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GİRİŞ
TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ

I.Özel Hükümlerin Niteliği
Hukuki hayatta rastlanan bütün borç ilişkilerini genel hükümlerle düzenleyebilme imkanı 

yoktur. Genel kuralların uygulanması her zaman somut hukuki ilişkiye uygun çözümü getiremez.
İşte kanunlarla getirilen özel hükümler,yalnız ilgili olduğu hukuki ilişkiye uygulanması kabil 
olan,onun özelliklerini göz önünde tutan hükümlerdir.

Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerin uygulanma sırası:
——— Borç ilişkisinden doğan hukuki problemi çözmek için genel hükümlerde uygulanabilir bir 
hüküm yoksa özel hüküm uygulanır.
———Özel hüküm, genel hükümlerin nasıl uygulanacağını gösteren açıklayıcı,yorumlayıcı ve 
tamamlayıcı nitelikte olabilir.
———Bir uyuşmazlık karşısında hem genel hüküm hem özel hüküm uygulanabiliyorsa özel hüküm 
uygulanır. 

II.Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmeler

1.Borçlar Kanununun sözleşme tiplerini düzenleyen hükümlerine hakim olan temel 
prensipler

a.Sözleşme Özgürlüğü Prensibi: Hukuk düzeni sınırları içerisinde kişilerin irade beyanlarıyla 
diledikleri hukuki sonuçları meydana getirebilme özgürlüğüdür.Sözleşme yapıp yapmama,tarafları 
seçme özgürlüğü,sözleşme konusunu belirleme serbestliği..
b.Tip Serbestisi Prensibi: Düzenlenen sözleşme kanun tarafından öngörüşmemiş olsa dahi 
geçerlidir.Sözleşme kanunun emredici hükümlerine,ahlaka,kamu düzenine ve kişilik haklarına 
aykırı olmamak şartıyla,taraflarca diledikleri tipte düzenlenebilir.
c.Hakimin takdir yetkisi prensibi: 

2.Borçlar Kanununun düzenlediği sözleşmelerin gruplandırılması

a.Konu ve amaç itibariyle sözleşmelerin gruplandırılması

aa)Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler:  Bir hakkın kesin olarak başkasına devrine yönelmiş olan 
sözleşmelerdir. Bir hakkın devri borcunu doğurur. Satış sözleşmesi,bağışlama sözleşmesi,mal 
değişim sözleşmesi. 

bb) Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler:  Mülkiyetin veya zilyetliğin devrini ifade 
etmez,kullanılmasının ve yararlanılmasının devrini ifade eder. Kira sözleşmesi,leasing 
sözleşmesi,faizsiz karz sözleşmesi

cc) İş görme Sözleşmeleri: Hizmet Sözleşmesi,Vekalet sözleşmesi,Eser Sözleşmesi
dd) Saklama Sözleşmeleri:  Genel Saklama Sözleşmesi, Konaklama Yeri,Otopark
ee) Teminat Sözleşmeleri: Kefalet Sözleşmesi,Rehin Vaadi  ve Ceza koşulu 
ff) Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeleri:  Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
gg) Ortaklık Sözleşmeleri: 

b. Diğer Gruplandırmalar

III. Kanun Tarafından Düzenlenmeyen Sözleşmeler

Tarafların yaptıkları sözleşme,hiçbir unsuru itibariyle ya da kısmen kanun hükmüyle 
düzenlenmemiş olabileceği gibi başka sözleşme tipleri için öngördüğü unsurların kanunun 
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öngörmediği bir tarzda bir araya gelmesi şeklinde de olabilir. Karma Sözleşmeler,Birleşik 
Sözleşmeler ve Kendine Özgü Yapılı Sözleşmelerdir.

1.Birleşik Sözleşmeler
Birleşik Sözleşmeler,hukuki nitelik ve vasıfları birbirinden ayrı ve bağımsız olan 

sözleşmelerin,tarafların serbest iradeleriyle birbirine bağlı duruma sokulmasıyla oluşturulur. Bu 
birleştirme ancak ortak bir amaç etrafında toplanmış ve kendilerine özgü vasıfları değişmeden 
birbirine bağlanmışsa birleşik sözleşmeden bahsedilir.

2.Karma Sözleşmeler
Karma sözleşmeler,kanunun çeşitli sözleşme tiplerinde öngördüğü unsurları kanunun 

öngörmediği bir tarzda bir araya getirmesiyle meydana gelirler. 
Çeşitleri:

a- Çifte tipli karma sözleşmeler:  Değişik sözleşme tiplerine ait edimler birbiriyle mübadele ilişkisi 
içindedirler.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
b-Kombine Sözleşmeler:  Taraflardan biri çeşitli tiplere özgü birden fazla edimde bulunma,diğeri ise 
tek bir edimi yerine getirme altına girer ve bu çoğunlukla para ödeme borcudur . Hastaneye kabul 
sözleşmesi,otelcilik sözleşmesi.
c-Çeşitli tiplere ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler: Birşeyin kısmen bir başka edimin 
kısmen de bağışlama kasdıyla karşılıksız olarak temlikini konu edinen karma bağışlamalar.
d-Tipik Sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi tipindeki karma sözleşmeler:  Isıtılması 
ev sahibine ait bir daire kiralanması

Karma sözleşmelere uygulanacak hüküm,yaratma ve kıyas görüşü, Karma sözleşmeler 
kanunla düzenlenmemiş olduğuna göre,bu sözleşmelere kanun hükümlerinin ancak kıyasen 
uygulanması mümkün olabilir. 

3.Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler
Bu tür sözleşmelerin unsurları,kısmen veya tamamen kanunun öngördüğü sözleşme 

tiplerinin hiçbirinde mevcut değildir.
 Bu sözleşmeler iyi niyet kurallarına ve işlerde yaygın teammüllere göre yorumlanır ve 

tamamlanırlar. Nitelikleri müsade ettikleri oranda benzedikleri sözleşme tiplerine ilişkin kanun 
hükümleri uygulanır.Bu tür sözleşmelerden doğan hukuki uyuşmazlıklar özellikle mahkeme 
içtihatlarıyla tespit edilmiş adet hukukunda bulunur. Bazı durumlarda hakim Medeni Kanunu Madde 
1’e dayanarak hukuk yaratır. Bu tür sözleşmeler oldukça fazladır. Bilirkişi ve hakem 
sözleşmesi,sulh sözleşmesi,tek satıcılık sözleşmesi,factoring,garanti sözleşmesi 

 BİRİNCİ KISIM
TEMLİK BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM
         SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
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BİRİNCİ AYIRIM
               GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I.Genel Bakış
Satış sözleşmesi,hukukumuzda karşılıklı borç doğuran nitelikte sözleşmedir.Satıcı,bu 

sözleşmeyle satılan malı alıcının borçlanmış bulunduğu satış bedeli karşılığında alıcıya teslim ve 
mülkiyeti geçirme borcu altın girer. 

Satış sözleşmesi devri mümkün her türlü eşyaya uygulanabilir hatta eşya niteliğinde 
olmayan bir sır veya bir haber de satım sözleşmesinin konusu olabilir. 

Satış sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda 4 ayrımda düzenlenmiştir.
1.Ayırım  207-208.md. “Genel Hükümler”
2.Ayırım  209-236.md. “Taşınır Satışı”
3.Ayırım  237-246.md. “Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar”
4.Ayırım  247-281.md. “Bazı satış türleri”ni düzenleyen ayırım. 

II.Satış Sözleşmesinin Tanımı
BK.MADDE 207’göre satış sözleşmesinin tanımı- “Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın 

zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu 
üstlendiği sözleşmedir.”

III.Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Satış sözleşmesinin tanımından hareketle hukuki nitelikleri:

a)Rızai Sözleşme Olması: Sözleşmenin tamam olması için mal ile paranın değiştirilmesi 
hususunda anlaşma yeterlidir.Ayrıca şeyin teslimi ve paranın ödenmesi şart değildir. 
b)Borç Doğurucu Sözleşme Olması: Sözleşmenin yapılmasıyla satılanın mülkiyeti satıcıdan alıcıya 
geçmemektedir.Bunun için tasarruf işlemi yapılması niteliğinde ifanın gerçekleştirilmesi lazımdır.Bu 
özellik satış sözleşmesinin borç doğurucu sözleşme olma niteliğini oluşturmaktadır.
c)Karşılıklı Sözleşme Olması: Satıcının ve alıcının karşılıklı olarak birbirlerine borçlanmayı taahüt 
etmesidir. 
d)Geçirim(temlik) borcu doğuran sözleşme olması: Satıcının bir şey üzerindeki mülkiyet hakkını 
veya mameleki diğer bir hakkı kesin olarak devir borcunu yükümlenmektedir.

IV.Satış Sözleşmesinin Unsurları
a-Satılan (mebi,satış konusu)
b-Satış Bedeli(semen,fiyat)
c-Satılan ile Satış Bedelinin Birbiriyle Değiştirilmesi Konusunda Tarafların Anlaşması(ifa)

a-Satılan (meb’i,satış konusu): Para ile değiştirilmesi mümkün ve iktisadi değeri olan bütün 
maddi ve maddi olmayan varlıkların satış sözleşmesinde satılanı teşkil etmesi mümkündür. 
Satılanın cinsi,satış sözleşmesinin şekli bakımından önemlidir. 

b-Satış Bedeli(Semen,fiyat): Satış bedeli,alıcının karşı edim olarak ödemeyi taahüt ettiği bir 
miktar paradır. Satış bedeli kararlaştırılmamışsa(kesin fiyatın belli olmasına gerek yok belirlenebilir 
olması yeterlidir) satış yoktur. Belirli olan veya belirlenebilir olan bedel mutlaka bir miktar paradır. 
Karşı edim para değil de bir iş görme edimiyse bu sözleşme satış sözleşmesi değildir. 

c-Satılan ile Satış Bedelinin Birbiriyle Değiştirilmesi Konusunda Tarafların Anlaşması(ifada 
anlaşması): Satıcının mülkiyeti veya bir hakkı geçirme borcu ile alıcının satış bedelini ödeme 
borcu arasında bir mübadele vardır. Kanun bu hususa şöyle bir çözümleme getirmiştir: “aksi 
kararlaştırılmadıkça satıcıyla alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdür.” 
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V.Satış Sözleşmesinin Çeşitleri
Taşınır Satışı————————————————————m.209-236
Taşınmaz Satışı ve Satış ilişkisi doğuran sözleşmeler—— m.237-246
Örnek Üzerine satış—————————————————m.247-248
Beğenme Koşuluyla Satış——————————————-m.249-252
Kısmi Ödemeli Satış————————————————- m.253-273
Açık Artırma ile Satış————————————————-m.274-281

VI.Satış Sözleşmesinin Hükümleri
Satış sözleşmesinin alıcıya ve satıcıya yüklediği sorumluluklar ve borçlar vardır. 

1.Satıcının Borçları
a-Satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme borcu,
b-Alıcıya üçüncü bir şahsın hak iddiasından etkilenmeyecek bir hukuki koruma sağlama 

borcu,(zapttan sorumluluk)
c-Satılanı ayıpsız olarak sağlama borcu,(ayıptan sorumluluk)
d-Satıcının yan borçları,başlıcaları, satılanı saklama ve koruma borcu,satılanı gönderme 

borcu,teslim masraflarını ve gerektiğinde taşıma masraflarını ödeme borcu.

2.Alıcının Borçları
a-Satış bedelini ödeme borcu,
b-Satılanı teslim alma borcu,
c-Alıcının teslim alma dışındaki yan borçları,başlıcaları,faiz ödeme borcu,mesafeli satışta 

satılanı saklama borcu,teslimden önce yapılan zorunlu ve faydalı masrafları ödeme borcu

VII.Satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesi

1.Yarar ve hasar kavramları,sorunun ortaya konması ve çeşitli çözüm şekilleri

1.1. Yarar ve Hasar Kavramı 
Yarar,birşeyden kendiliğinden ya da normal bir çaba karşılığında elde edilen fazlalıklardır. 

Ağacın meyvesi,koyunun sütü,paranın faizi,kiralık yerin kirası.
Hasar,dar anlamda ve geniş anlamda hasar olarak ikiye ayrılmaktadır.Geniş anlamıyla 

hasar,şeye arız olan ve onun kırılması,bozulması,kötüleşmesi,telef olması gibi sonuçlar yaratan 
zararlı halleri ifade eder. Dar anlamıyla hasar, sadece borç ilişkileri açısından kullanılan ve borcun 
doğumu ile ifa arasında geçen devrede borçluya isnad olunamayan haller dolayısıyla 
imkansızlaşması sonucunda ortaya çıkan ve taraflardan birini veya her ikisini tehlikeye sokan bir 
durumu anlatmak için kullanılır. Borca ilişkin hasar da denir. 

1.2. Sorunun Ortaya Konması 
Satış sözleşmesi kurulduktan sonra satılanın teslimine kadar geçecek süre içinde satılanda 

eksiklik ya da hasar meydana gelirse bunun sonucu kime ait olacaktır ? Hasarın intikali konusu 
madde 208’de düzenlemiştir. 

2.BK.m. 208’e göre satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesine ilişkin esası

MADDE 208- Kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel 
koşullardan doğan ayrık hâller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır satışlarında zilyetliğin 
devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir.

Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi 
durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer.

Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, 
satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.
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m.208/1: Taşınır satışı bakımından kabul edilen prensip,satılan taşınırın zilyetliğinin alıcıya 
devri anına kadar yarar ve hasar satıcıda kalacaktır. Taşınmaz satışı bakımından 
ise,taşınmazın,alıcı adına tescil edildiği ana kadar yarar ve hasarı satıcının taşıması gerektiği 
prensibi kabul edilir. Bu prensip BK.m.136 ile uyum içindedir.

İfa fiilinin gerçekleştirilmesine rağmen ifa sonucunun ortaya çıkmadığı özel istisnai durumlar 
vardır. Örneğin Satıcı,zilyetliği devretmiştir(ifa fiili gerçekleşmiştir) ancak  tasarruf işlemi geciktirici 
bir şarta bağlandığından henüz gerçekleşmemiş(ifa sonucu gerçekleşmemiştir) olduğu durumlarda 
da alıcı hasarı üstlenmiştir.

m.208/2: İfa fiilinin alıcıya yüklenebilir nedenlerle gerçekleştirilemediği durumlarda m.208/2 
fıkrasına göre  zilyetliğin devri gerçekleşmişcesine,alıcının temerrüde düştüğü anda hasar alıcıya 
geçer. 

m.208/3: Satıcının ifa fiilini gerçekleştirmesine rağmen ifa sonucunun henüz 
gerçekleşmediği bir diğer durum da mesafeli satışlarda karşımıza çıkar ki,bu tür satışlarda hasar 
sorunu BK.m.208/3 hükmünde ele alınmıştır.Satıcı,alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden bir 
başka yere gönderirse;satılanın bağımsız bir taşıyıcaya teslim edildiği anda hasar alıcıya geçer.

         İKİNCİ AYIRIM
        TAŞINIR SATIŞI 

             Taşınır Satışı Sözleşmesi

I.Genel olarak taşınır satışı sözleşmesi

1.Taşınır satışının tanımı ve konusu
Tanımı:MADDE 209- Taşınır satışı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar 

dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır.
Ürünler, bir yapının yıkıntıları ve taş ocağından çıkarılacak taşlar gibi, taşınmazdan 

ayrıldıktan sonra mülkiyeti devredilecek bütünleyici parçaların satılması da taşınır satışıdır.

2.Taşınır Satışı Sözleşmesinin şekli
Taraflar ayrıca bir şekil kararlaştırmadıkça şekil serbestisi vardır.Ancak taşınır satışı 

sözleşmesinin geçerlilik şekline tabi tutulan özel hükümlerin varlığı halinde resmi şekle tabidir. 

II.Satıcının Borçları

1.Satıcının satılanın zilyetliğini ve mülkiyetini devretme borçları ve bu borçları ifa etmede 
temerrütü

a.Genel Olarak
b.Satıcının satılanı saklama ve koruma borcu
c.Satıcının satılanın zilyetliğini devretme borcu
d.Satıcının satılanı gönderme borcu
e.Satıcının teslim giderlerini ve gerektiğinde taşıma giderlerini ödeme borcu,
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f.Satıcının satılanın mülkiyetini geçirme borcu
g.Satıcının temerrütü

a.Genel Olarak
Satıcının satılanın mülkiyetini geçirme ve bu amaçla zilyetliğini alıcıya devretme 

yükümlülüğü satıcının asıl borcudur. 
Zilyetliği devretme,fiili ; mülkiyeti geçirme,hukuki bir ilişkidir. Satıcının bu iki asli borcu 

yanında satılanı saklama,koruma,gönderme,teslim giderlerini ve gerektiğinde taşıma giderlerini 
ödeme borcu gibi yan borçlarıda vardır. 

b.Satıcının satılanı saklama ve koruma borcu
Bu borç genel prensiplerden ve özellikle dürüstlük kuralından doğar.Kanunla öngörülmemiş 

olması  önemini azaltmaz. Satıcı satılana özen göstermek,onun muhafazası için gerekli masrafları 
yapmak,gerektiğinde sigorta ettirmek,depolamak gibi hususlar bu borç kapsamındadır. 

c.Satıcının satılanın zilyetliğini devretme borcu
(“Zilyetliğin Devri” ifadesiyle “Teslim Etme” aynı anlama gelmektedir.)
Zilyetliği devretme,şeyin alıcının iktidarına geçmesini sağlayacak araçların verilmesi 

suretiyle olur.Teslim borcu alıcının yetkili temsilcisine de olur. 
Teslim borcunun ifa edilmiş sayılabilmesi için satılanın ayıpsız bulunmasının gerekip 

gerekmediği hususu parça borcu ve çeşit borcu ayrımı yapılarak belirlenir.Parça borcuysa ayıplı 
olsa da ifa edilmiş sayılır.Cins borcuysa ayıpsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde 
temerrüte düşer satıcı.

d.Satıcının satılanı gönderme borcu
Satılan,ifa zamanında kararlaştırılmış ifa yerinden başka bir yerde bulunuyorsa satıcının 

onu ifa yerine götürmesi asli bir borcudur.Alıcının başka bir yerde olduğu durumdaysa,satıcının 
gönderme borcu yan borç olmaktadır. 

Satıcı,satılanın gönderildiği yere iyi bir durumda varması için gerekli önlemleri almalı,uygun 
ambalaj yapmalı,taşıma biçimini ve taşıyıcıyı iyi seçmelidir,önemli nedenlerin varlığı halinde 
taşımayı geciktirebilir.

e.Satıcının teslim giderlerini ve gerektiğinde taşıma giderlerini ödeme borcu:
BK.m.211’e göre aksine sözleşme ve adet yoksa,ölçme ve tartma gibi devir giderleri 

satıcıya aittir. Gene aynı maddenin hükmünce,gidersiz devir kararlaştırılmışsa,satıcı taşıma 
giderlerini üstlenmiş sayılır.

f.Satıcının satılanın mülkiyetini geçirme borcu
Hak ya da iktisadi menfaat ile ilgili her türlü tasarruf yetkisinin alacaklıya devir veya 

temlikiyle olur.

g.Satıcının Temerrütü- (BK.Md. 212-213)
Satıcının -nitelikleri dolayısıyla- sadece teslim borcunda temerrüt önem taşımaktadır. 

Satıcının temerrütü halinde,borçlu temerrütüne ilişkin genel hükümler uygulanır.
Mülkiyeti geçirme borcunun gereği gibi ifa edilmemiş olması,ya teslim borcunun gereği gibi 

ifa edilmemiş olması sonucu olur ve bu durumda da satıcının teslim borcunda temerrüdü 
gerçekleşir;ya da zapta karşı tekeffül hükümlerinin uygulanmasına yol açar

aa)Adi satış sözleşmelerinde satıcı temerüdü
Borçlar Kanunun borçlu temerrütünü düzenleyen m.117 vd. hükümlerinin ticari satış 

dışındaki bütün satış sözleşmelerinde satıcının teslim borcundaki temerrütü halinde uygulanması 
gerekir.
Bu hükümlere göre öncelikle borcun muaccel olması ve satıcıya alıcı tarafından ihtarda 
bulunulmuş olması gerekir.Ayrıca satıcıya ek süre verilmiş olmalıdır.Ek süre(mehil) dolmasına 
rağmen alıcının hareketsiz kalması ve derhal seçimlik haklarından birini kullandığını bildirmemesi 
durumunda karine olarak,alıcının aynen ifa ve gecikme zararının tazminini istediğinin kabul etmek 
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gerekir. Diğer seçimlik olanaklar,ifadan vazgeçme ve müspet zararın tazminini isteme ile 
sözleşmeden dönme ve menfi zararını tazmini istemleridir. 

Alıcının, mütemerrit satıcının önerdiği kısmi ifayı kabul etme zorunluluğu yoktur.
Ard arda teslimli satışlarda satıcı bir veya birkaç vadeye ilişkin teslim borcunda temerrüte 

düşerse,alıcı,kural olarak temerrüt hükümlerinden yararlanır. Eğer bu temerrüt hali ilerideki 
vadeleri/teslimleri de tehlikeye düşürüyor veya faydasız kılıyorsa; sözleşmeden tamamı için dönme 
imkanının varlığı kabul edilir.

bb)Ticari satış sözleşmelerinde satıcı temerrütü 
Ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işler ve fiiller ticari işlerdendir.Borçlar Kanunumuzca ticari 

satıştan kasıt,basit tanımıyla,kar sağlamak amacıyla yapılan satışların tümü ticari satıştır.
Ticari satışlarda satıcının teslim borcunda temerrüte düşmesi için,yine muacceliyet,ihtar ve 

mehil verilmesi gerekir.Ancak belirli süreli ticari satışlarda,alıcının satıcıya süre vermek zorunda 
olmadığı kabul edilir,ticari satışlarda vadenin belirli/kesin vadeli işlem olduğu bir karinedir. Burada 
kararlaştırılması gereken önemli nokta adi satışların aksine eğer alıcı gecikmiş ifayı isteme veya 
sözleşmeden dönme yollarından birini seçecekse bunu derhal bildirmelidir.Bildirmemesi 
halindeifadan vazgeçerek teslim borcunun yerine getirilmemiş olmasından dolayı uğradığı 
zararları(müspet) istemiş sayılmaktadır. Alıcının susması  “ifadan vazgeçerek ,ifanın yerine 
getirilmemesi sebebiyle tazminat talep edeceği” karinesidir.

İfadan vazgeçerek ifa edilmeme sebebiyle tazminat(müspet zararı) isteyen alıcı BK.m.213 
hükümleri çerçevesince tazminat miktarının hesaplanmasında üçlü bir seçimlik hakka sahiptir.Bu 
seçimlik haklar:

-Tazminatın genel hükümlere göre hesaplanması: Tazminatın BK.112 hükümlerindeki 
esaslara göre hesaplanmasını ifade eder.

-Tazminatın somut yöntemle hesaplanması: Fiilen üçüncü kişiyle yapılmış yeni 
satış(ikame alım) sözleşmesi ile taraflar arasındaki sözleşmenin satış bedelleri arasındaki 
farktır.İkame alımı,iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uygun olmalıdır,aksini iddia eden ispatla 
yükümlüdür.

-Tazminatın Somut yöntemle hesaplanması:  Satış bedeli ile borsada kayıtlı veya 
piyasadaki cari fiyatı bulunan satılanın ifa günündeki borsa ya da rayiç fiyatı arasındaki fark istenir.

III.Satıcının Zapttan Sorumluluğu (BK.m.214-218)

1.Satıcının Zapttan Sorumluluğunun tanımı ve hukuki niteliği

Zapttan sorumluluğun tanımı: Zapttan sorumluluk,satış sözleşmesinin kurulduğu sırada  -
üçüncü kişiye ait- var olan bir hak dolayısıyla, satılanın tamamı veya bir kısmı bir üçüncü kişi 
tarafından alıcının elinden alınırsa satıcı, bundan dolayı alıcıya karşı sorumlu olur. 3.kişinin 
hakkının varlığı sebebiyle alıcının mülkiyet hakkını gereği gibi kullanamamasıdan dolayı satıcı 
sorumludur. 

Zapttan sorumluluğun hukuki niteliği: 
-Zapttan sorumluluk,satıcının mülkiyeti geçirme borcunun bir sonucu ve müeyyidesidir.Zapt 
tehlikesinde BK.md.112’ de uygulama alanı bulur ancak özel hükümlerin varlığı alıcıya ekstra bir 
koruma sağlar.
-Zapttan sorumluluk,sözleşemede ayrıca hükme bağlanmak zorunda değildir,kanuni bir 
sorumlu luktur.Taraflar söz leşmenin kuru luşu sı rasında anlaşarak sorumlu luğu 
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MADDE 214- Satış sözleşmesinin kurulduğu sırada var olan bir hak dolayısıyla, satılanın tamamı veya 
bir kısmı bir üçüncü kişi tarafından alıcının elinden alınırsa satıcı, bundan dolayı alıcıya karşı sorumlu 
olur. 

Alıcı, elinden alınma tehlikesini sözleşmenin kurulduğu sırada biliyor idiyse satıcı, ayrıca 
üstlenmiş olmadıkça bundan dolayı sorumlu olmaz. 

Satıcı, üçüncü kişinin hakkını gizlemişse, sorumluluğunu kaldırma veya sınırlama konusunda 
yapılmış olan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 
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genişletebilir,sınırlandırabilirler veya kaldırabilirler. Satıcı,üçüncü kişinin hak iddiasını biliyor ve 
gizliyorsa sorumluluğun kaldırıldığı veya sınırlandırıldığı anlaşmalar kesin hükümsüz olur.
-Zapttan sorumluluk,satı lanı tesl im etme ve mülkiyet i geçirme borçlarının bir 
tamamlayıcısıdır.Sözleşmenin başka bir sebeple hükümsüz kılındığı durumlarda zapttan 
sorumluluk hükümlerine başvurulmaz,genel hükümler uygulama alanı bulur.
-Zapttan sorumluluk,mutlak sorumluluk halidir.
-Satılan şey taşınırsa,iyi niyetli alıcının kazandığı ayni hak korunmuştur.Ancak gerçek malikin 
elinden rızası dışında çıkan taşınırları konu edinen satış sözleşmesinde alıcı,malda malik 
olamadığı için satıcının zapttan sorumluluğuna başvurabilir. Kötü niyetli alıcının zapttan 
sorumluluğa başvurabilmesi için satıcının ayrıca bu sorumluluğu üstlenmiş olması gerekir.

2.Satıcının zapttan sorumluluğunu şartları ve hükümleri
Satılan mal,alıcıya teslim edilmiş olmalıdır.Teslim edilmeden önce el konulmuşsa alıcı 

zapttan sorumluluğa değil hiç ifa etmemeden sorumluluğa gidebilir.
Üçüncü kişi hiçbir hakka dayanmayarak satılanı zorla alması durumunda zapttan 

sorumluluğa gidilmez. Üçüncü kişinin satılanda zaptı sağlayacak hakkı en geç sözleşmenin 
kurulması sırasında mevcut olması gerekir.Eğer bu hak sözleşmenin kurulmasından sonra ifadan 
önce kazanılmışsa satıcının zapttan sorumluluğu yoktur,satıcının sorumluluğu ifa etmemeden 
kaynaklanmaktadır. 

Üçüncü kişinin zapt tehlikesi yaratabilecek hakkının varlığını alıcı sözleşmenin 
kurulmasından önce bilmemelidir.Biliyor ise alıcı zapttan sorumluluk hükümlerinden 
yararlanabilmek için satıcının bu durumu taahhütte bulunması gerekir. 

Üçüncü kişi,satılan üzerindeki hak iddiasını dava yoluyla ispatlayabilir veya isterse 
dürüstlük kuralı gereğince hakkının varlığını ispat ederek satılanı zapt edebilir. Dava yoluna 
gidilmeden,alıcının,malı üçüncü kişiye teslim etmiş olması satıcının zapttan sorumluluğunu 
kaldırmaz.

Üçüncü kişi, satılanı tamamen alarak ve bütün haklarıyla birlikte ele geçirmesi durumunda 
tamamen zapt ;alıcının tam hak sahipliğini sınırlayan bir hakkı ileri sürmesi durumunda kısmi zapt 
etmiş olur. 

ALICININ 3.KİŞİNİN HAK İDDİASINI BİLDİRME KÜLFETi: 

Üçüncü kişinin hak iddiası davaya konu edinilmişse alıcı, bu davayı satıcıya bildirmekle 
yükümlüdür.Bu bildirimi alan satıcı,durumun gereğince, alıcının yanında davaya katılmalı veya alıcı 
yerine geçerek davayı takip edebilir. Bu durumda mahkemenin hükmü satıcıyı da bağlar. 

Satıcı zamanında yapılmış bildirime rağmen davaya katılmamışsa,satıcı,mahkemenin 
hükmüne bağlıdır. 

Alıcının zamanında yaptığı ihtara rağmen davaya katılmayan satıcı,alıcıya,mahkemenin 
hükmünü beklemeksizin üçüncü kişinin hak iddiasını tanımak veya hakeme gitmeyi kabul etmek 
imkanı verir.Satıcı bu halde sorumluluktan kurtulamaz.
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MADDE 215- Satılanın elinden alınması tehlikesi ile karşılaşan alıcı, kendisine 
karşı açılan davayı satıcıya bildirdiği zaman satıcı, durumun gereğine göre ve 
yargılama usulü uyarınca ya alıcının yanında davaya katılmak ya da alıcı yerine 
geçerek üçüncü kişiye karşı davayı takip etmek ve savunmak zorundadır. 

Bildirme, davaya katılmaya ve savunmaya elverişli bir zamanda 
yapılmışsa, alıcının aleyhinde verilen hüküm, onun ağır kusuru yüzünden 
verildiği ispat edilmedikçe, satıcı için de sonuç doğurur. 

Dava, kendisine yüklenilemeyen sebeplerden dolayı satıcıya 
bildirilmemişse satıcı, zamanında bildirilmiş olsaydı daha elverişli bir hüküm 
elde edilebileceğini ispatladığı ölçüde sorumluluktan kurtulur. 
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Alıcı,satıcıya üçüncü kişinin hak iddiası davasını bildirmezse veya zamanında 

bildirmemişse: satıcı,eğer zamanında bildirilseydi 3.kişinin üstün hak iddiasını elverişsiz bir hale 
getirebileceğini ispatlarsa ispatladığı ölçüde sorumluluktan kurtulur.

3.Zapttan sorumluluğun kapsamı 

a.Tamamen Zapt halinde satıcının sorumluluğunun kapsamı

MADDE 217- Satılanın tamamı alıcının elinden alınmışsa, satış sözleşmesi kendiliğinden sona 
ermiş sayılır ve alıcı satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir:

1. Satılandan elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünlerin değeri indirilerek, ödemiş 
olduğu satış bedelinin faizi ile birlikte geri verilmesini.

2. Satılanı elinden alan üçüncü kişiden isteyemeyeceği giderleri.
3. Davayı satıcıya bildirmekle kaçınılabilecek olanlar dışında kalan bütün yargılama 

giderleri ile yargılama dışındaki giderleri.
4. Satılanın tamamen elinden alınması yüzünden doğrudan doğruya uğradığı diğer 

zararları.
Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının satılanın elinden 

alınması yüzünden uğramış olduğu diğer zararları da gidermekle yükümlüdür.

b.Kısmi Zapt Halinde Satıcının Sorumluluğunun Kapsamı
MADDE 218- Satılanın bir kısmı elinden alınmış veya satılan sınırlı ayni bir hakla 

yüklenmişse alıcı, sadece bu yüzden uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir.
Ancak alıcının, satılandaki bu durumu bilseydi onu satın almayacağı durum ve koşullardan 

anlaşılıyorsa, alıcı hâkimden sözleşmenin sona ermesine karar vermesini isteyebilir. Bu durumda 
alıcı, satılanın elinde kalmış olan kısmını o zamana kadar elde etmiş olduğu yararlarla birlikte, 
satıcıya geri vermekle yükümlüdür.

Tam zapttan farkı,kısmi zaptta sözleşme kendiliğinden sonra ermemekte bu hususta 
mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Kısmi zapt halinde alacaklının hakları; 

-Kural olarak sadece,kısmi zapt sebebiyle uğradığı müspet zararın tazminini isteyebilir.
-Satıcıya,satılan mal misli eşya ise zapt edilen kısmı tamamlama hakkı tanınır.

IV.Satıcının Ayıptan Sorumluluğu (BK.m.219-231) 

1.Satıcının ayıptan sorumluluğunun tanımı ve hukuki niteliği

Tanım:Ayıp,birşeyde bulunmaması gereken objektif bozukluklar ve eksiklikler olarak ifade 
edilir.Bir diğer tanımıysa,aynı cinsten normal eşyada bulunması gereken iyi niteliklerin satılanda 
bulunmaması ya da bulunmaması gereken kötü niteliklerin bulunmasıdır. Bahsedilen nitelik,o şeyle 
ilgili olan ve onun değerini etkilediği kabul edilen her türlü iktisadi ve hukuki ilişkilerdir. Tüm bu 
tanımlamalar ışığında:
 Maddi Ayıp:Bir eşyanın aynı cinsten normal parçalarla karşılaştırıldığında kendi değerini veya 
elverişliliğini kaldıran/azaltan  her türlü niteliklerdir.Satılanın yırtık,bozuk,kırık olması gibi..
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Madde 219: Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin 
satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya 
niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından 
değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya 
önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların 
bulunmasından da sorumlu olur.

Satıcı,bu ayıpların varlığını bilmese de onlardan sorumludur.
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Hukuki Ayıp: Satılanın değerini ve ondan beklenen faydaları etkileyen kamu hukukunun koyduğu 
bir takım sınırlama ve yasaklardan doğan eksikliklerdir.Satılanın hukuka aykırı bir marka taşıması 
gibi..

Hukuki nitelik: 
-Satıcı,şeyin değerini veya faydasını azaltan noksanların bulunmadığını ayrıca taahhüt etmesine 
gerek yok,bu borç kanunen mevcuttur.
-Ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler,emredici nitelikte değildir.Taraflar isterlerse ayıptan 
sorumluluğu “kaldıran,sınırlayan,genişleten” anlaşmalar yapabilir.
-Satıcının,ayıpsız olarak devretmesine ilişkin borcu,ikinci sırada ve yan borçlardandır.

2.Satıcının Ayıptan Sorumluluğunun Şartları

a.Satıcının satılanın ayıplarından yasal sorumluluğunun şartları:  Satıcı,satış 
sözlemesini yaparken alıcının göz önünde tuttuğu tahsis ve kullanma yönü bakımından onun 
değerini ve elverişliliğini kaldıran ya da azaltan bir eksikliğin bulunmamasını sağlama borcu 
altındadır.Ancak hayvan satışında satıcı,yazılı olarak üstlenmedikçe ve ağır kusurlu olmadıkça 
hayvanın ayıplarından sorumlu olmaz.  Satıcının ayıptan sorumluluğunun doğması için şartlar 
şunlardır: 

a.1. Ayıbın sözleşmede yarar ve hasarın alıcıya geçmesi anında satılanda olması
a.2.Satılandaki ayıbın önemli olması
a.3.Satılandaki ayıbın gizli olması
a.4.Ayıptan sorumluluğun sözleşme ile kaldırılmamış olması
a.5.Alıcının ayıptan sorumluluk hükümlerinden yararlanabilmesi için kanuni yükümlülükleri 

yerine getirmiş olması(gözden geçirme külfeti,bildirme külfeti,satılanın başka yerden 
gönderilmesinde küflet) 

a.1. Ayıbın sözleşmede yarar ve hasarın alıcıya geçmesi anında satılanda olması : Hasarın 
alıcıya geçmesinden sonra ayıbın ortaya çıkmasıyla olur. Ayıp,evvelce mevcut sebeplerden ileri 
gelmedikçe satıcı sorumlu olmaz. 
Miktar eksikliği kural olarak ayıptan sorumluluk hali yoktur,eksik ifa vardır. 
Satılan şey yerine başka birşeyin verilmesi(aliud) durumunda da ayıptan sorumluluk hali yoktur.

a.2.Satılandaki ayıbın önemli olması: Ayıp sonucu şeyin değerinin veya elverişliliğinin önemli 
surette azalması veya tamamen ortadan kalkması durumunda ayıp önemli sayılır. Bu konuda 
önemli olan husus,satılanın hangi maksatla kullanılacağının tespit edilmesidir.Çoğu zaman 
tarafların ortak niyetlerine göre anlaşılır.Anlaşılamadığı hallerde şeyin,işlerde yaygın kullanım 
amacı esas alınır.
Ayıbın önemsiz olması satıcının sorumluluğunu kaldırır.

a.3.Satılandaki ayıbın gizli olması : Alıcı,sözleşmenin kurulması sırasında ayıpları biliyorsa,satıcı 
sorumlu tutulamaz. Alıcının satılanı yeterli dikkat sarf ederek farkına varabileceği ayıplardan da 
kural olarak sorumlu değildir.

a.4.Ayıptan sorumluluğun sözleşme ile kaldırılmamış olması:  Ayıptan sorumluluğu sınırlayan 
ve kaldıran sözleşmelerin yapılması mümkündür. Ancak bu sözleşmelerin geçerli olabilmesi için 
satıcının satılanda bulunan ayıbı gizlememiş olması veya ayıplı mal devrince ağır ihmalinin 
olmaması gerekmektedir.

a.5.Alıcının ayıptan sorumluluk hükümlerinden yararlanabilmesi için kanuni yükümlülükleri 
yerine getirmiş olması: Alıcı,satılanı gözden geçirme ve varlığı iddia olunan ayıpları satıcıya 
bildirme külfetlidir. Bu külfetleri yerine getirmediği takdirde sorumluluk hükümlerinden 
yararlanamaz.

aaa)Gözden Geçirme Külfeti: Alıcı,devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre 
imkan bulur bulmaz gözden geçirmek zorundadır,yani satılan fiilen ve doğrudan doğruya tasarruf 
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alanına girmiş olduğu an gözden geçirmelidir.Satılanın mahiyetine göre gözden geçirme süresi 
değişebilir.
Hayvan satışında,gözden geçirme ve bildirim hayvanın devralınmasından ve devralmada 
temerrütün gerçekleşmesinden itibaren 9 gün içinde yapılması gerekmektedir.
Tacirler arasındaki ticari satışlarda satılanın ayıplı olduğu teslim sırasında belli değilse alıcı 
teslimden itibaren 8 gün içinde gözden geçirmelidir.

bbb)Bildirim Külfeti: Alıcı,satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren ayıp görürse bunu 
uygun bir süre içinde satıcıya bildirmek zorundadır.

Gözden geçirme ve Bildirme Külfeti yerine getirilmezse: Madde 223/2: “Alıcı gözden 
geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda 
olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm 
uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; 
bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.

ccc)Satılanın başka yerden gönderildiği satışlarda alıcının külfetleri: Madde 226:Başka 
yerden gönderilen satılanın ayıplı olduğunu ileri süren alıcı, bulunduğu yerde satıcının temsilcisi 
yoksa, satılanın korunması için gerekli önlemleri geçici olarak almakla yükümlüdür. Alıcı, ayıplı 
olduğunu ileri sürdüğü satılanın korunması için gerekli önlemleri almaksızın onu satıcıya geri 
gönderemez.

Alıcı, satılanın durumunu gecikmeksizin usulüne göre tespit ettirmekle yükümlüdür. Bunu 
yaptırmazsa, ileri sürdüğü ayıbın, satılanın kendisine ulaştığı zamanda var olduğunu ispat yükü 
alıcıya düşer.

Satılanın kısa zamanda bozulma tehlikesi varsa, alıcı onu bulunduğu yerdeki mahkeme 
aracılığıyla sattırmaya yetkili, hatta satıcının yararı gerektiriyorsa sattırmakla yükümlüdür. Alıcı, 
durumu satıcıya en kısa zamanda bildirmezse, bundan doğan zarardan sorumlu olur.

b.Satıcının bildirdiği niteliklerden dolayı ayıptan sorumluluğun şartları

b.1.Satıcının satılanla ilgili bazı nitelikleri bildirmesi
Bildirilen nitelikler maddi,ekonomik veya hukuki olabilir.Satıcının bildirilen nitelikten sorumlu 

olması için alıcının kabulüne yahut resmi şekle gerek yoktur.Satıcı nitelik bildiği tasavvur 
açıklamasından sorumludur ve bu açıklama örtük şekilde de olabilir.

b.2.Nitelik bildiriminin ciddi olması
Sırf reklam mahiyetindeki beyanlardan satıcı sorumlu tutulmaz.

3.Satıcının Ayıptan Sorumluluğunun Kapsamı

A.Genel olarak
Satıcının ayıptan sorumluluğa ilişkin şartları gerçekleştiğinde,alıcı,BK.md.227 vd. hükümleri 

çerçevesinde bir takım seçimlik haklara sahip olur.Belirtilen seçimlik haklar dışında alıcının 
satıcıdan tazminat isteme hakkı doğmaktadır.  Alıcının seçimlik hakları:

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.
3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 

satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.

B.Alıcının ,Ayıptan Sorumlu Olan Satıcıya Karşı Sahip Olduğu Haklar ve Bu Hakların 
Kullanılması ile ilgili çeşitli sorunlar

1.Seçim hakkının hukuki niteliği
Alıcının sahip olduğu seçimlik haklar yenilik doğuran hak niteliğindedir. Yenilik doğuran 

haklara ilişkin hükümler geçerlidir.

2.Alıcının seçim hakkının kullanılması ve seçimlik hakkın sona ermesi
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MEHMET PEHLİVAN KİTAP ÖZETİ
Alıcının seçimlik hakkı yenilik doğuran bir hak niteliğinde olduğu için geçerli bir şekilde 

kullanılmasıyla bu hak sona erer. 
Seçim hakkının sona ermesinin bir diğer yolu,zamanaşımı süresi içerisinde kullanılmadığında 
seçimlik hak son bulur.

3.Alıcının seçim hakkını kullanmasının tabi olduğu sınırlamalar ve hukuki sonuçları
Alıcı,kural olarak, seçim hakkını tamamen kendi rızasına göre kullanacaktır.Ancak bu 

hakkın kullanılması hakkaniyet gereğince BK.m.227’e dayanarak bazı sınırlamalara tabi 
tutulmuştur.Bu sınırlamalar:
-Satıcı,alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını 
gidererek seçimlik hakkını kullanmasını önleyebilir.
-Alıcının,sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde durum bunu haklı kılmıyor ise hakim  
satılanın onarılmasını veya satış bedelinin indirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
-Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakınsa alıcı,ancak sözleşmeden dönme veya 
satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4.Alıcının seçim hakkını kullanmasının tabi olduğu süre ve hükümleri

a)Alıcının seçim hakkını kullanmasının tâbi olduğu kanuni süreler ve hükümleri:
Satıcı daha uzun süre için üstlenmiş olmadıkça satılanın ayıbından doğan her türlü 

dava,satılandaki ayıp daha sonra ortaya çıksa bile,satılanın alıcıya devrinden başlayarak iki yıl 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

Alıcı, satılanın kendisine devrinden başlayarak iki yıl içinde bildirdiği ayıptan doğan def’i 
hakkı , zamanaşımı süresi geçmiş olsa bile ortadan kalkmaz.

Satıcı,satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurluysa iki yıllık zamanaşımı süresinin 
kendine sağladığı haklardan yararlanamaz.

Zamanaşımı süresinin başlaması ve hesaplanması: Satılanın alıcıya ifa olarak devredildiği 
andan itibaren zamanaşımı süresi başlar.Alıcının ayıbı öğrendiği tarihin bir önemi yoktur.

Zamanaşımı süresinin kesilmesini ve durmasını düzenleyen genel hükümler(BK.md.
153-154)  buradada uygulama alanı bulacaktır. Genel hükümlerden ayrılan tarafı,buradaki 
zamanaşımı süresi alıcının hakkını bilmemesinden önce başlamasıdır. Zamanaşımına uğrayan 
seçimlik hak kullanılmaz hale gelir ve alıcının hakları tabii borç haline dönüşür.

b) Satıcının garanti taahhütlerinin zamanaşımı süresine etkisi: Garanti süresi,ayıpları bildirme mi 
yoksa zamanaşımı süresi mi olduğu tartışmalıdır,bu sorunun çözümü somut olayın özellikleri göz 
önünde tutularak hakim tarafından kararlaştırılacaktır.(kitapta bir çözüm önermemiş)

c)Alıcının seçimlik haklarını süresinde kullanmamasının hükmü: Belirtilen süre içerisinde seçimlik 
hakkını kullanmayan alıcı,satıcının zamanaşımı iddiasıyla karşılaşırsa hakkı kullanamaz.

Alıcı zamanaşımı süresinden önce bildirdiği ayıplar dolayısıyla def’i hakkı sahibi 
kılınmaktadır.Def’iler mevcut hukuki durumun korunmasını sağlamayı amaçladıklarından 
zamanaşımına uğramazlar.

C.Alıcının Satılanın Ayıpları Sebebiyle Sözleşmeden Dönmesi ve Hükümleri

1.Sözleşmeden dönme hakkı ve kapsamı: Sözleşmeden dönme hakkı doğrudan doğruya dava 
açmak suretiylede kullanılabilir.Dönme ister dava yoluyla ister dava dışındaki bir irade 
açıklamasıyla yapılmış olsun sonuç aynıdır:Sözleşme,geriye etkili olarak ortadan kalkar.

2.Satılanın alıcıya yüklenebilen bir sebeple yok olması durumunda sözleşeden dönme 
hakkının kullanılması: BK. Md. 228/1’in hükmü, satılanın kendi ayıpları sebebiyle ya da 
beklenmeyen bir halden veya mücbir sebepten dolayı yok olması durumunda,alıcının,satılanı geri 
vermesinin imkansızlaşmasına rağmen,sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesini vermiştir.
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MEHMET PEHLİVAN KİTAP ÖZETİ
Alıcı,elinde ne kalmışsa onu geri vererek satıcıdan ödediği satış bedelini geri vermesini 

isteyebilecek yada henüz ödenmemişse satış bedelini ödeme borcundan kurtulacaktır.
“Satılanın beklenmedik hal yada mücbir sebepten dolayı yok olması veya ağır hasar 

görmesi” durumunda da alıcı,satıcıya karşı sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir.Bu kural 
satılanın yarar ve hasarın satılanın zilyetliğinin devriyle alıcıya geçmesi yolundaki prensibin 
istisnası niteliğindedir.

3.Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönme hakkının kullanmasının 
hükümleri

Borçlar kanunumuzda ve içtihatlarımızca kabul edilen görüş-uzlaştırıcı nitelikteki 
görüştür,bu görüşe göre:Sözleşmeden dönme gerçekleştikten sonra,  henüz yerine getirilmemiş 
sözleşme edimleri hakkın sona erdiği itirazı ile kendiliğiden sona ermiş sayılacak;yerine getirilmiş 
sözleşme edimleriyse sözleşmeye dayanan bir geri verme talebi ile geri verilmesinin sağlanması 
söz konusu olacaktır. 

3.1.   Alıcının satış bedelini ödeme borcunu yerine getirmediği bir durumda sözleşmeden 
dönme hakkının kullanılması: Satıcı,satış bedelini ödemesini alıcıdan talep edemeyecektir ; ederse 
hakkın sona erdiği itirazıyla karşılaşacaktır.Ancak satılanı teslim alan alıcının bazı geri verme 
borçları doğacaktır,bunlar,satılanı ondan elde ettiği yararları ile birlikte satıcıya geri vermekle 
yükümlüdür.

3.2. Alıcının satış bedelini ödeme borcunu yerine getirmesinden sonra dönme hakkını 
kullanmasının hükümleri: Alıcı ve satıcı bakımından ayrı ayrı inceleyeceğiz,

aa) Alıcının satış sözleşmesinden dönmesinin satıcıya getirdiği yükümlülükler:
Satıcının almış olduğu satış bedelini faiziyle birlikte alıcıya geri verme borcu,   
Satıcı,alıcının,satılana ilişkin olarak yaptığı giderleri ve yargılama giderlerini ödeme borcu 

ve alıcının satılana dair yaptığı zorunlu ve lüks giderleri ispatladığı ölçüde satıcıdan talep edebilir.  
Satıcı kusurlu olmasa dahi doğrudan zararı(menfi zarar) gidermekle yükümlüdür.
Satıcı, alıcının uğradığı dolaylı zararı(müspet zarar) giderme borcu ancak kusurlu olduğu 

durumda mümkündür.

 bb)Alıcının satış sözleşmesinden dönmesinin satıcıya getirdiği yükümlülükler: Satış 
sözleşmesinden dönen alıcı,satılanı,ondan elden ettiği yararları ile birlikte satıcıya geri vermekle 
yükümlüdür.
   Alıcının teslim aldığı satılanı geri verme borcu:Alıcı,satıcıdan teslim aldığı ayıplı satılanı geri 
verme borcu altındadır.Alıcı,geri verme yükümlülüğü doğduktan sonra,bu yükümlülüğünü 
işleme,karışma, birleştirme gibi bir nedenle yerine getirmediği durumlarda para ile ödemede 
bulunmak zorunda kalır.
   Alıcının satılandan elde ettiği yararları verme borcu: Alıcının geri vermek zorunda olduğu 
yararlar ve menfaatler malın teslim alınması ile geri verilmesi anı arasında gerçekleşen 
menfaatlerin toplamıdır.

Satımdan dönülmesi durumunda alıcının ve satıcının karşılıklı geri verme borçlarını 
yerine getirme tarzı ve sırası: Geri verme borçlarının aynı anda ifa edilmesi gereği vardır.Aksi 
takdirde ifa talebinde bulunan tarafa karşı ödemezlik def’i savunmasında bulunarak ifadan 
kaçabilme imkanı olur.

D.Alıcının Satılanın Ayıpları Sebebiyle Sahip Olduğu Seçimlik Hakların Kullanılması ve 
Hükümleri

1.Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanması 
ve hükümleri

BK.md.227’e göre alıcı, “Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme” 
seçimlik hakkına sahiptir. 

Satış bedelinin indirilmesi yeni bir sözleşme değildir.Mevcut sözleşmenin esaslı unsurunda 
değişiklik yapmaktır.
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Taraflar indirilecek tutar konusunda anlaşamazsa indirilecek miktara mahkeme karar verir. 

a.Sat ış bedel inden indir i lecek tutar ın hesaplanmasında “nisbi metodun” 
uygulanması(uygulamada bizde kullanılan metod):

ad:Satılanın ayıpsız objektif değeri
gd:satılanın ayıplı objektif değeri
sp:satım parası
i:indirim tutarı
x:indirim sonunda satım parasının ineceği miktar

ad/sp = sp/x     x=  (gd.sp)/ad  i=sp-x i=sp.( (gd.sp) / ad )

b.Satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkının kullanılması durumunda alıcının ayrıca 
tazminat isteyip isteyemeyeceği sorunu ve çözüm şekli: Satıcı ayıptan ileri gelen doğrudan 
zarardan sorumluysa ve kusurluysa,dolaylı zarardan da sorumludur. Yani,tazminat 
istemesi(müspet zararı) genel hükümlerce mümkündür.

2.Alıcının ayıplı satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme seçimlik hakkını 
kullanması ve hükümleri

Satıcı satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hallerde,alıcı,imkan varsa satılanın ayıpsız bir 
benzeriyle değiştirilmesini isteme seçimlik hakkına sahiptir.

Parça veya çeşit borcu olmasının bir önemi yoktur,kanun “imkan varsa” diyerek bu ayrımın 
yapılmasını önlemiştir.

Kendisinden değiştirme isteğinde bunulan satıcı,alıcının isteğini yerine getirmezse; o(alıcı) 
sözleşmeden dönme veya ifadan vazgeçerek müspet zararın tazminini isteme haklarını kullanabilir.

Alıcının,satılanın değiştirilmesini istemesi bir süreye tabi tutulmamıştır.Zamanaşımı 
süresine kadar vakit vardır.

3. Alıcının,Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme seçimlik hakkının kullanılması 

Kanunun burada “aşırı” olarak belirlediği ölçüt şeydeki ayıbın satış parasına yakın 
olmasıdır.

4.Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle tazminat isteme seçimlik hakkının varlığı sorunu
BK.MD.227/2 ,açıkça, alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkının saklı 

olduğunu belirtmiştir. 

III.Alıcının Borçları ve Bu Borçlarında Temerrüdü

1.Genel olarak
“Alıcının Borçları” konu başlığı altında biz sadece alıcının satış bedelini ödeme 

borcu,satılanı devralma ve diğer yan borçlarını inceleyeceğiz. Alıcının külfetlerini bir önceki 
konularda işlemiş olduğumuz için burada değinmeyeceğiz zira kitapta değinmemiş.

2.Alıcının Satış Bedelini Ödeme Borcu
Alıcı, satış sözleşmesinde kararlaştırılmış olduğu biçimde satış bedelini ödemek ve 

kendisine sunulan satılanı devralmakla yükümlüdür. Alıcının satış bedelini ödeme borcu asli bir 
borcudur.

Alıcı ,satış bedelini belirtmeksizin,malı alacağını kesin olarak bildirmişse satış,ifa yeri ve 
zamanındaki ortalama piyasa fiyatı üzerinden yapılmış sayılır.

Satış bedeli satılanın ağırlığına göre hesaplanıyorsa ,darası indirilir.Dara,satılanın 
ambalajıdır.
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Aksine bir sözleşme yoksa,satılan,alıcının zilyetliğine girmedikçe satış bedeli alacağı 

muaccel olmayacaktır

3.Alıcının satılanı devralma borcu
Alıcı,satış sözleşmesinde kararlaştırılmış olduğu biçimde kendisine sunulan satılanı 

devralmakla yükümlüdür. Alıcının “satılanı devralma” borcuyla ifade edilen alıcının “satılanı teslim 
alma” borcu olarakta anlaşılması gerekmektedir.

teslim alma/devralma alıcı açısından fiili bir borçtur. Sözleşmede teslim almanın ne zaman 
olacağına ilişikin bir hüküm yoksa bk.md.232/2’ye göre alıcının,satılanı derhal teslim alması 
lazımdır.

4.Alıcının satılanı devralma borcundan başka yan borçları

a.Faiz Ödeme Borcu (BK.md.234/2) 
Alıcı,satış bedelini ödemekte temerrüte düşmemiş olsa bile,faiz ödeneceği sözleşmede şart 
edilmişse veya faiz ödenmesi konusunda ticari teamül var ise ya da satılandan ürün veya diğer 
elde etme imkanına sahip ise faiz ödemekle yükümlüdür.

b.Mesafe satışında satılanı saklama borcu -BK.md.226/1-

c.Mesafe satışında satılanı sattırma borcu
BK.md.226/son’a göre belirli şartların gerçekleşmesi durumunda alıcı için satılanı sattırma borcu 
söz konusu olabilecektir.

d.Satıcının teslimden önce satılan için yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri ödeme borcu
Hasarın alıcıya geçtiği andan itibaren satılan için yapılan zorunlu ve yararlı giderlere alıcı 
katlanmalıdır. 

e.Teslim alma ve senet masraflarını ödeme borcu
BK.md.211/1 e göre aksine sözleşme veya adet yoksa satılanı devralmak üzere yapılan giderler 
alıcıya aittir.

f.Taşıma giderlerini ödeme borcu
BK.md.211/1 e göre aksine sözleşme veya adet yoksa satılanı ifa yerinden başka yere taşınması 
gerektiğinde,taşıma giderleri alıcıya aittir.

g.Satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma borcu
Alıcı,hasarın kendisine geçtiği andan itibaren satılanla ilgili vergi borcu,sigorta primleri gibi zorunlu 
yükümlülüklere katlanmalıdır.

h.Satılanın ambalajını geri verme borcu
Ambalajın mülkiyetini kazanmadığı durumlarda alıcı,ambalajı satıcıya geri vermekle 
yükümlüdür.İade masrafarı da alıcıya aittir.

5.Alıcının Temerrüdü

Alıcının satılanı devralma dışındaki yan borçlarında mütemerrit olması mümkün 
değildir.Alıcı,asli borcu satış bedelini ödemede her zaman mütemerrit olabilir.

a.Alıcının satılanı devralmada temerrüdü
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Alıcı,kendisine zamanında ve sözleşmeye uygun olarak önerilen satılanı devralmaktan 

haksız olarak kaçınırsa mütemerrit duruma düşer.Bu durumda satılanı devralma alıcı için bir hak ve 
bir borç olduğundan;o,hem borçlu hem de alacaklı gibi mütemerrit olur.

aa) Satıcı,bu durumda kural olarak alacaklının temerrütü hakkındaki hükümlere 
başvurabilir.BK.m. 106-108 hükümler çerçevesinde satılanı tevdi ederek veya sattırarak 
satıcı,alıcıya karşı olan satılanı devretme borcunu ifa edebilir.

bb)Satıcı,borçlu temerrütü hakkındaki hükümlere de başvurabilir;çünkü satılanı devralma 
alacaklının hakkı olduğu kadar borcu da sayılmaktadır.

b.Alıcının satış bedelini ödemede temerrütü

1.Satıcının sözleşmeden dönme imkanını kullanabilmesinin şartları
BK.md.235,alıcının satım parasını ödemede temerrüte düşmesi durumunda,satıcının 

sözleşmeden dönme imkanını bir taraftan kolaylaştırmış diğer taraftan zorlaştırmıştır. Şöyle ki: 
aa)Peşin olarak yapılan satış sözleşmelerinde: Satılan satış bedelinin ödenmesiyle 

sonra ya da satış bedelinin ödenmesiyle aynı anda teslim edilecekse;alıcının satım parasını 
ödemede temerrüte düştüğü an,satıcı,temerrüt ihtarında bulunmasına gerek olmadan ve uygun 
süre vermeden sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Ancak satıcı sözleşmeden döndüğünü 
derhal bildirmesi gerekir.Derhal bildirim görevi yerine getirilmezse satıcının sözleşmeden dönmesi 
ancak genel hükümlere göre olur.

bb)Veresiye olarak yapılan satış sözleşmelerinde: BK.md.235’in sözleşmeden dönmeyi 
zorlaştırdığı durum şudur:  Satış veresiye yapılmış ve satış bedeli ödenmeden satılanın zilyetliği 
alıcıya devredilmişse,satıcının,satış bedelinin ödenmemesinden dolayı sözleşmeden dönme hakkı 
kural olarak yoktur.Bu durumda satıcı,ancak satış bedelinin ödenmesini ve gecikme dolayısıyla 
uğradığı zararı talep edebilir.Veresiye yapılan satışlarda istisnai hallerden doğan dönme hakkı 
varsa,o,bu hakkını derhal kullanmalıdır.Aksi halde sadece genel hükümlere göre sözleşmeden 
dönme imkanı olur.

2.Satıcının alıcıdan uğradığı zararın tazminini istemesi
Satıcı,alıcının satış bedelininin ödenmesinde temerrüte düşmesi dolayısıyla zararın 

giderilmesini 2 ayrı seçimlik yönteme göre hesaplattırılmasını isteyebilir:
aa)Giderimin somut yöntemle hesaplanması:Satıcı, satış bedelini ödemede temerrüte 

düşmüş olan alıcıdan, bu bedel ile satılanın başkasına dürüstlük kurallarına uygun olarak 
satışından elde ettiği bedel arasındaki farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir.

bb)Giderimin soyut yöntemle hesaplanması:Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı 
bulunan mallardan ise satıcı, böyle bir satışa gerek kalmaksızın alıcıdan, satış bedeli ile malın 
belirlenmiş ödeme günündeki fiyatı arasındaki farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini 
isteyebilir.

Satıcı bu iki yöntemide seçmeyip BK.m.125’e göre müspet zararın tazminini isteyebilir.
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM
       TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞ İLİŞKİSİNİ DOĞURAN SÖZLEŞMELER

3.TAŞINMAZ SATIŞI VE TAŞINMAZ SATIŞI DOĞURAN SÖZLEŞMELER

I.Taşınmaz Satışı Sözleşmesi

1.Genel Olarak
Borçlar Kanunu madde 243-246 arasında taşınmaz satışı düzenlenmiştir.

2.Taşınmaz satışı sözleşmesinin tanımı,konusu ve tabi olduğu hükümler

a.Tanımı ve konusu
Taşınmaz satışının konusu, TMK uyarınca taşınmaz satılanların satışını taşınmaz satışı 

olarak belirlemek gerekir. Taşınmaz satışının konusunu: arazinin,tapu kütüğünde ayrı sayfaya 
kaydedilen bağımsız ve sürekli hakların ve kat mülkiyeti kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümlerin 
satışı olan satış sözleşmesi şeklinde tanımlamak gerekir.

b.Taşınmaz satışı sözleşmesinin tabi olduğu hükümler
Önce taşınmaz satışı hakkında kanundaki özel hükümler sonra ise taşınır satışı 

sözleşmesinin hükümleri kıyasen uygulanır.

3.Taşınmaz satışı sözleşmesinin şekli
BK.m.237 f.1’e göre “taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için,sözleşmenin resmi şekilde 

düzenlenmesi şarttır.” Bu resmi şekil,tapu sicil muhafızlar veya memurları tarafından yerine 
getirilecektir.

a.Resmi şeklin kapsamı
Taşınmaz satışına ilişkin resmi senette satış sözleşmesi taraflarının gerçek kimlikleri ile yer 

alması gerekir.
Sözleşme konusu taşınmaz,resmi senette tayin edilmiş veya tereddüde yer kalmayacak 

şekilde tayinini mümkün kalacak hususlar belirtilmiş olmalıdır.
Resmi senette satış bedeli tam olarak gösterilmelidir.Belirlenebilir olması yeterli değildir.
Sözleşmedeki yan edimler,satış sözleşmesinde tarafların üstlendikleri asli edimlerle birlikte 

kabul edilmişse ya da asli edimlerin içeriğini açıklamaya veya bu edimleri teminat altına almaya 
yönelmişse,bunların,resmi senette yer alması her halde gereklidir.

b.Taşınmaz satışı sözleşmesinin temsilci aracılığıyla yapılması durumunda temsil 
yetkisi verme muamelesinin şekli

Temsil yetkisi verilmesin şekilsiz dahi geçerli olduğu kabul edilmektedir.

c.Resmi şekil zorunluluğu karşısında muvaazalı taşınmaz satışı sözleşmelerinin 
durumu

-Taraflardan biri sözleşmede gerçek kimliği ile yer almamışsa,sözleşme geçersiz kalacaktır.
-Mutlak muvazaa durumunda taraflar gerçekte taşınmaz satışı sözleşmesi yapmak 

istemedikleri için,görünürde yaptıkları taşınmaz satışı sözleşmesi muvazaa nedeniyle geçersiz 
olacaktır

-Sözleşmenin niteliğinde muvazaa söz konusu ise kabul edilen hakim görüşe göre 
görünürdeki muamele taraflarca istenmediği ve dolayısıyla muvazaalı olduğu için,gizli muamele de 
geçerli biçimde yapılmadığından muteber olmaz.
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-Satış bedelinde muvazaa,resmi şekle aykırı olduğu için satış hükümsüz kalmaktadır.

d.Resmi Şekle Uyulmamasının müeyyidesi ve sonuçları
Kesin hükümsüzlüktür. Ancak şekil noksanı dolayısıyla taşınmaz satışının batıl olduğunu 

ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirildiği durumlarda,şekle aykırılık 
iddiası,hakim tarafından dinlenmeyebilir.

e.Tapusuz taşınmazların satışında şekil sorunu
Tapusuz taşınmaz üzerindeki zilyetlik durumu satışa konu olabilir.

4.Taşınmaz satışında yarar ve hasarın alıcıya geçmesi
Kanundan,durumun gereğinden veya sözleşemde öngörülen özel koşullardan doğan ayrık 

haller dışında,satılanın yarar ve hasarı,tescil anına kadar satıcıya aittir.
Eğer satılanın tescilden sonraki bir zamanda alıcıya teslim için sözleşmeyle süre 

belirlenmişse,yarar ve hasar,alıcıya teslimle geçer

5.Taşınmaz satışında satıcının mülkiyeti geçirme borcunu yerine getirmesi
Mülkiyeti kazanma tapu siciline tescil ile olur.

6.Taşınmaz satışında satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin özel hükümler
Taşınır satışı sözleşmesindeki özel hükümler kıyasen taşınmaz satışına da 

uygulanacaktır.Ancak BK.m.244,taşınmazın ölçümündeki noksanlıkları ayıp sayarak özel bir 
zamanaşımı hükmü getirmiştir.

Aksine sözleşme olmadıkça, satılan taşınmaz, satış sözleşmesinde yazılı yüzölçümü 
tutarını kapsamıyorsa satıcı, eksiği için alıcıya tazminat ödemekle yükümlüdür.

Satılan taşınmaz, resmî bir ölçüme dayanılarak tapu siciline yazılmış olan yüzölçümü 
tutarını içermiyorsa satıcı, özellikle üstlenmiş olmadıkça tazminat ile yükümlü değildir.

Bir yapının ayıplı olmasından doğan davalar, mülkiyetin geçmesinden başlayarak beş yılın 
ve satıcının ağır kusuru varsa yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

II.Taşınmaz satışı ilişkisi doğran sözleşmeler

1-Taşınmaz Satışı Vaadi
Taşınmaz satışı vaadi,bir tarafa veya iki tarafa,bir taşınmazın satışına ilişkin sözleşmesinin 

yapılmasını istemek hakkı sağlayan bir ön sözleşmedir.
Taşınmaz satışı vaadi sözleşmesi,resmi şekilde yapılması lazımdır.
Hukuki niteliği,asıl satış sözleşmesinden ayrı bir müessese olduğu ve ön sözleşme olarak 

nitelendirilmesi gerektiği yolundadır.
Taraflar arasında geçerli olarak yapılan taşınmaz satışı vaadi,kararlaştırılan hükümlere 

göre,bir tarafa veya her iki tarafa satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı verir.Eğer 
taraflardan biri,bundan kaçınırsa,diğer tarafın açacağı dava ile satış sözleşmesi kurulur.

Üçüncü kişilere karşı,noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşemesi tapuya şerh düşülerek 
etkisi güçlendirilir.

2-Alım(iştira) Sözleşmesi
Alım hakkı,hak sahibine tek taraflı irade açıklaması ile bir  taşınmazın alıcısı olabilme 

yetkisi veren yenilik doğuran bir haktır.Böylece alım hakkı,bir taşınmazı malikin satıp satmama 
iradesinden bağımsız olarak satın alma imkanı vermektedir.Alım hakkı sözleşmesi,resmi şekle tabi 
tutulur.

Alım hakkı,yenilik doğuran bir hak niteliğindedir.

3-Geri alım(vefa) Sözleşmesi
Geri alım hakkı,taşınmazı başkasına temlik etmiş olan kişiye tek taraflı bir irade açıklaması 

ile o taşınmazı geri alabilme yetkisi sağlayan bir yenilik doğuran haktır.
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4-Önalım(şuf’a) Sözleşmesi
Önalım hakkı,taşınmazın malikinin,taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde önalım 

hakkı sahibine tek taraflı irade açıklaması ile taşınmazın alıcısı olabilme yetkisini veren yenilik 
doğuran bir haktır.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
         ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ

I- Adi Kira Sözleşmesinin Tanımı,Hukuki Niteliği ve Unsurları

1.Tanımı
TBK.m.299’da yapılan tanıma göre, “kira sözleşmesi,bir şeyin kullanılmasını ve kullanılması 

ile birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı,kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira 
bedelini ödemeyi üstelendiği sözleşmedir”. 

Adi kira sözleşmesi, kiralayanın bir şeyin belirli süre kullanılmasını bir ücret karşılığında 
kiracıya devretmeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir.

Satım sözleşmesinden farkı: Kira sözleşmesinde bir şeyin mülkiyetinin kesin olarak devri 
taahhüdü söz konusu değildir. Satış sözleşmesi ayni hak kazandırırken;kira sözleşmesi şahsi hak 
kazandırır.

2.Hukuki Niteliği
Kira sözleşmesi,rızai bir sözleşmedir.Sözleşmenin kurulması için tarafların karşılıklı ve 

birbirine uygun irade beyanları yeterlidir.
Kira sözleşmesi karşılıklı borç doğuran ve ivazlı bir sözleşmedir.
Kira sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmedir.Kira sözleşmesi belirli süreli 

veya süresiz olarak kurulabilir.

3.Unsurları
a.Tarafların Anlaşması
Kira sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli ilk şart,tarafların kiralananın kullanılmasını bir 

ücret karşılığında devri konusunda anlaşmış olmalarıdır.
Kira sözleşmesinin geçerliliği,kural olarak herhangi bir şekil şartına bağlı değildir;zımni irade 

beyanıyla da kurulabilir.
b.Bir şeyin kullanılmasının devri

b.1. Kira Konusu bir şey : Sözleşmenin konusunu cismani bir varlığı olan menkul veya gayrimenkul 
bir şey teşkil eder.Haklar veya iktisadi değerler hasılat kirasına konu olabilir.
Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için,kiralanan şeyin mutlaka kiralayanın malik olması şart 
değildir.
b.2.Kiralananın kullanılmasının devri: Adi kira sözleşmesiyle,kiralayana kira konusu şeyin 
kullanılmasını kiracıya devreder.Devredilen kullanma hakkı şahsi nitelikte bir haktır;kiracı, satımda 
olduğu gibi kiralanan şeyin maliki olmaz.Kiracı,kiralananın kendisine teslimiyle fer’i zilyet olur ve 
zilyetliğe bağlı savunma vasıtalarını kullanabilir.
Kiracıya devredilen kullanma hakkı,kira süresiyle sınırlıdır.

c.Kira Parası
Kira sözleşmesi niteliği itibariyle ivazlı bir sözleşmedir;kiralananı kullanma karşılığında bir 

miktar para ödemek,kiracının asli edim yükümlüklerindendir.Kira parası ödeme veya ivaz 
unsuru,kirayı kullanım ödüncü sözleşmelerinden ayırır.

Taraflar kira parasını serbestçe kararlaştırabilirler.Bu serbesti,sadece gabine ilişkin genel 
kurallarla sınırlandırılmıştır.Kiracı,başlangıçta belirlenen kira parasına itirazda bulunamaz.

Kira bedeli,normal olarak,bir miktar para şeklinde kararlaştırılır.Ancak kira bedelinin 
paradan başka bir edim şeklinde kararlaştırılması halinde,bir karma sözleşme karşısında bulunulur.

�19



MEHMET PEHLİVAN KİTAP ÖZETİ

Taraflar,kira sözleşmesinde kullanmanın bir ücret karşılığında olduğu hususunda anlaşıp, 
kira parasının miktarını belirlememişlerse veya bu miktar objektif olarak belirlenebilir değilse:
-Sözleşme müzakereleri sırasında kira miktarı üzerinde anlaşmamışlarsa,TBK m.1 gereğince 
sözleşmenin kurulmamış olduğu sonucuna varmak gerekir.
-Sözleşme müzakereleri sırasında tarafların kira miktarını sessizlikle geçmeleri veya bunu saklı 
tutup ileriye bırakmaları,kira miktarı ikinci derecede değil,esaslı bir nokta olduğu için TBK. m.2 
hükmü uygulanmaz.Yani sözleşme kurulmamış kabul olunur.
-Kira bedeli tespit edilmeden,kiralanan kiracıya bırakılması kira sözleşmesini geçerli kılmaz;böyle 
bir durumda,sadece kullanılan döneme ilişkin kira bedelinin yargıç tarafından dürüstlük kuralına 
göre belirleneceği kabul edilir.

Konut veya çatılı işyeri kiralarında,kiracıya,kira bedeli ve yan giderler dışında başka ödeme 
yükü getirilemeyeceği;özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde cezai şart 
ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu 
ifade edilmiştir.(TBK.m.346)

 II-Kira Sözleşmesinin Kuruluşu ve Süresi

A.Kira Sözleşmesinin Tarafları

1.Kiralayan
Fiil ehliyetine sahip her gerçek veya tüzel kişi,kiralayan sıfatıyla kira sözleşmesi 

kurabilir.Mümeyyiz küçük ve kısıtlılar,kanuni temsilcileri rızasıyla kira sözleşmesi yapabilirler.
Kiralayanın kiralanan şeyin malik olması gerekli değildir;onun kiralananın kullanılmasını 

başkasına devir yetkisini veren bir hakka sahip olması yeterlidir.Böyle bir yetkiye sahip olmayan 
kiralayanın yaptığı kira sözleşmesi geçerli olmakla beraber,kiralananı teslim edemediği veya akit 
süresince hazır halde bulunduramadığı taktirde kiracının müsbet zararını tazminle yükümlü olur.

Müşterek malikler,sahip oldukları şeyi birlikte kiraya verebilirler.Bölünemeyen bir borç 
olduğundan,hepsi birlikte sorumlu olur.Gerekli çoğunluk kararı olmadan,bir veya birkaç paydaş, 
müşterek malı bütün paydaşlar adına kiraya vermişlerse,yetkisiz temsil hükümleri uygulanır;sadece 
kendi adlarına kiraya vermişlerse,kira akdi geçerli olur,diğer paydaşların kiracının kullanmasına 
engel olması halinde,kiralayanlar borcun yerine getirilmemesinden sorumlu olurlar.

Elbirliği mülkiyetine konu olan şeyin kiralanmasında,el birliğini doğuran sözleşme veya 
kanun hükümleri uygulanır.

2.Kiracı
Fiil ehliyetine sahip her hukuk kişisi kiracı sıfatıyla kira akdi kurabilir;mümeyyiz küçük veya 

mahcurlar açısından,kiralayan hakkında yukarıda belirtilen sınırlamalar kiracılar için de geçerlidir.
Birden çok kimsenin birlikte kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi yapmaları halinde, sözleşmede 

açık bir hüküm bulunmuyorsa,Yargıtay’a göre,her kiracı kendi payına düşen kira borcundan 
sorumludur. Eğer birden fazla kişinin,iradelerinden,sözleşmenin yorumundan,durumundan veya 
dolayısıyla örtülü iradelerinden müteselsil borç iradesini hal ve şartlardan açık ve kesin olarak 
anlaşılıyorsa müteselsil sorumludurlar.

Ticari bir kira söz konusu olduğu taktirde,TTK.m.7 gereğince aksi kararlaştırılmadıkça, 
kiracılar müteselsilen sorumlu olurlar.

B.Kira Sözleşmesinin Şekli
Kira sözleşmesinin kurulması herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır;kural olarak,sözlü 

veya delalet edici bir irade beyanıyla(zımnen) kurulabilir. İstisnai olarak,kamu tüzel kişilerine ait 
taşınmazlara ilişkin kira sözleşemsinin yazılı şekilde düzenlenip noterce tasdik edilmesi gerekir. 

C.Kira Sözleşmesinin Süresi
Kira sözleşmesinin kurulabilmesi için tarafların kira süresini belirlemiş olmaları şart 

değildir;kira süresinin belirlenmesi kira sözleşmesinin kurulması için zorunlu bir unsur olmayıp,kira 
sözleşmesinin sona ermesi açısından önem taşımakta ve bu nedenle kanunda bunun düzenlenme 
zorunluluğu doğmuştur.
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1.Genel Hükümlere Tabi Kiralarda
Kira sözleşmesi,TBK m.300,belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir.Kararlaştırılan 

sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmadan sona erecek kira sözleşmeleri belirli 
sürelidir;diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.

aa)Belirli süreli kira sözleşmesi
     Bu tür kira sözleşmesi,fesih beyanına gerek olmadan,kararlaştırılan sürenin dolmasıyla sonra 
erer.Kira sözleşmesinin süresini taraflar açık veya örtülü irade beyanlarıyla belirleyebilirler. Aynı 
şekilde,sözleşme süresi,kira sözleşmesinin amacına göre de belirlenebilir.Mesala bir vincin 
inşaatın yapımı süresince kiraya verilmesi gibi.
     Belirli süreli kira sözleşmesi ancak olağanüstü fesih yoluyla veya ikale sözleşmesi ile sona 
erdirilebilir.Belirli süreli kira sözleşmesi,tarafların süre sonunda kira sözleşmesine örtülü olarak 
devam etmeleri yani zımnen yenilemeleri halinde,belirsiz süreli YENİ bir kira sözleşmesine 
dönüşmüş olur.

bb)Belirsiz süreli kira sözleşmesi
    Belirli süreli kira sözleşmesinin dışında kalan bütün kira sözleşmeleri belirsiz süreli sayılır.
    Belirsiz süreli kira sözleşmesi,hem fesih bildirimi(TBK.m.328) hem olağanüstü fesih 
yoluyla(TBK.m.330) veya ikale sözleşmesi ile sona erdirilebilir.

2.Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında
TBK.m.347.f.1’e göre,Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı,belirli süreli sözleşmelerde kira 

sözleşmelerinin bitiminden en az 15 gün önce  bildirimde bulunmadıkça,sözleşme aynı şartlarla 
uzatılmış sayılır. Oysa kiraya veren için böyle bir hak tanınmamıştır.Ancak kiraya veren on yıllık 
uzama süresinin sonunda,bu süreyi takip eden her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce 
bildirimde bulunmak suretiyle,herhangi bir sebep göstermeden sözleşmeyi sonra erdirebilir.

D.Konut ve çatılı işyeri kirası kavramı ve Kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler

1.Genel olarak
Konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümler(m.339-356),kiralananla birlikte kullanılması 

kiracıya bırakılan eşyalar hakkında da uygulanır.Kiralanan ile bu eşyalar arasında fonksiyonel bir 
bağlantı bulunmalıdır.

2.Konut Kavramı
Bir yerin,kira ile ilgili hükümler çerçevesinde konut olarak kabul edilebilmesi için, onun 

kişilerin sürekli oturması amacıyla kiralanması gerekir.

3.Çatılı İş yeri kavramı
İktisadi ve ticari nitelikte bir teşebbüsün işletilmesine veya bir mesleğin icrasına özgülenmiş 

yerlere ilişkin kira sözleşmesi işyeri kirası sayılır.Aynı şekilde yapılacak bu faaliyetlerin gelir elde 
etme amacına yönelik olması gerekir.

Kiralanan yerin sağlam bir şekilde toprağa bağlı,üstü örtülü ve etrafı dikey ve yatay olarak 
kapalı olması gerekir.

4.Kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler
Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi, kiracının yararı 

olmaksızın ve kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girmesine 
bağlanmışsa, kirayla bağlantılı bu sözleşmeler geçersizdir.(m.340)(hükmün uygulanması için altı 
çizili olan iki durumun birlikte bulunması gerekir.)
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III-Kiralayanın Borçları

1.Kiralananı sözleşmede öngörülen kullanma amacına elverişli şekilde teslim ve bu halde 
bulundurma borcu

a.Teslim Borcu
     Kiralayan,kira konusu şeyi sözleşmeyle öngörülen kullanılmaya elverişli bir şekilde teslim etmek 
zorundadır.Kiralananın kiracının taşınmasına imkan verecek bir halde bulundurulduğu anda teslim 
borcu yerine getirilmiş olur.
  Teslim borcunun sözleşmede öngörülen tarihte gerçekleşmesi gerekir;kural olarak,aksi 
kararlaştırılmadıkça,kiralayan teslim borcunu kiracıdan önce ifa eder.
    Kiralayanın teslim borcunu yerine getirmede temerrüte düşmesi halinde,kiracı ifa için kiralayana 
uygun süre tanır,uygun süre de ifa edilmezse kiracı temerrüt hükümlerinden yararlanabilir;teslim 
borcunun yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden 
zararın tazminini ister. Buna karşılık,kiralananın sözleşmede öngörülen kullanmaya elverişli bir 
şekilde teslim edilmemesi halinde ayıba karşı tekeffülden sorumluluk söz konusu olur.

b.Kiralananı sözleşmede süresince öngörülen kullanma amacına uygun halde 
bulundurma borcu
    Kiralayanın bu borcu,kira sözleşmesinin devamlı bir borç ilişkisi doğurmasının tabii bir 
sonucudur.Yani,kiralayan kira süresi boyunca kiracının,kiralananı,kullanmasını engelleyen veya 
sınırlayan hususları gidermek zorundadır.Bu borcun ihlal edilmesi,ayıptan doğan sorumluluk 
hükümlerinin uygulanmasını yaratır.

2.Ayıptan Doğan Sorumluluk
Kiralananın sözleşmeyle öngörülen kullanma amacına uygun nitelik taşıması,yani onun 

vasıfları,kiralayanın edim yükümünün kapsamına dahildir.(m.304-305-306)

A.Esasa İlişkin Şartlar

a.1. Kiralanan Ayıplı Olmalıdır
Kira sözleşmesinde ayıp:Kiracının kiralananı sözleşmede öngörülen amaca uygun olarak 

kullanmasını imkansız kılan veya önemli ölçüde azaltan vasıf eksikliklerinin bulunmasıdır. 
Kiralayan,sözleşmeye uygun kullanmayı veya belirttiği nitelikleri sağlamakla yükümlüdür.

Kira sözleşmesindeki ayıp maddi ayıp(rutubet,su sızıntısı veya ısınma yetersizliği) veya 
hukuki ayıp(iskan veya işyeri izninin bulunmaması) ya da manevi ayıp(rahatsız edici durumlar) 
şeklinde ortaya çıkabilir.

Kiralanandaki ayıp, baştaki ayıp(sözleşmenin kurulduğu sıradaki ayıp) veya sonraki ayıp 
(kira akdinin devamı sırasında ortaya çıkan ayıp) şeklinde olabilir.Kira akdinin devamı esnasında 
ortaya çıkan ayıpların kiracının kusurundan doğması veya kiracının kiralanana zarar vermesi 
halinde,kiralayan sorumlu olmaz.Buna karşılık kiralayanın kusurunda,umulmayan halden veya 
diğer kiracıların davranışlarından doğan ayıplardan kiralayan sorumludur.

a.2. Kiracı ayıbı bilmemelidir
Kiracı,sözleşmenin kurulduğu anda kiralananda mevcut olduğunu bildiği veya bilmesi 

gereken ayıplar için kiraya verene karşı ayıptan doğan sorumluluk hükümlerine başvuramaz.
Sağlık yönünden tehlike teşkil eden ayıplardan feragat geçerli değildir.

a.3. Kiralayanın sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan bir sözleşme kaydı bulunmamalıdır
Kiraya verenin,kiralananın ayıplı olmasından doğan sorumluluğunu kaldırılması veya 

sınırlandırılmasına ilişkin sözleşme yapılmasına sınırlamalar getirilmiştir.Bu sınırlamalar:
“Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli 

bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür” hükmü, 
konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez.Diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı 
aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz.
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B.Kiracının Ayıptan Doğan Hakları Kullanmasına İlişkin (Şekli) Şartlar

          Kiracının ayıptan doğan haklarını kullanabilmesini,onun inceleme ve bildirme külfetini yerine 
getirmesi şartına bağlayan açık bir hüküm bulunmamaktadır.Ancak,açık hüküm bulunmasa da 
kiracının sözleşmenin kurulduğu anda veya kiralananı kullanmaya başladığı sırada bildiği ayıpları 
kiralayana bildirmemesi,ayıptan doğan haklarından zımnen feragat ettiği anlamına gelir;bu tür 
ayıpların sonradan ileri sürülmesi dürüstlük kuralına aykırı olur.
       Kiracının kira sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkan ayıpları kiralayana bildirmemesi 
halinde,TBK.m.318’e göre, Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene 
gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur.

C.Kiraya verenin ayıptan doğan sorumluluğunun hükümleri
TBK bu hükümleri,kiralananın teslimi anındaki ayıplar ve sonradan ortaya çıkan ayıplar olarak 
ayırmıştır.

c.1.Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk
Kiralananın önemli ayıplarla teslimi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne veya kiraya 

verenin kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesinden doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere 
başvurabilir.

Kiralananın önemli olmayan ayıplarla tesliminde ise kiracı, kiralananda sonradan ortaya 
çıkan ayıplardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilir.

Kiraya verenin,önemli ayıplar taşıyan kiralananı teslim etmeyi teklif etmesi,yani onu ifa 
olarak sunması halinde,kiracı kiralananı kabul etmeyip ifayı reddedebilir.Bu taktirde,kiracı, 
borçlununun temerrüdüne ilişkin genel hükümlere başvurabilir;sözleşmeden dönme imkanını elde 
eder. Bu sonucun doğması için aşağıdaki şartların birlikte bulunması yeterli olup,kiraya verenin 
kusurlu olması gerekli değildir.
-Kiraya veren ifayı teklif etmiş olması gerekir.
-Kiracı ifayı kabul etmemiş olması gerekir.
-Kiracının ayıptan sorumlu olmaması gerekir.
Bu şekide hareket etmeyip,ayıplı ifayı kabul edip,sözleşmenin gereği gibi ifasını isteyebilir.Bu 
taktirde,kiracı ancak kiranın devamı sırasında ortaya çıkan ayıplarda sahip olduğu talepleri ileri 
sürebilir.Aynı şekilde,kiralananın önemli olmayan ayıplarla tesliminde de kiracı kiralananda 
sonradan ortaya çıkan ayıplardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere 
başvurabilir.

c.2.Kiralananın tesliminden sonraki ayıplardan sorumluluk
Burada kiralananın tesliminden kira sözleşmesinin sona ermesine kadar geçen süre içinde 

ortaya çıkan ayıplardan sorumluluk söz konusu olmaktadır.
Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini 

veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir. 
Ancak, zararın giderilmesi istemi diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez. Önemli ayıp 
durumunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
aa-Ayıbın giderilmesini(tamirini) isteme hakkı(TBK m.306): Kiracı, kiraya verenden 
kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede(Uygun süre somut olaya göre kiracı tarafından 
belirlenecektir.) giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren 
hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız 
bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli 
ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir.

Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle 
değiştirebilir.Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı 
zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

Kiracının verdiği süreyi kısa bulan kiraya veren,hemen tamire başlayarak kiracıdan ek 
sürenin uzatılmasını istemek zorundadır;aksi halde verilen süreyi kabul etmiş sayılır. 

Kiracının kiraya veren hesabına ayıbı giderme hakkını kullanmasının hükümleri,kiracı 
önemli olmayan ayıbın giderilmesi için hakimden izin alması gerekmediği gibi,kiraya verenin 
onayına da ihtiyaç yoktur.Ayıp önemli ise hakimden izin istemesi gerekir.
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bb-Fesih hakkı:Kiracının fesih hakkını kullanabilmesi için ayıbın önemli olması ve verilen uygun 
süre içinde kiraya verenin ayıbı giderememesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.Böyle bir 
durumda,kiracı yeni bir süre tayin etmeden kira sözleşmesini,varması gereken, tek taraflı bir irade 
beyanıyla ileriye etkili olarak sona erdirebilir;fesih beyanı bozucu yenilik doğuran bir hakkın 
kullanılmasıdır. Fesihin,derhal yapılması zorunlu değildir.

cc-Kira bedelinin indirilmesi:Kiracının,kira bedelinde indirim isteyebilmesi için kiralananın 
kullanımını etkileyen bir ayıbın bulunması gerekir.Bu ayıp,kiracının sorumlu olduğu ister önemli 
ister önemli olmayan nitelikte olsun her türlü ayıplarda kira indiriminin istenebileceği görüşü hakim 
bulunmaktadır.

Kiracı,kullanımı etkileyen ayıbı öğrenmesinden ayıpların giderilmesi anına kadar geçen 
süre için ve içerisinde kira bedelinin indirimini isteyebilir.

İndirilecek kira miktarının tespiti nisbi metoda göre yapılacaktır.Kirayı,kiralananın 
kararlaştırılan kullanımını fiilen azalmasına eş değer bir yüzde olarak indirmek gerekir.

Kiracının indirim talebi,mahkeme yoluyla kullanılması gerekmeyen ve kiraya verene 
yöneltilen bir yenilik doğuran hakkın kullanılması niteliğini taşır.

dd-Tazminat Talebi: Kiracı,tazminat talebini diğer seçimlik haklarıyla birlikte de ileri sürebilir. 
Kiraya veren,kusuru olmadığını ispat etmedikçe,kiralananın ayıplı olmasından doğan zararları 
kiracıya ödetmekle yükümlüdür.

3.Kiraya verenin üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumlu olması
Bu başlıkta incelenecek hususlar: Zapttan sorumluluk,Üçüncü kişinin sözleşmenin 

kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması ile tapu siciline şerhtir.

A.Kiraya verenin zapttan sorumluluğu(TBK m.309)
Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi 

durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü 
zararı gidermekle yükümlüdür.

Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulması anında mevcut ve kiracının kiralananı kullanma 
hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi gerekir;bu hak mülkiyet hakkı,irtifak hakkı veya 
komşuluk hukukundan doğan bir hak şeklinde olabilir.

Şayet üçüncü kişi bu konuda kiracıya karşı dava açmış ise,kiraya veren kiracının bildirimi 
üzerine davayı üstlenmek zorundadır.Yapılan bildirime rağmen kiraya veren,davayı üstlenmekten 
kaçınırsa kiracı yargılamadan çekilebilir.Burada tazmin edilecek zarar,ifa menfaatinin kaybına 
dayanan müspet zarardır.

B.Kiralananın kira sözleşmesi kurulmasından ve kiracıya tesliminden sonra temliki (TBK m.310)

b.1.Genel olarak
TBK m.310/I’de öngörülen kural gereğince,kira sözleşmesi kurulduktan sonra kiraya 

veren(malik) kira konusu eşyanın mülkiyetini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devrederse,yeni 
malik,hak ve borçlarıyla bire bir kira sözleşmesinin tarafı olur.Burada kanun gereğince sözleşmenin 
devri söz konusu olur;üçüncü kişi başka bir işleme gerek olmadan kiralayanın yerinin alır ve ileriye 
dönük olarak bütün hak ve borçları üstlenmiş olur.

TBK m.310/I gereğince üçüncü kişinin (yeni malikin) kira sözleşmesinin tarafı olması 
için,kanunun lafzına rağmen,devir işlemenin kira sözleşmesinin kurulmasından sonra yapılması 
yeterli değildir;ayrıca kiralananın kiracıya teslim edilmiş olması gerekir.Zira teslimden önce 
kiralananın temlik edilmesi halinde kiraya veren TBK m.112 (borcun hiç veya gereği gibi ifa 
edilmemesi) gereğince sorumlu olur.
b.2. Kira sözleşmesinin devrinin sonuçları

aa) Kiracı ile üçüncü kişi(yeni malik) arasındaki ilişki: Kiralanan üzerindeki mülkiyet 
hakkının geçişiyle birlikte yeni malik kanun gereği kira sözleşmesinin tarafı olur;mülkiyetin geçtiği 
andan itibaren kira sözleşmesinden doğan hakkın sahibi ve borcun yükümlüsü olur.Bu andan 
önceki hak ve borçlar eski malik ve kiracı arasından kalır.
Eski malik lehine verilmiş olan teminatlar,kira alacağının ferileri olarak yeni malike geçer.
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bb)Kiracı ile eski malik arasındaki ilişki: Kiralananın mülkiyetinin devri ile kiraya veren/ 

eski malik,kiraya veren durumundan çıkar ve kiralananın kullanımını hazır bulundurmak 
yükümünden kurtulur.Bununla beraber yeni malik, belirli süreli kira sözleşmesini süresinden önce 
feshetmesi halinde(TBK m.351),kiracı uğradığı zararın tazminini eski malik kiraya verenden talep 
edebilir. 

b.3.Kiralananın Kamulaştırılması (TBK m.310/II)
İdare adına tescil yapıldıktan sonra,kiracı,kiralanandan çıkartılır.Bu durumda TBK m.136 

anlamında borçlunun sorumlu olmadığı sonraki imkansızlık söz konusu olduğu için kiracı kiraya 
verenden tazminat talep edemez.Kiraya veren,kiralananın yakında kamulaştırılacağını bildiği 
halde, bunu gizlemişse, tazminat ödemekle yükümlü olur.

C.Üçüncü Kişinin Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması(TBK m.311)
Sözleşme kurulup kira konusu eşya kiracıya teslim edildikten sonra,kiraya verenin kiralanan 

üzerinde üçüncü bir kişiye mülkiyetin devrine eş değer önemde bir sınırlı ayni hak tesis etmesi 
hallerini,TBK m.310/I anlamında kiralananın temlikine benzetmekte;bu hükmün bu gibi hallerde 
kıyas yoluyla uygulanacağını ifade etmektedir.

D.Tapu Siciline Şerh(TBK m.312)
Kiracının kira sözleşmesinden doğan kullanma hakkı,kiraya veren ile kiracı arasında 

yapılacak şerh anlaşmasına dayanarak tapu kütüğüne şerh verilebilir.Şerhin yapılabilmesi için 
malikin yazılı şerh talebinde bulunması gerekir. 

Kira sözleşmesinin şerhi yeni malikin TBK m.351’e dayanarak tahliye davası açma 
ihtimalini ortadan kaldırır.

4.Vergi ve yan giderlere katılma borcu

A.Vergileri ödeme borcu(TBK m.302)
Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış 

veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.

B.Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu (TBK m.303)
Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından 

yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.TBK m.303’ün kapsamına,doğrudan doğruya 
kiralananın kullanılmasına bağlı olmayan(elektrik,su ve ısıtma gibi) ve genel giderlere dahil 
olmayan harcamaların,mesela çatı onarımı,dış sıva,bahçe düzenlenmesi ve park yerlerinin tanzimi 
gibi kalemlerin gireceğini kabul etmek gerekir.

KİRACININ BORÇLARI

I.Kiralananın Kullanılmasına İlişkin Borçları
II.Kira Bedelini Ödeme Borcu
III.Alt Kira,Kullanım Hakkının Devri,Kira ilişkisinin Devri

I.Kiralananın Kullanılmasına İlişkin Borçları

1.Kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma borcu
TBK m.316/I’e göre kiracı kiralananı sözleşmeyle öngörülen tahsis amacına uygun olarak 

kullanmak zorundadır.
TBK m.316/I anlamında kiralananı kullanırken özenle hareket yükümü,kiracının kiralayanın 

rıza ve muvafakatı olmadan kiralananın özünü etkileyecek veya ona zarar verecek davranışta 
bulunmamasını ve onda kira sözleşmesinin bitiminden sonra da etkisi kalacak şekilde değişiklik 
yapmaması gerektirir.Aynı şekilde kiralananın iyi bir durumda muhafazası ve normal kullanmanın 
gerektirdiği basit tamiratların yapılması da,kiracının özen borcunun gereğidir;TBK m.318’de 
öngörülen ihbar yükümünün özen borcunun bir sonucu olduğunu kabul etmek gerekir.
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Kiracının bu borçlara yerine getirmemesi halinde, kiraya veren, konut ve çatılı işyeri 

kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi 
feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya 
önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya 
verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının 
kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması 
durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

2. Komşulara saygı gösterme borcu
TBK m.316/I’e göre kiracı, kiralananı,kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile 

komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

3.Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu (TBK m.317)
Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle 

yükümlüdür. Bu konuda yerel âdete de bakılır.

4.Kiracının ayıpları kiraya verene bildirme borcu (TBK m.318)
Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin 

bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur.Bu hükmün 
amacı,zararın artmasını önlemektir.

5.Kiracının ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu (TBK m.319)
TBK m.319’a göre,Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların 

önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür.Tamiratın niteliği gerekli kıldığı 
taktirde,kiralayan kiraya verilen yerin geçici olarak boşaltılmasını da isteyebilir.

TBK m.319/II ve III’e göre, Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu 
ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle 
yükümlüdür. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce 
kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

Kiracının bu borcu yerine getirmemesi/katlanmaması halinde,kiraya verenin bu yüzden 
uğradığı zararı tazmin etmesi gerekir.

6.Kiracının konut ve çatılı işyeri kiralarında kullanım giderlerini ödeme borcu(TBK m.341) 
Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel 

âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.
Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa 
vermek zorundadır.

II.Kira Bedelini Ödeme Borcu
Kira bedelini ödeme borcu,kiracının asli edim yükümlerindendir.(TBK m.313)

1.İfa zamanı ve Yeri
TBK m.314’e göre, “Kiracı,aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça,kira bedelini ve 

gerekiyorsa yan giderleri,her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle 
yükümlüdür.”

Kira parasını ödeme borcu götürülecek borçlardan olup,aksine bir anlaşma olmadıkça 
kiraya verenin yerleşim yerinde ödenir.

2.Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin tesbiti (TBK m.344-345)
TBK m.343’de konut veya çatılı işyeri kiralarında,kira bedelinin belirlenmesi dışında kira 

sözleşmesinde kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacığını öngörmüştür.
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2.a. Kira bedelinin tesbitinde izlenecek esaslar (TBK m.344): 

Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde,tarafların yenilenen her kira döneminde 
ödenecek kira bedelinde yapılacak artışlara ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat 
oranını aşmamak kaydıyla geçerlidir.(TBK 344/1) Buna karşılık,tarafların yenilenen dönemlerde 
artış oranı veya miktarı konusunda herhangi bir anlaşma yapmamaları halinde,kira bedeli bir 
önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek kaydıyla hakim 
tarafından,kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.Hakim,hakkaniyet 
ölçütünü kullanırken kiralananın göz önünde tutacaktır. (TBK 344/2)

TBK m.344/3’e göre ise,taraflarca bu konuda anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın,
5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, yeni kira yılında 
uygulanacak kira bedelinin tesbiti mahkemeden istenebilir.Bu durumda ÜFE,kiralananın durumu ve 
emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir.

TBK m.344/4’e göre, sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa,beş yıl 
geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz.Ancak,bu kanunun, “aşırı ifa güçlüğü” başlıklık 
madde hükmü saklıdır.

2.b.Tesbit davası açma süresi ve verilecek kararın etkisi (TBK m.345)
TBK m.345/I hükmü uyarınca kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman 

açılabilir.Ancak verilecek kararın zaman açısından etkisi bakımından iki ihtimale göre 
düzenlenmiştir.

Birincisi,dava açılmak suretiyle mahkeme tarafından belirlenecek kira bedelinin, yeni kira 
döneminin başlangıcından itibaren geçerli olabilmesi için, davanın yeni kira döneminin 
başlangıcından en geç 30 gün önceki bir tarihte açılması ya da kiraya veren tarafından bu süre 
içinde kira bedelinin arttırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulması 
gerekmektedir. (TBK m.345/II)

İkincisi,şayet kira sözleşmesinde yeni kira döneminde kira bedelinin arttırılacağı hakkında 
bir hüküm bulunuyorsa ve kiraya veren, kira tespit davasını yeni kira döneminin sonuna kadar 
açmışsa, mahkemenin belirleyeceği kira bedeli yeni kira döneminin başlangıcından itibaren geçerli 
sayılacaktır. (TBK m.345/III)

3.Kira Sözleşmesinin Uyarlanması
Yargıtay,uzun süreli kira sözleşmelerinde,sözleşmenin kurulduğu anda mevcut ekonomik ve 

sosyal şartların,ifa sürecinde,önceden tahmin edilmeyecek derecede olağanüstü ve objektif olarak 
değişmesi sebebiyle edimler arasındaki dengenin bozulması halinde,sözleşmenin değişen şartlara 
uyarlanması gerektiğini kabul etmektedir.Zira bu durumda işlem temelinin çökmesi söz 
konusudur.İşlem temelinin çöktüğünü tesbit eden yargıç,kira parasını dürüstlük ve hakkaniyet 
kuralları çerçevesinde uyarlar.

Uyarlama,sözleşmeye müdahale edilmesi anlamına gelmektedir.Müdahale için gerekli olan 
esaslar:
-Sözleşme kurulduktan sonra onun ifası sırasında ortaya çıkan olaylar olağanüstü ve objektif 
nitelikte olmalıdır.Enflasyon gibi..
-Yine değişen hal ve şartlar nedeniyle tarafların yüklendikleri edimler arasındaki denge aşırı ölçüde 
ve açık biçimde bozulmuş olması şarttır.Eğer bu değişen hal ve şartlara dair sözleşmede bir kayıt 
veya hüküm varsa uyarlama talep edilemez. 
-Uyarlama isteyen davacının değişen hal ve şartların ortaya çıkmasına kendi kusuru ile sebebiyet 
vermemelidir.

Uyarlama yapacak hakimin göz önünde bulunduracağı esaslar:
-Sözleşmede yüklenilen edimleri tamamen başka bir anlam verilecek hale getirmek suretiyle bir 
tarafa beklenmedik şekilde olağanüstü yararlar sağlanamaz.Sözleşme yeni bir hale 
dönüştürülemez.
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4.Kiralananın kullanılmaması sebebiyle kira bedelinin ödenmesi

4.a. Kullanmanın mümkün olmaması halinde kira bedelinin ödenmesi( TBK m.324) 
TBK m.324 hükmü gereğince,kiraya veren kiralananı kullanılmaya elverişli durumda 

bulundurmasına rağmen,kiracı,kendisinden kaynaklanan bir sebeple kiralananı kullanamaması 
halinde de,kira bedelinin tamamını ödemek zorundadır.Böyle bir durumda kiraya verenin 
yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir.

4.b.Kiralananın sözleşmenin sona ermesinden önce geri verilmesi (TBK m.325)
TBK m.325’e göre, “Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı 

geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya 
verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya 
verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni 
bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.
Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği 
veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.

5.Konut veya çatılı işyeri kiralarında kiracının güvence vermesi (TBK m.342)
Konut ve çatılı işyeri kiralarında,kiracı sözleşmeyle güvence verme borcu altına girmişse,bu 

güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.Güvencenin depozito,teminat gibi genel olarak ifade edildiği 
hallerde,kiraya verenin kira sözleşmesinden doğan bütün alacaklarını kapsadığını kabul etmek 
gerekir.

Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin 
onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise 
bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin 
kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.

Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira 
sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı 
olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.

6.Takas hakkından önceden feragat yasağı ( TBK m.326)
Kiracı veya kiraya veren,kira sözleşmesinden doğan alacaklarını takas etme hakkından 

önceden feragat edemezler.

7.Kira parasının ödenmemesinin teminatı: Kiralayanın hapis hakkı (TBK m.336-338)
Kanun,taşınmaz kiralarında kira parasının ödenmemesini teminat altına almak 

için,kiralayana kiralananda bulunan taşınır eşyalar üzerinde hapis hakkı tanımıştır.
7.a.Hapis hakkının konusu: Kiralayanın hapis hakkının konusunu,kiralanan yerde bulunan 

ve kiralanan şeyi döşemek,süslemek veya ondan yararlanmayı sağlamaya mahsus taşınır eşyalar 
teşkil eder.

Kiraya verenin hapis hakkı,alt kiracının asıl kiracıya olan borcunu aşmamak üzere,alt 
kiracının kiralanana getirdiği taşınmazları da kapsar.

Kiralananda bulunan üçüncü kişilere ait eşyalar da bazı şartlar altında hapis hakkının 
kapsamına girerler.Bu konuda,kiralayanın iyi niyetli olup olmamasına göre bir ayrım yapmak 
gerekir.İyi niyetliyse,yani kiracının bu eşyaların maliki olmadığını bilmiyorsa ve bilmesi 
gerekmiyorsa,bunlar üzerinde hapis hakkına sahip olur;İyi niyetli değilse,üçüncü kişiye ait menkul 
eşyalar üzerinde,kural olarak hapis hakkı olmaz;alt kiracının getirdiği eşyalara ilişkin TBK 336/II 
hükmü bu kuralların istisnasıdır.

7.b. Hapis hakkının temin ettiği alacaklar: Hapis hakkı geçmiş bir senelik ve işleyecek 
altı aylık kirayı temin eder.Geçmiş bir yılın sonu ile işleyecek altı ayın başlangıcı,takip talebinin 
yapıldığı veya iflasın açıldığı tarihten önceki son kiranın muacceliyet tarihine göre hesaplanır.

7.c. Kullanılması: Üçüncü kişilerin, kiraya verenin kiracıya ait olmadığını bildiği veya 
bilmesi gerektiği eşya ile çalınmış, kaybolmuş veya başka bir biçimde malikinin elinden iradesi 
dışında çıkmış eşya üzerindeki hakları, kiraya verenin hapis hakkından önce gelir.
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Kiraya veren, kiracı tarafından kiralanana getirilmiş olan taşınırların kiracının mülkiyetinde 
olmadığını kira sözleşmesi devam ederken öğrendiği hâlde, sözleşmeyi en yakın fesih döneminin 
sonu için feshetmezse, bu eşya üzerindeki hapis hakkını kaybeder.

8.Kiralananı geri verme borcu (TBK m.334-335)

a)Genel Olarak
Kiracı,kiralananı ne durumda teslim almış ise,kiranın bitiminde,o durumda geri vermek 

zorundadır.Kiracı,sözleşmeye uygun kullanma sonucu kiralananda meydana gelen eskimelerden 
ve bozulmalardan sorumlu değildir.-TBK m.334/I-

Kiracı sözleşmeye aykırı kullanmaktan doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür;kiracının 
bundan başka bir tazminat ödeneceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar 
geçersizdir.TBK m.334/II-

b)Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları 
kiracıya bildirme borcu(TBK m.335)

Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının 
sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim 
yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan 
incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu 
devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak 
bildirmek zorundadır.

III.Alt kira,kullanım hakkının devri ve kira ilişkisinin devri

1.Alt kira ve kullanım hakkının devri
Kiracı,kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak şartıyla,kiralananı kısmen 

veya tamamen başkasına kiraya verebileceği gibi,kullanma hakkını da başkasına devredebilir.Bu 
durumda iki hal mevcut olur. Birincisi,kiracının kiralananı başkasına tekrar kiralaması,yani alt kira 
ilişkisinin kurulması;ikincisi ise,kira sözleşmesinden doğan kullanma hakkının kiracı tarafından bir 
üçüncü kişiye temlik edilmesidir.

TBK m.322/II hükmüne göre,konut veya çatılı işyeri kiralarında,kiracının kiralananı 
başkasına kiralayabilmesi veya kullanma hakkının devredilebilmesi için kiraya verenin yazılı 
rızasının bulunması zorunludur.

Kiracı,alt kiracı veya devralana kendisinin sahip olduğundan daha fazla veya daha uzun 
süre devam eden bir kullanma imkanı veremez.

Kiraya veren,kiralananın esas kira sözleşmesinde öngörülen kullanma amacına uygun 
hareket etmeyen alt kiracı veya kullanımı devralana doğrudan yönelme hakkı verilmektedir.O,ilk 
kiracı ve alt kiracı kullanımı devralandan uğradığı zararın tazminini isteyebilir.

2.Kira ilişkisinin devri (TBK m.323)

2.a)Genel olarak
Kiracı,kiraya verenin rızasıyla,kira ilişkisini bir üçüncü kişiye devredebilir.Böylece,üçüncü 

kişi kiracının yerine geçer,kiracı kiraya verene karşı borçlarından hemen kurtulur;işyeri kiralarının 
devrinde,devreden kiracının müteselsil sorumluluğu devam eder.

TBK m.323 uyarınca gerçekleşecek taraf devrinde,işyeri kiralarında,kira ilişkisini 
devredene,kanuni şartların gerçekleşmesi halinde,kiraya vereni buna zorlama veya devredeceği 
kişiyi ona kabul ettirme imkanı verilmiştir;devreden kiracı için bunun bedeli ise müteselsil 
sorumluluktur.
2.b)Şartları

Kira ilişkisinin devrinin gerçekleşmesi için,kiraya verenin rızası gereklidir.Bu rızayı talep 
etmek kiracıya aittir.

Kiraya verenin rızası kiracı ile üçüncü kişi arasındaki devri sözleşmesinin kurulmasından 
önce veya sonra olabilir.

Kiraya verenin,işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.
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3.c)Sonuçları

Kira ilişkisini devralan,bu ilişkiden doğan hakların sahibi ve borçların sorumlusu 
olur;devreden kiracı,kural olarak borcundan kurtulur.Devreden kiracının borcundan kurtulmasının 
istisnası ise,TBK m.323/III’de  işyeri kiralarında devreden kiracı,kira sözleşmesinin bitimine kadar 
ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte sorumlu olur.Kiraya veren ve yeni kiracı devredilen 
kiraya bağlı olur.Devralan,kiracının daha önce mevcut kira ilişkisindeki hak ve borçlarına halef 
olur,yani onun yerini alır.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

I.Borçlar Kanunu’nun kiraya ilişkin genel hükümlerine göre sona erme sebepleri (TBK 
299-238)

a)Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması
Taraflar kira sözleşmesi için,açık veya örtülü bir irade beyanıyla bir süre belirlemişlerse,kira 

sözleşmeleri kararlaştırılan sözleşmenin sonunda,herhangi bir bildirime gerek olmadan, 
kendiliğinden sona ere. (TBK m.327/I ve 300/II)

TBK m.327/II’ye göre , “Taraflar,bu durumda,açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini 
sürdürürlerse,kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.” 

b)Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi(TBK m.328-330)

aa)Genel Olarak
Belirsiz süreli sözleşmelerde,TBK m.328-330 hükümleriyle taraflara,öngörülen fesih bildirim 
süresine ve fesih dönemine uygun bir fesih bildirimiyle kira sözleşmesini sona erdirme imkanı 
verilmiştir.

bb)Fesih bildiriminin şartları
Fesih bildirimiyle kira sözleşmesinin olağan sona erebilmesi için,bildirim süresine uyulması ve fesih 
dönemi(vade) sonunun dolması gerekir.
aaa)Maddi şartlar

Fesih bildirimi maddi şartlar yönünden herhangi bir özel durumun bulunmasına bağlı 
değilidir.Sadece konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminde yoluyla sözleşmenin sona 
erdirilmesi sadece kiracıya verilmiştir.
bbb)Fesih dönemlerine ve bildirim sürelerine uyulması

TBK m.329 ve 330’da öngörülen süreler,uyulması gereken asgari zorunlu sürelerdir;taraflar 
bu sürelerin altında bir süre kararlaştıramazlar.
-Fesih Süresi ve Fesih vadesi

Aksine bir anlaşma yoksa,taşınmaza veya taşınır yapılara ilişkin kira sözleşmelerinde yerel 
adette belirlenen kira döneminin sonu için üç aylık fesih bildirimi süresine uyularak 
feshedilebilir(TBK m.329). Fesih dönemlerinin hesabında kira sözleşmenin başlangıç tarihi esas 
alınır.

Buna karşılık,taşınırlara ilişkin kira sözleşmelerinde,taraflardan her biri üç gün önceden 
yapılacak fesih bildirimi ile her zaman feshedebilir(TBK m.330).Bununla beraber,TBK m.330/II’ye 
göre, “Kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına 
yarayan taşınır bir malın kiracısı,kira sözleşmesini,üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay 
önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir.Bu durumda kiraya verenin,zararının 
giderilmesini isteme hakkı yoktur.”
-Fesih Bildirim Süresi

Kira sözleşmesinin fesih bildirim yoluyla sona erdirilebilmesi için,bu bildirimin,taşınmaz ve 
taşınır yapı kiralarında,fesih vadesinin sona ermesinden üç ay önce yapılması gerekir.

cc)Şekli
Fesih bildirimi,sadece konut veya çatılı işyeri kiralarında geçerlilik şartı olarak yazılı şekil şartına 
bağlanmıştır.
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c)Kiraya verenin kiracının kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme 
borcunun ihlal etmesi sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi (TBK m.316/II-III)

Konut veya çatılı işyeri kiralarında,kiraya verenin kiracıya yazılı bir ihtar göndererek,otuz 
gün içinde bu aykırılığı gidermemesi halinde sözleşmeyi feshedeceğini bildirmesi gerekir;diğer kira 
ilişkilerinde ise,kiraya veren önceden ihtarda bulunmadan,yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen 
feshedebilir.

d)Kiracının Temerrütü (TBK m.315)
TBK m.315’e göre, “Kiracı,kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya 

yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse,kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip,bu sürede 
de ifa etme durumunda,sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.Kiracıya verilecek süre en az on gün, 
konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür.Bu süre,kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı 
tarihi izleyen günden itibaren başlar.
aa)Genel olarak

TBK m.315 hükmü,kiracının kira bedelini veya yan giderleri ödemede temerrüte düşmesi 
halinde,kiraya verene süresi dolmamış kira sözleşmesini önceden fesih yetkisi vermektedir.
bb)Şartları

Bu madde uyarınca fesih hakkının kullanılabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi 
gerekir:

-Kiralananın kiracıya teslim edilmesi gerekir.
-Kiracının kira parasını,kanunda veya sözleşmede belirlenen vadede kısmen veya 

tamamen ödememiş olması gerekir;aynı sonuç yan giderlerin ödenmemesi halinde de geçerlidir.
-Kiraya verenin kiracıya süre vererek,bu süre içinde temerrüte düşülen borcu ödememesi 

halinde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi gerekir.
-Kiracının verilen sürenin bitiminde ödemeyi yapmaması gerekir.

cc)Sonuçları
Sürenin bitiminde kiraya verenin sözleşmeyi feshettiğini kiracıya bildirmesi gerekir. 

Sözleşmenin bu şekilde erken fesih halinde kiraya veren uğradığı zararların tayinini isteyebilir. 
Kiracı söz konusu tazminat ödeme borcundan kusursuz olduğunu isbat suretiyle kurtulabilir.

e)Kira sözleşmesinin önemli sebeplerle feshi (TBK m.331)
TBK,bu konuyu olağanüstü fesih üst başlığı altında,önemli sebeplerin bulunması,kiracının 

iflası ve kiracının ölümü hallerine yer vermiştir.
TBK m.331/I,kira sözleşmesinin taraflardan her birine,kendisi için sözleşmeye devamı 

çekilmez kılan bir önemli sebebin bulunması halinde,sözleşmeyi yasal bildirim süresine uyarak her 
zaman fesih hakkı tanımaktadır.

TBK m.331/I anlamında önemli sebepler,sözleşme kurulurken öngörülemeyen ve diğer taraf 
için sözleşmenin ifasını ve sürdürülmesini çekilmez kılan ağır durumların ortaya çıkması halinde 
söz konusu olur.

Önemli sebebe dayanarak sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf,TBK m.329 ve 330’da 
öngörülen yasal sürelere uymak zorundadır;bu sürelere uymak kaydıyla fesih beyanı her zaman 
yapılabilir.

TBK m.331/II’ye göre “Hakim,durum ve koşulları göz önünde tutarak,olağanüstü fesih 
bildiriminin parasal sonuçlarını karar bağlar.” 

f)Kiracının iflası(TBK m.332)
TBK m.332 gereğince kiralananın tesliminden sonra kiracının iflas etmesi yani iflasın 

açılması halinde kiraya veren işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.Güvence 
verilmesi için uygun bir süre verilen kiracı,kendisine verilen bu süre içerisinde güvence vermediği 
takdirde,kiraya veren herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.

g)Kiracının ölümü (TBK m.333) 
Kiracının ölmesi halinde,onun mirasçıları yasal fesih bildirim süresine(TBK m.328-330) 

uyarak en yakın fesih dönemi için sözleşmeyi feshedebilir.Kiracının ölümü üzerine sözleşme 
kendiliğinden sona ermez.
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II.Konut veya çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin sona ermesi

1.Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre sona erme
Konut veya çatılı işyeri kira sözleşmesinin sona ermesi “bildirim yoluyla” ve “dava yoluyla” 

sona erdirme şeklinde düzenlenmiştir.Bununla beraber,kira sözleşmesinin genel hükümlerinde 
düzenlenen ve sözleşmeden doğan borcun ihlali nedeniyle tarafların sözleşmeyi sona erdirme 
imkanları,aksine düzenleme olmadıkça konut veya çatılı işyeri kiralarında da uygulanır.

2.Kira sözleşmesinin fesih bildirim yoluyla sona ermesi

2.a)Belirli süreli kira sözleşmelerinde
TBK m.347/I’e göre, “konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı,belirli süreli sözleşmelerin 

süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir 
yıl için uzatılmış sayılır.Kiraya veren,sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona 
erdiremez.Ancak,on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren,bu süreyi izleyen her uzama yılının 
bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla,herhangi bir sebep göstermeksizin 
sözleşmeye son verebilir”.

Belirli süreli konut veya çatılı işyeri kiralarında onbeş gün önce bildirim yoluyla sözleşmenin 
yenilenmemesini sağlama hakkı sadece kiracıya verilmiştir;kiraya verene, on yıllık uzama sonunda 
uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak şartıyla,her hangi bir sebep 
göstermeden sözleşmeye son verebilir.

2.b)Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde
Bu tür sözleşmelerde kiracı her zaman;kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl 

geçtikten sonra,genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.

2.c)Şekli
Bildirimin geçerliliği konut veya çatılı işyeri kiralarında yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

2.d)Aile konutunda
TBK m.349’a göre, “Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda 

kiracı,eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.Bu rızanın alınması mümkün 
olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı,hakimden bu konuda 
bir karar vermesini isteyebilir.

2.e)Kiracının ölümünde sözleşmenin devamı
Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen 

kira ile birlikte aynı konutta oturanlar,sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece,taraf 
olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler.

3.Tahliye davası açması yoluyla (TBK m.350-356)

3.a) Tahliye davası açma sebeplerinin sınırlılığı (TBK m.354)
TBK m.354’e göre,kiraya veren, ancak TBK m.350(gereksinim,yeniden inşa ve imar) ,TBK 

m.351(yeni malikin gereksinimi) ve TBK m.352(kiracıdan kaynaklanan sebepler)’de ön görülen 
sebeplere dayanarak tahliye davası açabilir.

3.b) Tahliye davası süresinin uzaması (TBK m.353)
“Kiraya veren,en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı 

olarak bildirmişse,dava açma süresi bir kira yıl için uzamış sayılır.” 

3.c)Yeniden kiralama yasağı (TBK m.355)
Kiraya veren,ihtiyaç sebebiyle kiralananın boşaltılmasını sağladığı taktirde,haklı bir sebep 

olmaksızın,kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.Eski kiracının, 
yeniden inşası veya imarı gerçekleştirilen taşınmazları yeni durumu ve yeni kira bedeliyle kiralama 
konusunda öncelik hakkı vardır;bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe,taşınmaz üç yıl başkasına 
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kiralanamaz.Kiraya veren bu hale aykırı davranırsa,kiracıya bir yıllık kira bedelinden az olmamak 
kaydıyla tazminat ödeme yükümlülüğü vardır.

4.Tahliye sebepleri(TBK m.350-352)

4.a)Kiraya verenin konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açması(TBK m.350/b.1)
Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer 

kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,kira sözleşmesini 
açacağı tahliye davasıyla sona erdirebilir.Bu sebeple tahliye davasının açılabilmesi için şu şartların 
bulunması gerekir:
-Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler 
için konut ya da işyeri olarak kullanma ihtiyacının olması,
-Kiralananın konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacının gerçek olması,davanın gerçek ve samimi 
olması.
-Dava açma süresi,(TBK m.350/III),belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşme süresinin 
sonunda;belirsiz süreli sözleşmelerde ise kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve 
fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde 
açacağı dava yoluyla da kullanılabilir.
-Yeni malikin ihtiyaç sebebiyle dava açması(TBK m.351), Kiralananı sonradan edinen kişi, onu 
kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut 
veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay 
içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir 
davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi 
sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla 
da kullanabilir.

4.b)Kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla tahliyesi(TBK m.350/b.2)
Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da 

değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli 
sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre 
fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak 
bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Bu bent hükmüne göre tahliye davası açılabilmesinin şartları şunlardır:
-Kiralananın yıkılıp yeniden inşa edilmesi veya imar amacıyla esaslı surette onarımı,genişletilmesi 
ve değiştirilmesi: binanın daha iyi duruma sokulması amacıyla ve esaslı olması halinde tahliye 
davası açılabilir.
-Yapılacak onarım,genişletme veya değişiklik işleri esnasında binanın içinde oturmanın veya 
çalışmanın mümkün olmaması,
-İbraz edilen proje ve ruhsatnamenin fennen ve imar mevzuatına göre uygulanmasının mümkün 
olması,
-Kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılması.

4.c) Kiracının yazılı tahliye taahhüdü(TBK m.352/I)
Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte 

boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten 
başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.
Tahliye taahhüdünün geçerliliğinin şartları:

-Tahliye taahhüdü yazılı olmalı ve tahliyenin hangi tarihte yapılacağını göstermeli
-Tahliye taahhüdü ilk kira sözleşmesi kurulduktan sonra verilmelidir
-Tahliye taahhüdü bizzat kiracı tarafından yapılmalıdır,
-Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay için tahliye talep edilmelidir.
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4.d)İki haklı ihtar sebebiyle tahliye (TBK m.352/II)

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun 
süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini 
ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, 
kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak 
bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.
Bu hükme dayanarak tahliye davası açılabilmesinin şartları:

-Kira bedelini ödememeden dolayı kiracıya haklı ihtar yapılmış olması,
-İhtarın yazılı olması ve ödenmeyen kira miktarları ile bunların ait olduğu vadenin 

gösterilmesi,
-Bir kira yılı içinde iki haklı ihtarın yapılmış olması,
-Kira süresinin sona ermesini takip eden bir ay içinde tahliye davası açılması.

4.e)Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutun 
bulunması (TBK m.352/III)

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya 
elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında 
bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona 
erdirebilir.

   ESER SÖZLEŞMESİ
I.Genel Bakış

Eser sözleşmesi,esas itibariyle,BK m.470-486 arasında yer alan hükümlerle düzenlenmiştir.

II.Genel Olarak Eser Sözleşmesi

1.Eser Sözleşmesinin tanımı ve unsurları
BK m.470’e göre, “eser sözleşmesi,yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi,iş sahibinin de 

bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir”.
Eser sözleşmesinin tarafları,yüklenici ve iş sahibidir. İş sahibi,bir eser meydana getirmeyi 

bir başkasına tevdi eden kişidir.Eser sahibi,gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.İş 
sahibi,işlerin yönetimiyle birini görevlendirebilir.Bunların arasındaki ilişki vekalet sözleşmesine 
dayanır.Ve görevlendirilen kişinin yetkileri sözleşme ile belirlenir.

BK. m.470’deki kanuni tanımdan hareket ederek,eser sözleşmesinin unsurları,şu şekilde 
tespit olunabilir:

a.Bir eser meydana getirme 
aa)Eser Kavramı ve açıklanması: Objektif olarak tespiti mümkün olan,belirli bir maddi veya maddi 
olmayan sonucun meydana getirilmesi,eser sözleşmesinin konusunu oluşturabilecektir.Bu anlamda 
olarak bir gazeteye bir ilan konulması,radyo ve televizyon reklamlar,ışıklı reklam,bir müşavirin bir 
reklam planlaması,bir mağaza vitrininin düzenlenmesi,bir sanatçının radyoda bir konser vermesi, 
bir gazinoda şarkı söylemeyi taahhüt etmesi,sinemada film gösterilmesi,ücret karşılığı havai fişek 
gösterisi,bir yarış atının eğitilmesi,bisiklet yarışı düzenlenmesi gibi durumla eser sözleşmesinin 
konusunu oluşturabilecektir.

bb) “Meydana getirme” kavramı ve açıklanması: BK m.470’de kullanılan “meydana getirme” 
terimi geniş yorumlanmalı; bunun içine yeni bir eser ortaya koyma kadar, var olan bir eseri 
değiştirmenin veya onarımın da girdiği kabul edilmelidir.
Bu durumda örneğin yeni bir yol,köprü,bina inşası,kanal açılması,alet,mobilya imali,gemi,arı kovanı 
yapımı,ilaç imali,bir şeyin boyanması,kilitli kalmış kapının açılması da BK.m.470 anlamında 
değerlendirilecek ve “meydana getirme” olarak kabul edilecektir. Sadece yer değiştirme(nakil),eser 
sözleşmesinin değil taşıma sözleşmesinin konusunu teşkil eder.
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b.Eser meydana getirmeye karşılık ücret ödenmesi veya ücret ödemenin vaad 

edilmesi
Eser sözleşmesinde,eser meydana getirme ile ücret ödeme,karşılıklı mübadele ilişkisi 

içinde olan edimler niteliğindedir.Bu sebeple eser sözleşmesi,tam iki tarafa borç yükleyen 
sözleşme olarak değerlendirilecektir.

Ücret konusunda taraflar açıkça veya zımnen anlaşmış olabilirler
Ücretin hesaplanış tarzının, eser sözleşmesinin bir unsuru olmak itibariyle hiç bir önemi 

yoktur. Ücretin,bütün eser için tek bir rakam olarak veya çeşitli işler ve masraflar için çalışma 
günlerine veya saatlerine,ölçü veya ağırlığa ve parça başına birim fiyatları üzerinden belirlenmesi 
mümkündür.Ücretin iş saatine veya gününe göre hesaplanması,sözleşmenin eser sözleşmesi olma 
niteliğini değiştirmez; para ile tayini de gerekli değildir. Meydana getirilecek bir eserin bir başka 
eserle değiştirilmesi de eser sözleşmesi niteliğindedir. Eserin bir şeyle veya eserden başka bir iş 
görme sözleşmesine ait edimle değiştirilmesi de çift tipli bir karma sözleşme teşkil eder.

Tarafların ücretin miktarı üzerinde anlaşamamaları halinde,BK m.481’e göre, eserin değeri 
ve yüklenicinin gideri göz önünde tutularak tayin edilir

c.Eser sözleşmesinin tarafları arasında anlaşma
Eser sözleşmesinin meydana gelmesi için, tarafların meydana getirilecek eser ve 

karşılığında ödenecek ücret konusunda anlaşmış olmaları gereklidir.Bu anlaşmanın tarafları,bir 
eser meydana getirme borcu altına giren “yüklenici” ile eser karşılığı ücret ödeme borcu altına 
giren “iş sahibi”dir.

Eser sözleşmesinde yüklenicinin eseri teslim borcu ile iş sahibinin ücret ödeme borcu, bu 
anlaşmanın niteliğinden çıkan sonuçlardır. Aynı şekilde kural olarak bu anlaşmanın geçerliliği, her 
hangi bir şekle tabi değildir.Ancak ispat açısından eser sözleşmesinin yazılı hale getirilmesinde 
pratik ve hukuki yararlar vardır; bu durumda uyulacak şekil,ispat şeklidir.

Yüklencinin bir taşınmaz mülkiyetini geçirme borcu altına girdiği eser sözleşmelerinin 
geçerliliği de, resmi şekilde yapılmasına bağlıdır.Yüklenici, kendisine ait bir arsada bina inşa edip iş 
sahibine teslim borcu altına girmişse; resmi şekilde eser sözleşmesi yapılması lazım gelecektir.

2.Eser sözleşmesinin hukuki niteliği ve özellikleri
Eser sözleşmesi, ivazlı, şekle tabi olmayan, rızai nitelikte tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşme görünümündedir.
Yüklenicinin bir bütün teşkil eden sonuç borcu tarzında eser meydana getirme borcu altında 

olması ve iş sahibine nazaran bağımsız olarak işini görmesi, ani edimli sözleşme olması; bu 
sözleşmenin önemli özelliklerindendir.

3.Eser sözleşmesinde hasarın geçmesi sorunu ve çözüm şekli
a. “Esere teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa” hasarın kimde 

olacağı sorunu ve çözümü
“Eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa iş sahibi, eseri teslim almada 

temerrüte düşmedikçe yüklenici, yaptığı işin ücretini ve giderlerinin ödenmesini isteyemez.Bu 
durumda malzemeye gelen hasar,onu sağlayana ait olur.

Malzemesi yüklenici tarafından sağlanan bir eser, tamamlanmadan önce beklenmedik olay 
sonucu yok olduğunda; genellikle bir ifa imkansızlığı söz konusu olmaz, fakat o zamana kadar 
yapılan malzeme giderleri ve harcanan emek boşa gider.Bu durumda iş, yükleniciye aşırı derecede 
daha pahalıya mal olacaksa, o yüklenici,BK m.480 f.2’ye veya BK. m.482’ye dayanarak bir 
tazminat ödemeksizin işe devamdan kaçınabilecektir;ancak yüklenici artık bir ücret talebinde 
bulunamayacak ve kendisine ödenmiş avanslar varsa bunları geri vermek zorunda kalacaktır.

İstisnai olarak teslimden önce hasarın iş sahibine ait olduğu durumlar vardır.Şöyle ki:
-BK m.483 f.1’e göre iş sahibi,yapılan eseri teslim almakta temerrüt ederse,temerrütün başladığı 
andan itibaren hasar,iş sahibine ait olacaktır.
-BK m.483 f.1 c.2’ye göre,malzemeyi iş sahibinin sağladığı durumlarda,malzemeye gelen hasara iş 
sahibi katlanmak zorunda olacaktır.
-BK m.483 f.2’ye göre, “eserin iş sahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya iş 
sahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması durumunda yüklenici,doğabilecek 
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olumsuz sonuçları zamanında bildirmişse,yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin 
ödenmesini isteyebilir.” 
-BK m.483 f.2 c.son’a göre, “iş sahibinin kusuru varsa,yüklenicinin ayrıca zararını gidermelidir.” 

b.Yüklenicinin iş sahibinin şahsını ve riziko alanını ilgilendiren bir sebeple borcunu 
ifa edememesi: “iş sahibi yüzünden imkansızlaşma” 

BK m.485 ile şu hükümler getirilmektedir: “Eserin tamamlanması,iş sahibi ile ilgili  
beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen 
giderlerini isteyebilir.(f.1) ; “ifa imkansızlığının ortaya çıkmasında iş sahibi kusurluysa, yüklenicinin 
ayrıca tazminat isteme hakkı vardır” (f.son). Böylece BK m.485 f.1 ‘in uygulama alanına giren 
durumlarda,sözleşmede hasarın iş sahibine geçmesi ve kusursuz olduğu durumlarda bile 
yükleniciye yapılan işin değerini  ve bu değere girmeyen giderleri ödemesi; kusuru bulunduğu 
taktirde ise, yüklenicinin ifaya olan tüm menfaatlerini yani müspet zararını gidermesi iş sahibinden 
talep edilebilmektedir.

c.Yüklenicinin kendi şahsını ilgilendiren bir sebeple borcunu ifa edememesi 
(ölmesi,kusuru olmaması vb.) 

BK m.486’ya göre “yüklenicin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan 
sözleşme, onun ölümü veya kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi üzerine 
kendiliğinden sona erer” (c.1); bu durumda iş sahibi,eserin tamamlanan kısmından 
yararlanabilecek ise,onu kabul etmek var karşılığını geri vermekle yükümlüdür” (c.son).Bu hükmün 
uygulanabilmesi için gerekli şartlar:
-iş sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşmenin,yüklenicinin kişisel nitelikleri göz önünde tutularak 
yapılmış bir sözleşme olması lazımdır.Böyle bir sözleşmenin varlığı ise,tarafların sözleşmedeki 
iradelerinden veya sözleşme konusu işin niteliğinden anlaşılacaktır.
-yüklenicinin,iş görme suretiyle eser meydana getirme borcunu,ölümü veya kusuru olmaksızın işi 
yapmaktan aciz kalması dolayısıyla ifa edememesi gerekir.

III.Eser Sözleşmesinde yüklenicinin borçları
BK m.471-478 arasında yüklenicinin borçları düzenlenmiştir.

1.Yüklenicinin işi sadakat ve özenle yapma borcu
a.Yüklenicinin sadakat borcu

aa.Sadakat borcunun kanuni dayanağı ve görünüm şekilleri: BK m.471 f.1’de 
“yüklenici,üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek,sadakat ve özenle ifa etmek 
zorundadır” denilerek, yüklenicinin sadakat borcunu açıkça vurgulamıştır.
Yüklenicinin sadakat borcunun iki özel görünümünü vardır.Şöyle ki:

-Malzeme, iş sahibi tarafından sağlanmışsa,yüklenici,onları gereken özeni göstererek 
kullanmakta ve bundan dolayı hesap ve artanı geri vermekle yükümlüdür.

-Eser meydana getirilirken,iş sahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için 
gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana 
getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa,yüklenici bu durumu hemen iş 
sahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur.

bb.Yüklenicinin sadakat borcuna aykırı hareket etmesinin sonuçları: Yüklenicinin sadakat 
borcuna aykırı hareketi halinde bu yüzden doğan zararın tazmini, eser akde uygun olarak vücuda 
getirilmiş ve teslim edilmiş olsa dahi, istenebilir.Bundan başka eğer yüklenici sadakat borcuna 
aykırı hareketi sonucunda bir kar elde etmişse iş sahibi karın kendisine devrini talep edebilir.Diğer 
taraftan, eser henüz tamamlanmadan yüklenicinin sadakat borcunu ağır surette ihlal ettiğini 
görürse,iş sahibi dayanarak sözleşmeden dönmek olanağına sahiptir.

b.Yüklenicinin özen borcu
aa.Özen borcunun kanuni dayanağı ve görünüm şekilleri: BK m.471 f.2’ye göre, “yüklenicinin özen 
borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir 
yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. Özen 
borcunun kapsamı belirlenirken,önce sözleşme hükümleri sonra da kanuni düzenleme göz önünde 
tutulur.
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bb.Yüklenicinin özen borcuna aykırı hareket etmesinin sonuçları: İş sahibi, özen borcunu hiç 
ya da gereği gibi ifa etmeyen yükleniciye karşı çeşitli hukuki imkanlara sahiptir.Şöyle ki: 

-Öncelikle yüklenicinin,özen borcunu hiç ifa etmemesinden ya da kötü ifa etmesinden 
dolayı BK. m.112 vd. hükümlerin çerçevesinde sorumluluğu ve iş sahibinin de, bu hükümlere göre 
uğradığı zararın giderilmesini istemesi söz konusu olacaktır.

-İş sahibi,yüklenici tarafından oluşturulan eserin teslimini konu almayan eser 
sözleşmelerinde,işin yapılması sırasında yüklenicinin özen yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirip 
getirmediğini sürekli olarak denetleyebilir. İşte BK m.473 f.2,işin yapılması sırasında yüklenicinin 
kusuru sebebiyle eserin ayıplı veya sözleşmeye aykırı şekilde meydana geleceğinin açıkça belli 
olduğu durumlarda,iş sahibinin, işi düzelttirmek, bu mümkün olmadığı taktirde işi bir başkasına 
tamamlatmak olanağına sahip olduğunu öngörmektedir.BK. m.473. f.2’nin uygulanmasını şartları:

-İlk şart,işin yapılması sırasında eserin ayıplı veya sözleşmeye aykırı şekilde meydana 
geleceğinin açıkça belli olmasıdır.

-Eserin ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak meydana gelmesine yol açacak olan 
durum,yüklenicinin kusuruna dayanmalıdır.

-İş sahibi tarafından yükleniciye işi düzeltmesi için bir süre verilmeli ve sonuç alınmadığı 
taktirde işin başkasına düzelttirileceği husunda ihtarda bulunmalıdır.

2.Yüklenicinin işi doğrudan doğruya kendisinin yapması(şahsen ifa) borcu
a.Kural ve açıklaması
BK. m.471 f.3’e göre “yüklenici,meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi 

yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür.Ancak,eserin meydana getirilmesinde 
yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa,işi başkasına da yaptırabilir.” 

Yüklenicinin borcunun kişisel niteliği karine olarak kabul edilmiştir.Yüklenici,eserin 
yapılmasında kişisel niteliklerinin önemi olmadığını iddia ederse bunu ispatlamak zorundadır.

Böylece yapılacak eser,sanat eserlerinde olduğu gibi,yüklenicinin maddi ve fikri kişisel 
yeteneklerinden,başkası onun kişisel yönetiminde olsa bile aynı eseri ortaya çıkaramayacak 
derecede etkileniyorsa; işin yüklenici tarafından yapılması zorunlu olacaktır.Bu tür istisnai durumlar 
dışında işin,genellikle yüklenicinin yönetimi altında başkasına yaptırılması mümkündür.İşin 
niteliğine göre,yüklenicinin kişisel niteliklerinin önemi bulunmayan durumlarda,yüklenici,kendi 
kişisel yönetimi altında olmaksızın yaptırması,sözleşmeye aykırılık teşkil edecek ve onun,bu 
sebeple doğan zarardan sorumlu tutulmasına yol açacaktır.Hatta iş sahibi,borçlu temerrüdü 
hükümleri çerçevesinde sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir.

b.Yüklenicinin şahsen ifa borcunun kapsamına giren durumlar
aa.Yüklenicinin sözleşme konusu işi kendi yönetimi altındaki yardımcı kişilere yaptırması:        

Yüklenicin işi şahsen ifa borcu,kural olarak,onun eseri meydana getirirken yardımcı kişilere 
başvurmasına engel değildir.Ancak işin görülmesinde yüklenicinin kişiliği önemli ve onun yardımcı 
kullanması,daha düşük nitelikte bir eser ortaya çıkmasına yol açacak ise,yardımcı kişi kullanma 
caiz sayılmamalıdır.

Sözleşme konusu işin görülmesinde yardımcı kişi kullanan yüklenicinin iki çeşit sorumluluğu 
ortaya çıkabilir.Şöyle ki:
-Yüklenicinin,işi kendi yönetimi altında yaptırma borcuna aykırı hareket ettiği durumlarda,doğrudan 
bu borca aykırılık teşkil eden davranışı sebebiyle sorumluluğu durumu gerçekleşebilir.
-Yüklenicinin yardımcı kişi kullanmasının caiz olduğu ya da olmadığı tüm durumlarda,yüklenicinin, 
yardımcı kişilerin kendilerine bırakılan işi gereği gibi ifa etmemeleri sebebiyle BK m.116’ya 
dayanan sorumluluğu da gerçekleşebilecektir.

bb.Birden çok yüklenicinin yapı işlerini birlikte üstlenmesi:Hukukumuzda “iş ortaklığı” adıyla 
yer almakta ve sermaye şirketlerinin,kooperatiflerin,kamu iktisadi teşekküllerinin,dernek veya 
vakıflara ait işletmelerin kendi aralarında veya kişi ortaklıkları ya da gerçek kişilerle belirli bir işin 
birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları 
ortaklıklar olarak tanımlanmaktadır.
Yükleniciler,konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişiler olarak hep birlikte iş sahibi ile bir 
sözleşme yapmaktadırlar;bunları kendi aralarındaki iç ilişki adi ortaklık sözleşmesi olarak 
nitelendirmelidirler ve doğacak hukuki ihtilafların çözümüne BK adi ortaklık hükümleri uygulanır.
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c.Yüklenicinin şahsen ifa borcunun istisnaları
Aşağıdaki durumlarda,belirlenen şartlar içinde yüklenici,sözleşme ile yüklendiği iş görme 

borcunu,tamamen veya kısmen başkalarına devredebilmektedir.Şöyle ki;

aa)Yüklenicinin iş görme borcunu tamamen veya kısmen alt yüklenicilere devretmesi 
şartları ve hükümleri: Alt yüklenici,asıl yüklenicinin eseri meydana getirme borcunun ifasını kendi 
adına ve hesabına yaptığı bir eser sözleşmesiyle kendisine bıraktığı kendi hesabına çalışan kişidir.
Yüklenici,bu şekilde yüklendiği işin kısmen veya tamamen yapılmasını kendisine tabi olmayan, 
bağımsız bir alt yükleniciye ancak iş sahibinin rızasıyla veya işin mahiyeti başkası tarafından 
yapılmasına elverişli ise,devredebilir.
İşin alt yüklenici aracılığıyla gördürülmesine özgü bazı hukuki sorunlar vardı.Şöyle ki: 

a)Alt yüklenici ile ilk yüklenici arasındaki ilişki,ilk yüklenicinin kendi adına ve hesabına 
yaptığı bir alt sözleşme niteliğindeki eser sözleşmesine dayanır.Alt yüklenicinin eserin ayıplarından 
doğan sorumluluğu da ilk yükleniciye karşı gerçekleşecektir-ki zaten eseri de ilk yükleniciye teslim 
edecektir. 

b)ilk yüklenici,alt yükleniciye yaptırdığı işler için asıl iş sahibinden ücret isteme hakkına 
sahiptir.Asıl iş sahibinin söz konusu işler için doğrudan doğruya alt yükleniciye ödemede 
bulunması,aksine bir anlaşma olmadıkça ilk yüklenicinin ücret alacağını etkilemez;ancak, ilk 
yüklenici bu ödeme ile kendisi alt yükleniciye karşı olan ücret borcundan ödenen tutar ölçüsünde 
kurtulur.

İlk yüklenicinin,alt yüklenicinin fiillerinden dolayı asıl iş sahibine sorumluluğu konusunda ise 
ikili bir ayırım yapılması gerekir.Şöyle ki:
i)Asıl yüklenici,yetkisi olmadığı halde işi kısmen veya tamamen bir alt yükleniciye devretmiş ve alt 
yüklenici de işi hiç veya gereği gibi yapmayarak iş sahibinin zarara uğramasına yol açmışsa; asıl 
yüklenici, sözleşmeye aykırı kusurlu davranışı dolayısıyla bu zarardan BK m.112 vd hükümler 
uyarınca sorumludur.
ii)İlk yüklenici,işi alt yükleniciye devretmeğe yetkili olduğu taktirde,alt yükleniciyi seçmekte ve ona 
talimat vermekte kusuru var ise bu kusurundan dolayı iş sahibine karşı sorumlu olur.İlk yüklenicinin 
alt yükleniciye iyi nezaret etmemekten dolayı bir sorumluluğu söz konusu olmaz.İlk yüklenici,alt 
yükleniciyi iyi seçtiğini ve ona iyi talimat verdiğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilecektir. Aksi 
halde ilk yüklenicinin bu durumda da BK.m.116 uyarınca sorumlu tutulması söz konusu olacaktır.

Alt yüklenici,yalnız ilk yükleniciye karşı sözleşmeden dolayı borçlu olup iş sahibine karşı 
borçlu değildir.İş sahibi de,asıl eser sözleşmesiyle ilk yükleniciye karşı borç altındadır.Bu 
özelliklerden şu iki önemli sonuç çıkarılacaktır.

a)Kural olarak asıl işi sahibinin,alt yükleniciye karşı eserin yapımı şeklindeki edimin yerine 
getirilmesini istemek ve ona bu hususta talimat vermek hak ve yetkisi yoktur.Yalnız şartları 
gerçekleşirse alt yüklenicinin asıl iş sahibine karşı haksız fiil sorumluluğu ortaya çıkabilir.Bu kuralın 
iki istisnası vardır.Şöyle ki:
i)Alt yüklenici,asıl yüklenici tarafından kendisine verilen işleri yapacağı veya ayıpsız yapacağı 
hususunda doğrudan doğruya asıl iş sahibine karşı bir akdi yükümlülük altına girmiş olabilir.Bu 
taktirde alt yüklenici,asıl iş sahibine karşı BK. m.129 f.2 anlamında doğrudan sorumlu olacaktır.
ii)Alt eser sözleşmesinin tam üçüncü kişi yararına sözleşme niteliği taşıdığı durumlarda da,alt 
yüklenici,asıl iş sahibine karşı BK m.129 f.2 anlamında doğrudan sorumlu olacaktır.
iii)Eser sözleşmesine ilişkin hükümler arasında, vekalet sözleşmesinde vekalet verene alt vekile 
karşı doğrudan talep hakkı tanıyan BK.m.507 f.3 benzeri hüküm yoktur.Buna rağmen bu hükmün 
kıyasen eser sözleşmesinde de uygulanabileceği düşüncesindeyiz.Böylece eser sözleşmesinde 
de,asıl iş sahibi,kendi yüklenicisine karşı ileri sürebileceği bütün hakları alt yükleniciye karşı ileri 
sürebilecektir.

b)Aynı şekilde asıl iş sahibinin alt yükleniciye karşı her hangi bir ücret ödeme yükümlülüğü 
yoktur.Alt yüklenici,ücret alacağını, ancak kendisiyle sözleşme yaptığı ilk yükleniciye karşı ileri 
sürebilir,alt yüklenicinin ücreti çok düşük tutulmuş olsa veya ilk yüklenici ödeme gücü olmadığı için 
hiçbir ödemede bulunmasa dahi hüküm bu şekildedir.Ancak alt yüklenici,asıl iş sahibinin taşınmazı 
üzerinde bir yapı veya başka bir eser yapımında malzeme vererek veya vermeyerek çalışmışsa, ilk 
yükleniciye karşı olan ücret alacağı için,söz konusu taşınmaz üzerinde ipotek hakkının tescilini 
isteyebilir.
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bb)Yüklenicinin iş sahini adına işi başkasına bırakması(sözleşmenin devri) şartları ve 
hükümleri: Yüklenicinin,eser sözleşmesiyle üstlendiği işi iş sahibi adına ve hesabına yaptığı bir 
sözleşmeyle üçüncü bir kişiye bırakması,eseri alt yüklenicilere yaptırmasından farklıdır ve burada 
BK. m. 471 f.3 uygulanamaz.Buna rağmen yüklenici işi iş sahibi adına ve hesabına başkasına 
devrederse,asıl eser sözleşmesine aykırı davranmış ve yetkisiz temsilci sıfatıyla hareket etmiş olur 
ve BK. m.46-47 hükümleri uygulama alanı bulur.Böylece,iş sahibi ancak onadığı taktirde,onun 
adına ve hesabına yüklenicinin yaptığı eser sözleşmesiyle bağlı olur.

3.Yüklenicinin araç,gereç ve malzeme sağlama borcu
BK.m.471 f.son’a göre “aksine adet ve anlaşma olmadıkça yüklenici,eserin meydana 

getirilmesi için kullanılacak araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır”. Aynı şekilde BK.m.472 
f.1’e göre “malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici,bu malzemenin ayıplı olması 
yüzünden iş sahibine karşı,satıcı gibi sorumludur”. 

Malzeme iş sahibi tarafından sağlanmışsa yüklenici,bu malzemenin ayıplı olması yüzünden 
iş sahibine karşı,satıcı gibi sorumludur.

Yüklenicinin üzerinde bina yapılacak arsayı da sağlaması durumunda,bu arsa,malzeme 
kavramına girmez.Bu taktirde eser sözleşmesiyle birlikte taşınmaz satışı vardı ve arsanın ayıpları 
için taşınmaz satışına ilişkin hükümler uygulanır.

4.Yüklenicinin genel ihbar yükümlülüğü
BK m.472 f.son’a göre “eser meydana getirilirken,iş sahibinin sağladığı malzemenin veya 

eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanına 
meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa,yüklenici bu durumu 
hemen sahibine bildirmek zorundadır;bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur.Bu 
borcunu ihlal eden yüklenici,BK m.112 vd. hükümler çerçevesinde sorumlu olur.

Örneğin yüklenici,eser yaklaşık maliyet tahminlerin aşırı derecede aşacak bir fiyata mal 
olacaksa bu durumu iş sahibine bildirmekle yükümlüdür.

5.Yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme borcu
a)Sözleşme konusu eserin teslimi için sözleşmede belli veya belli edilebilir bir süre 

kararlaştırılmamış ve işin niteliğinden böyle bir süre çıkarılamıyor ise,işe,sözleşme yapılır yapılmaz 
hemen başlanması gerekir.Aksi halde iş sahibi,BK m.125 gereği sahip olacağı hakları 
kullanabilecektir.Aynı şekilde yüklenici,bu işlerde, işi benzer işlerdeki tempo ile yürütmüyorsa;iş 
sahibi,yine BK.m.125’teki seçimlik haklardan yararlanabilecektir.

b)Teslim süresi belli işlerde ise, BK.m.473 f.1’in şu hükmü uygulama alanı bulacaktır: 
“yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi 
ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere 
göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa,iş sahibi teslim için 
belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir”.

BK.m.473 f.1’in uygulamanması için yüklenicinin yükümlülüğüne objektif olarak aykırı 
şekilde eserin yapımında gecikmiş olması ve iş sahibinin de,yükleniciye,işin gecikmeden ifası için 
ihtarda bulunması ve süre vermesi gerekir.BK m.473 f.1’in uygulama alanına girecek durumları şu 
şekilde sıralama imkanı vardır:
aa-Yüklenicinin sözleşme konusu işe başlamakta gecikmesi,
bb-Yüklenicinin iş görme faaliyetlerini yavaş yavaş yürütmesi ve ertelemesi,
cc-Yüklenicinin sözleşme konusu eseri tamamlamasını kararlaştırılan tarihe yetiştiremeyeceğinin 
anlaşılması,
dd-Eser tamamlandığında ayıplı veya sözleşmeye aykırı şekilde olacağının belli olmasına rağmen 
üçüncü kişiye yaptırılmasının mümkün olmaması.

Eğer işin yapılmasındaki gecikme bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan 
zamanda bitiremeyeceğini açıkça ortaya koyuyorsa,süre verilmesine gerek olmaksızın 
sözleşmeden dönme yoluna gidilebilir.
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6.Yüklenicinin meydana getirdiği eseri teslim etme borcu

a)Meydana getirilen eserin teslimi borcunun ifa yerini tespit etmede BK m.89 hükmünden 
yararlanılacaktır;öncelikle tarafların bu konuya ilişkin açık ya da örtülü iradelerinin araştırılması 
gerekir.Taşınmaz eşyaya ilişkinse,taşınmazın bulunduğu yerde; taşınır eşya ise,eser tamam olunca 
iş sahibi tarafından alınmalıdır; meğer ki sözleşmede yüklenicinin eser bitince,onu iş sahibine 
göndereceği kararlaştırılmış olsun.

b)Teslim zamanı,öncelikle ve genellikle sözleşmede belirlenecektir.Eğer tarafların böyle bir 
anlaşması yoksa,sözleşmedeki bu boşluğun işin niteliğine ve tarafların farazi iradelerine göre 
doldurulması;bu yapılırken de,somut olaydaki eseri meydana getirmek için,deneyimli bir uzmanın 
normal halde işe vaktinde başlayıp devamlı bir çalışma ile mutad çalışma araçlarını ve gücünü 
kullanarak ne kadar zaman harcaması gerektiğinin göz önünde tutulması lazımdır.

c)Yüklenicinin eseri teslim borcunda temerrüte düşmesine,genel olarak borçlunun 
temerrüdüne ilişkin BK.m.117-119 ve karşılıklı sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne ilişkin BK.m.
123-125 hükümleri uygulanacaktır.Böylece yüklenicinin,teslim tarihinin gelmesine rağmen borcuna 
objektif olarak aykırı şekilde eseri henüz tamamlamamış veya tamamlanmış eseri henüz teslim 
etmemiş olması durumunda,kural olarak iş sahibinin yükleniciye teslim borcunu yerine getirmesi 
için ihtarda bulunması ile yüklenicinin temerrüde düşmesi söz konusu olacaktır.Temerrüde düşen 
yüklenici,BK.m.119 f.1 gereği “beklenmedik hal sebebiyle doğacak zarardan” sorumlu olacaktır; 
ancak bunun için yüklenicinin temerrüde düşmede kusurlu olması gerekir.

7.Yüklenicinin ayıp sebebiyle sorumluluğu
Teslim edilen eser,müteahhidin zikrettiği nitelikleri ve sözleşmede öngörülen tahsis yönü 

bakımından gerekli nitelikleri taşımalıdır;aksi halde müteahhidin ayıba karşı tekeffül sorumluluğunu 
ortaya çıkar.BK. m. 474-478 arasında yüklenicinin bu borcu,satım sözleşmesindekine benzer bir 
şekilde düzenlenmiştir.

a.Yüklenicinin ayıptan sorumluluğunun gerçekleşmesi şartları
aa)ilk şart olarak,yüklenicinin,sözleşme konusu eseri tamamlayarak iş sahibine teslim etmiş 

olması lazımdır.
bb)Teslim konusu eser,ayıplı olmalıdır.Ayıp,sözleşmede üzerinde anlaşılan niteliklerin veya 

lüzumlu niteliklerin bulunmaması şeklinde kendini gösterir.Ayıp,eserin sözleşmeye aykırı bir 
durumunu ifade eder.İş sahibinin sözleşmenin içeriğine ve dürüstlük kuralına göre nasıl bir eser 
beklemekte haklı sayılabileceği esas alınmalıdır.İş sahibinin,eserin sözleşmede kararlaştırılan veya 
eserin değeri ya da kullanılabilirliği açısından lüzumlu olan nitelikleri taşımasını beklemeğe hakkı 
var.

cc)Eserdeki ayıbın gizli olması lazımdır. “usulüne göre gözden geçirilmesi” sırasında 
görünen ayıplar açık,görülmeyenler ise gizlidir.

dd)Teslim konusu eserdeki ayıbın tam önemli ayıp olması gerekli değildir.Tam önemli 
ayıplar,eseri iş sahibi için kullanılmaz veya kabule zorlayamaz kılan ayıplardır.Eser sözleşmesinde 
satış sözleşmesinden farklı olarak önemsiz ayıplar bile ayıptan sorumluluk hükümlerinin 
uygulanmasına yol açar.

ee)Sözleşmede üzerinde anlaşılan niteliklerin eksikliği gibi lüzumlu niteliklerin eksikliği 
de,yüklenicinin ayıptan sorumlu tutulmasına imkan verir.Şöyle ki,
a)Sözleşmede tarafların üzerinde anlaştığı nitelikler,yer,şekil,ölçü,imal tarzı,renk gibi somut eseri 
belirlemeğe yarayan genel nitelikler veya genel olarak belirlenmiş eseri daha yakından 
tamamlayan özel nitelikler olabilir.Bu niteliklerden birinin eksikliği eseri ayıplı kılar.Ayrıca,eser 
sözleşmesi taraflarının,sözleşme konusu eserin taşımaması gereken nitelikleri belirlemek suretiyle 
-olumsuz- anlaşma yapmaları da mümkündür.
b)Başka türlü kararlaştırılmış olmadıkça,yüklenici,kullanılmaya elverişli ve normal yapıdaki bir 
eserin değerini taşıyan eser teslim etme borcundadır.Bu husus,eser sözleşmesinin dürüstlük 
kuralına göre yorumlanmasından,genel hayat tecrübelerinden ve kullanılabilirlik bakımından edimin 
amacından çıkarılabilir.Bu şekilde eserdeki lüzumlu niteliklerin eksikiliği ve aynı zamanda 
bulunmaması gereken niteliklerin bulunması,yüklenicinin ayıptan sorumluluğuna yol açar.
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b. İşsahibinin yükleniciyi ayıptan sorumlu tutmak için yerine getirmesi gereken külfetleri 
(gözden geçirme ve bildirim külfetleri) ve yerine getirilme tarzı

BK. m. 474  f.1’e göre “işsahibi,eserin tesliminden sonra,işlerin olağan akışına göre imkan 
bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa,bunu uygun bir süre içinde yükleniciye 
bildirmek zorundandır”. “Taraflardan her biri,giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden 
geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir”.Aynı şekilde BK m.477 f.2’ye göre “iş 
sahibi,gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse,eseri kabul etmiş sayılır”. Aynı 
husus,BK.m.477 f.son’da, sonradan ortaya çıkan ayıplar bakımından şu şekilde ifade edilmiştir: 
“Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi,gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek 
zorundandır;bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır”. 

Gözden geçirme ve bildirim süresi,eserin tam olarak teslimi anından itibaren başlar.
Taraflar,sözleşmede, gözden geçirme ve bildirim süresini önceden tesbit edebilirler.Ancak 

özenle yapılacak bir gözden geçirmeyi imkansız kılacak derecede yapılacak bir kısaltmanın yerini, 
işlerin olağan cereyanına göre gerekli olan süre alacaktır.

c.İşsahibinin ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler çerçevesinde yükleniciye karşı seçimlik 
haklara sahip olması ve bu hakların kullanılması

BK.m.475, gözden geçirme ve bildirim külfetlerini yerine getiren işsahibine, yükleniciye 
karşı kullanılmak üzere bazı seçimlik haklar tanımıştır.

aa)İşsahibinin yükleniciye karşı ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler çerçevesinde 
talepte bulunmasını engelleyen durumlar ve zamanaşımı süresinin geçmesi: Aşağıda 
belirlenecek durumların gerçekleşmesi ya da zamanaşımı süresinin geçmesi, işsahibinin, ayıptan 
sorumluluğa ilişkin hükümler çerçevesinde,yükleniciyi sorumlu tutamaması sonucunu meydana 
getirecektir. Şöyle ki:
a)BK.m.476’ya göre “eserin ayıplı olması,yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın,işsahibinin 
verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple işsahibine yüklenebilecek olursa 
işsahibi,ayıptan doğan haklarını kullanamaz”. Bu hükümde,bir yandan genel olarak ayıbın 
işsahibine yüklenebilecek bir sebepten ileri gelmesi halinde, onun ayıptan doğan haklarının 
düşeceği belirtilmekte; öte yandan,bu kuralın özel bir uygulama hali olan ayıbın yüklenicinin açıkça 
uyarmasına işsahibince verilen talimat yüzünden ortaya çıkması düzenlenmektedir.

b)Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra,yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur. 
Kabulün ayıptan doğan sorumluluğu sona erdirmesi,yalnızca teslim esnasında açıkça göze çarpan 
ayıplarla gizli olmayan ayıplar hakkındadır.Gizli ayıplar sonradan ortaya çıktığında,yüklenici, 
işsahibinin kabulüne rağmen bunlardan sorumlu olmaya devam edecektir.Bundan başka usulüne 
uygun bir gözden geçirme ile otaya çıkarılabilecek olmasına rağmen işsahibinin farkına varmadığı 
ve yüklenicinin kasden sakladığı ayıplar için,yüklenici kabule rağmen sorumlu tutulacaktır.

c)İşsahibinin haklarını kullanmasının tabi olduğu zamanaşımı süresi,BK m.478’de şu şekilde 
düzenlenmiştir: “Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim 
tarihinden başlayarak,taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın 
ve yüklenicinin ağır kusuru varsa,ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle 
zamanaşımına uğrar.
Kanuni zamanaşımı süreleri anlaşma ile kısaltılıp uzatılabilir.Ancak ayıplı ifanın yüklenicinin ağır 
kusurundan ileri geldiği durumlarda kısaltmaya ilişkin anlaşmalar geçerli olmayacaktır.Ayrıca 
işsahibinin eserdeki ayıpları bildirim külfetini yerine getirmiş olması şartıyla,eserin ayıplı 
olmasından doğan doğan haklarını,zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen def’i yoluyla ileri 
sürebilecektir.

bb)İşsahibinin yükleniciye karşı sahip olduğu seçimlik haklar ve kapsamı(m.475): 
(a)“eser işsahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı 

ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa” , işsahibi sözleşmeden dönme 
yoluna gidebilir.Dönme hakkının kullanılmasıyla sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkar.  

Sözleşme dönme ile geriye etkili olarak ortadan kalkınca,bir yandan tarafların karşılıklı 
olarak yükümlendikleri edimlere ilişkin alacakları sona erer;öte yandan daha önce yerine getirilmiş 
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edimler bakımından ise geri verme yükümlülükleri doğar. İşsahibi, eser için yaptığı 
bakım,tamir,sigorta giderleri gibi harcamalarını,eserde kullanılan malzemenin değerinin tazminini 
yükleniciden isteyebilir; malzemenin değerinde yüklenicinin ve yardımcılarının kusuru sebebiyle bir 
azalma olmuşsa,bu da yüklenici tarafından temin edilmelidir.

Uzlaştırıcı nitelikteki bir görüşe göre,daha yerine getirilmemiş sözleşme yükümlülükleri, 
hakkın sona erdiği itirazı ile kendiliğinden sona ermiş sayılacak; yerine getirilmiş sözleşme edimleri 
bakımından ise,sözleşmeye dayanan bir geri verme talebi ile geri verilmesinin sağlanması söz 
konusu olacaktır.

“eser sahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup,sökülüp kaldırılması aşırı zarar 
doğuracaksa işsahibi,sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz”.Bu olasılıkta işsahibi,sadece 
aşağıda belirli (m.475 hükmünde belirtilen ve sözleşmeden dönme hakkının dışında kalan diğer) 
seçimlik haklardan birini tercih etmek durumunda olacaktır.

(b)Eserde bulunan ayıp veya sözleşmeye aykırılık,işsahibinin sözleşmeden dönmesini haklı 
gösterecek bir ağırlık taşımıyorsa,işsahibi, “eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme” 
yoluna gidebilir.İndirilecek bedel  nisbi metoda göre hesaplanır:

Ödenecek indirilmiş ücret = (Kararlaştırılan ücret x Ayıplı değer) / Ayıpsız değer 

Bedel indirimi hakkının kullanılabilmesi için eserin tamamen değersiz olmayıp az çok bir 
değer taşıması gerekir.Ayıplı eserin değeri hiç yoksa,iş sahibi,sözleşmeden dönme yolunu 
seçmelidir. Aynı şekilde bedelden indirilecek tutarın eserin bedeline eşit olduğu durumlarda da 
sözleşmeden dönülmesi zorunluluğu vardır.

(c)Eserdeki ayıp veya sözleşmeye aykırılık,işsahibinin sözleşmeden dönmesini haklı 
gösterecek ağırlıkta değilse,işsahibi,bir diğer seçimlik hak olarak, “aşırı bir masrafı gerektirmediği 
taktirde,bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere,eserin ücretsiz onarılmasını isteme” olanağına 
da sahiptir.Yüklenicinin böyle bir borç altına sokulabilmesi için de eserdeki ayıbın giderilmesinin 
objektif olarak mümkün olması ve ayıbın giderilmesinin aşırı masrafa yol açmaması gerekir.

Ayıbın giderilmesi borcu,bir yapma borcudur.İşsahibi, bu borcun zorla ifasını sağlamak 
üzere talep ve dava hakkına sahiptir.

(d)İşsahibi,yükleniciden,BK.m.475 f.1 hükmünde belirtilen seçimlik hakların kullanılması 
yanında,ayıp sonucu ortaya çıkan zararının tazminini de isteyebilir.Ayıp sonucu ortaya çıkan zarar 
ise,sözleşmeden dönmeye,bedel indirimine veya onarıma rağmen giderilemeyen ve uygun 
nedenini ayıbın oluşturduğu bir zarardır.Yüklenicinin bu zarardan doğan sorumluluğu kural olarak 
kusura dayanır ve BK.m.112’deki genel esas burada da uygulanarak,yüklenici, kusursuz olduğunu 
ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

IV. Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Borçları

1.Eser Sözleşmesinde işsahibinin Ücret(Bedel) Ödeme Borcu
BK.m.479-481 arasında,işsahibinin ücret(bedel) ödeme borcu, “bedelin muacceliyeti” ve 

“bedel” başlıkları etrafında düzenlenmiştir.

a.Ücretin Miktarı ve belirlenmesi usulleri
Eser sözleşmesinin tarafları,ücret miktarını,yaptıkları sözleşmede açıkça belirtebilecekleri 

gibi sözleşmede, bir eser sözleşmesinin varlığına rağmen,ücretin miktarına ilişkin herhangi bir 
hüküm getirmemiş olabilirler. Tarafların,sözleşme ile ücretin miktarını götürü olarak veya yaklaşık 
olarak tesbit etmeleri de mümkündür.Burada ücretin miktarı ve belirlenmesi usulleri,bu ihtimaller 
çerçevesinde ele alınacaktır.Şöyle ki;

aa)Ücretin miktarının sözleşmede belirlenmemiş olması:
BK.m.481, “değere göre bedel” başlığı altında şu hükmü getirmektedir: “Eserin bedeli 

önceden belirlenmemiş(se)…..bedel,yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin 
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giderine bakılarak belirlenir”.Böylece ücretin miktarının eser sözleşmesinde önceden belirtilmediği 
durumlarda,işsahibi, sonradan eserin değerine ve o iş için yaptığı gidere göre tayin edilen ücretin 
umduğundan fazla olduğu ihtimallerde bile, bu ücreti ödemek zorunda olacaktır; yani ücretin hiçbir 
şekilde miktar olarak belirlenmediği durumlarda,eserin değerine ve yüklenicinin giderine göre tayin 
edilen ücretin fazla olmasının rizikosu,tamamen işsahibine ait olmaktadır.

BK.m.481 anlamında ücret miktarının tespiti için öngörülen prensibin belirlenmesin dikkate 
aldığı hususlar:İşin değeri ve Yüklenicinin gideridir.

bb)Ücretin miktarının sözleşemde götürü belirlenmiş olması
Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmekle 

yükümlüdür.(Yani,meydana getirilecek eser bedelinin önceden ve kesin olarak belirlenmiş olması 
demektir götürü.) Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, 
belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez.

Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya ön görülebilip de taraflarca göz önünde 
tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son 
derece güçleştirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu 
mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına 
sahiptir.Buna bedelin uyarlanması denir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici, 
ancak fesih hakkını kullanabilir.( BU MADDE ÇOK ÖNEMLİ/ m.480 f.2 / uygulanabilmesinin 
şartları ve sonuçları üzerine bakınız) 

Eser, öngörülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile işsahibi, belirlenen bedelin 
tamamını ödemekle yükümlüdür.

cc)Ücret miktarının sözleşmede yaklaşık olarak belirlenmesi
BK.m.481’e göre “eserin bedeli…yaklaşık olarak belirlenmişse bedel,yapıldığı yer ve 

zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir.” Bedelin yaklaşık olarak 
belirlenmesi hem yüklenicinin hem işsahibinin menfaatine uygun olacaktır.Çünkü hem yüklenici, 
yaklaşık olarak belirlenen bedelle bağlı olmayacaktır;hem de iş sahibinin,meslekten bir yükleniciye 
güvenmesi ve bu güvenin boşa çıkması tehlikesine karşı,BK.m.482 düzenlenmesi içinde sözleşme 
ilişkisine son verme hakkı bulunmaktadır.

Böylece yaklaşık ücrette,ücretin aşırı olmayan derecede üstüne çıkılmasının rizikosuna 
işsahibi katlanmak durumunda olacaktır.Yaklaşık ücretin aşırı derecede aşılması ise,BK.m.480 f.2 
düzenlemesinin öngördüğü şartların gerçekleşmesi durumunda,yükleniciye,sözleşmenin değişen 
koşullara uyarlanmasını, bu arada yaklaşık ücret olarak belirlenmiş sınırın daha yukarı çekilmesini 
isteme veya sözleşmeden dönme(fesih) yetkisini verecektir;diğer durumlarda yaklaşık ücreti aşırı 
derecede geçme,BK m.480 f.2’nin uygulanmasına imkan verecektir.

b.Ücretin ödeme (ifa) zamanı ve tabi olduğu zamanaşımı
İşsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur.Eserin parça parça 

teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara göre belirlenmişse, her parçanın bedeli onun
teslimi anında muaccel olur.Böylece ücret alacağı eserin teslimi anında muaccel olmaktadır.İş 
görme borcu doğuran sözleşmelerdeki önce işin yapılması sonra paranın(ücretin) alınması 
şeklindeki genel kural,bu şekilde eser sözleşmesi için de kabul edilmiş olmaktadır.

BK m.479.f.1’deki kuralın aksine sözleşme yapılabilir;ücretin bir kısmının veya tamamının 
teslimden sonra ödenmesi kararlaştırılabilir.

Ücret alacağının burada belirlenen kurallar çerçevesinde muacceliyet kazanması için,kural 
olarak,yüklenicinin eseri ayıpsız ve sözleşmeye uygun şekilde tamamlamış olarak teslim etmesi 
gerekir.

Ücret alacağı,muaccel olduğu günden itibaren 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

c.Ücretin ödeme (ifa) yeri
Ödeme yeri,tarafların “açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir.Aksine bir anlaşma 

yoksa… alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde” ücretin ödenmesi söz konusu olacaktır.

�43



MEHMET PEHLİVAN KİTAP ÖZETİ
d.Yüklenicinin ücret alacağının teminatı
Taşınır eser teslimi şeklinde eser sözleşmelerinde ücretini kısmen veya tamamen almadan 

eseri teslim eden yüklenici,ücret alacağını,mülkiyetini saklı tutma anlaşmasıyla teminat altına 
alabilir.Taşınır şeylerin onarımında veya işlenmesinde yüklenici,ücret alacağının teminatı olarak 
şey üzerinde hapis hakkını kullanabilir.

Taşınmazlardaki yapı ve tamirat işlerinde,yüklenici, işsahibinden olan alacağı için taşınmaz 
üzerinde kanuni ipotek hakkından yararlanabilir.

e.İşsahibinin ücret ödeme borcunu ifa etmede temerrüde düşmesi ve sonuçları
İşsahibi,ücretin ödenmesinde temerrüde düşerse,yüklenici, BK.m.125’deki seçimlik 

haklardan birini kullanabilir.
BK.m.479 f.2’ye göre kısmi teslimlerde kısmi ödemenin yapılması gerektiği,sözleşmede 

belli zamanlarda yükleniciye avanslar ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde;yüklenici,bu kısmi 
ödeme veya avanslardan birinin yerine getirilememesi durumunda sonraki teslimlerden veya işe 
devamdan kaçınabilir ve bu yüzden doğan zarara da işsahibinin katlanması ve yüklenicinin zararını 
kusurlu olarak temerrüde düşmüş olan(BK.m.118) işsahibinin tazmin etmesi gerekir.Ancak işin 
bırakılması, ödenmemiş ücretin tutarına göre orantısız bir önlem olarak kendini gösteriyorsa,hakkın 
kötüye kullanılması niteliğini taşır ve yüklenici,bu yola gitmenin yol açtığı zararlardan sorumlu olur.

Taşınmaz inşaatında sözleşmeden dönen yüklenici,kullandığı malzeme ve harcadığı emek 
için sadece tazminat isteyebilir;yoksa MK.724 uyarınca mülkiyetin kendisine verilmesini isteyemez.

V.Eser sözleşmesinin sona ermesi
Eser sözleşmesi,her sözleşme gibi,kendisinden doğan bütün borçların ifa edilmesiyle sona 

erecektir.İfa dışında sona erme sebeplerinin bazıları ise,BK.m.482-286 arasında, “yaklaşık bedelin 
aşılması”, “eserin yok olması”, “tazminat karşılığı fesih”, “işsahibi yüzünden ifanın imkansızlaşması” 
ile “yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi” başlıkları etrafında düzenlenmiş 
bulunmaktadır.

1.Yaklaşık bedelin aşılması
Başlangıçta yaklaşık olarak belirlenen bedelin, işsahibinin kusuru olmaksızın aşırı ölçüde 

aşılacağı anlaşılırsa işsahibi, eser henüz tamamlanmadan veya tamamlandıktan sonra 
sözleşmeden dönebilir.

Eser, işsahibinin arsası üzerine yapılıyorsa işsahibi, bedelden uygun bir miktarın 
indirilmesini isteyebileceği gibi, eser henüz tamamlanmamışsa, yükleniciyi işe devamdan 
alıkoyarak, tamamlanan kısım için hakkaniyete uygun bir bedel ödemek suretiyle sözleşmeyi 
feshedebilir.

2.Eserin yok olması
Eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa işsahibi, eseri teslim almada 

temerrüde düşmedikçe yüklenici, yaptığı işin ücretini ve giderlerinin ödenmesini isteyemez. Bu 
durumda malzemeye gelen hasar, onu sağlayana ait olur.

Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya işsahibinin 
talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması durumunda yüklenici, doğabilecek olumsuz 
sonuçları zamanında bildirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin 
ödenmesini isteyebilir. İşsahibinin kusuru varsa, yüklenicinin ayrıca zararının giderilmesini de 
isteme hakkı vardır.

3. Tazminat karşılığı fesih
 İşsahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve 

yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.

4.İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması
Eserin tamamlanması, işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkânsızlaşırsa 

yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir.
İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında işsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme 
hakkı vardır.
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5.Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi
Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü 

veya kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden sona 
erer. Bu durumda işsahibi, eserin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve 
karşılığını vermekle yükümlüdür.
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