciz

belgesialınıncaya veya konkordato kararına kadarkendisine karşıyöneltilen takibin

durdurulmasınakararverilmesiniisteyebilir.

Sadeceaçığınkapatılmasıiçinkefilolunmuşsa,borçlualeyhineyapılantakibinkesinaciz

belgesialınmasıylasonuçlanmasıveyaborçlualeyhineTürkiye'detakibatınimkansızhale



gelmesiya da konkordatonun kesinleşmesidurumlarında,doğrudan doğruya kefile

başvurulabilir.Sözleşmedebudurumlardaalacaklının,önceasılborçluyabaşvurmakzorunda

olduğukararlaştırılabilir.Görüldüğügibi,ilkdefaTBK'da"açığakefalet"eyerverilmiştir.Esas

itibariyleadikefaletinbirtürüolanaçığakefalette,kefilinsavunmaimkanlarınıkullanması

dahakolaydır.

Tüketicinin korunmasıhakkındakikanunun 10.maddesine göre tüketicikredisiverilen

hallerde,kredininteminatıolarakverilenkefaletdeadikefalettir.Sözleşmedemüteselsil

kefaletkararlaştırılmışolursa,sözleşmekanunaaykırıolduğuiçinkesinhükümsüzdür,fakat

sözleşmeadikefaletaçısındangeçerlilikşartlarınıtaşıdığıtakdirdetahvilyoluylaadikefalet

sayılabilir.

B.Zincirleme(müteselsil)kefalet

Buçeşitkefalette,alacaklı,esasborçluyabaşvurmadandoğrudandoğruyakefilebaşvurabilir.

Buçeşitkefalette,kefil,tartışmadef'iniyadarehninparayaçevrilmesidefini,kuralolarakileri

süremez.Müteselsilkefalette,kefilinborcununtaliniteliğibüyükölçüdeortadankalkmıştır,

ancak fer'initeliğihala mevcuttur.Müteselsilkefile müracaatedilebilmesiiçin,esas

borçlununödemedegecikmesivealacaklıtarafındangönderilenihtarınsonuçsuzkalması

veyaesasborçlununaçıkçaödemegüçlüğüiçerisindeolmasıgerekir.

TBK'nun586.maddesindekefilemüracaatetmedenönceesasborçluyaihtargönderilmesi

gerektiğivurgulanmaktadır.Hükümde kastedilen ihtartemerrütihtarıdeğildir.Asılborç

muaccelolduktan sonra esas borçluya ihtargönderilmelidirve birsonuç alınamaması

üzerinekefilemüracaatedilebilir.KonuyudüzenleyenTBK'nun586.maddesihükmüemredici

niteliktaşırvekefilaleyhinebuhükmünaksikararlaştırılamaz.

Fer'iliğinsonucuolarak,asılborçgeçerlideğilse,müteselsilkefaletdegeçerlideğildirve

müteselsilkefil,adikefilgibiesasborçluyaaitsavunmaolanaklarındanyararlanır.Hattakefil,

bunlarıilerisürmediğitakdirde asılborçluya karşırücu hakkınıkısmen veya tamamen

yitirebilir.Alacak,teslimabağlıtaşınırrehniveyaalacakrehniilegüvenceyealınmışsa,rehnin

parayaçevrilmesindenöncekefilebaşvurulamaz.Alacağınrehninparayaçevrilmesiyoluyla

tamamenkarşılanamayacağınınöncedenhakim tarafındanbelirlenmesiveyaborçlununiflas

etmesiyadakonkordatomehliverilmesihallerinde,rehninparayaçevrilmesindenöncede

kefilebaşvurulabilir.Alacakaynızamandataşınmazrehniyledegüvenceyebağlanmışsa,kefil

öncetaşınmazınparayaçevrilmesinitalepetmehakkınasahipdeğildir.

Kefil,diğerkefalettürlerindeolduğugibi,aynigüvencekarşılığındamevcutrehinlerparaya

çevrilinceyeveborçlualeyhineyapılantakipsonucundakesinacizbelgesialınıncayaveya

konkordato kararına kadar kendiswine karşıyöneltilen takibin durdurulmasına karar

verilmesiniisteyebilir.

Zincirlemebirkefaletkurulurkengenellikle,"müteselsilkefil""müşterekmüteselsilborçlu

sıfatıyla","müteselsilborçlu sıfatıyla taahhütve tekeffülederim","alacaklıdilerse önce

şahsıma başvurabilir","borçluya aynıderecede sorumlu olmak üzere" gibideyimler

kullanılmaktadır.

Müteselsilkefilile müteselsilborçlu kavramlarıbirbirinden farklıdır.Müteselsilkefilin



sorumluluğubağımlıolduğuhalde,müteselsilborçlu,diğerborçlulardanbağımsızolarakborç

altınagirmektedirvebuyönüyleborcufer'ideğildir.

Ticariborçlarakefilolunduğutakdirde,sözleşmedeaksikararlaştırılmamışsa,gerekesas

borçluilekefil,gereksebirdenfazlakefilarasındakiilişkilerdeteselsülhükmügeçerlidir.Bu

gibihallerdekefaletkanungereğimüteselsildir.İcrazaptınageçirilenkefaletlerdemüteselsil

kefalethükmündedir.

Başlangıçtaadikefaletolarakkurulanbirsözleşme,müteselsilkefaletolarakdeğiştirilebilir.

Fakatadikefaletinmüteselsilkefaletolarakdeğiştirilmesikefilindurumunuağırlaştıracağı

için,buanlaşmanınkefaletinşeklineuygunolmasıgerekir.


