
"jyi yasalar daha iyilerinin yapzlmaszna yo/ ar;ar, 
Kotu yasalar ise daha kotulerinin. " 

Jean Jacques Rousseau 

2.1. BOR<;LAR HUKUKUNUN GENEL GORUNUMU 

Bon;lar hukuku, bor9 ili�kilerini diizenleyen kurallar biitiiniidiir. Bu 
kurallann diizenlendigi temel kaynak Tiirk Bor9lar Kanunu'dur. Tiirk 
B0r9lar Kanunu, Ol.07.2012'de yiiriirliige girmi�tir; bu tarihe kadarsa, 
isvi9re Bor9lar Kanunu 'ndan terciime edilerek kabul edilen ve 1926 y1-
hnda yiiriirliige giren Bor9lar Kanunu mevcut idi. 2012 y1hnda yiiriirliige 
giren Tiirk Bor9lar Kanunu da yine biiyiik 6l9iide isvi9re Bor9lar Kanu
nu 'ndan terciime edilerek kabul edilmi� ve mehaz (kaynak) isvi9re Bor9-
lar Kanunu'ndaki degi�iklikler dikkate abnarak, B0r9lar Kanunu'nun 
giiniimiiziin degi�en ihtiya9lanna daha iyi cevap vermesi ama9lanm1�trr. 

Her ne kadar Tiirk Bor9lar Kanunu, Tiirk Medeni Kanunu 'ndan ay
n bir kanun olarak kar�1m1za 9Ikmaktaysa da, aslmda bu durum tamamen 
isvi9re Bor9lar Kanunu'nun tarihi geli�iminden kaynaklanmakta 1 ve her 

isvi9re'deki kanunla�trrma hareketleri kapsammda oncelikle 1883 yilmda isvi9re 
Bor9lar Kanunu; 1912 tarihinde ise isvi9re Medeni Kanunu yiiriirliige girdigi i9in, 
bizde de aym �ekilde Turk Medeni Kanunu ve Turk Bor9lar Kanunu birbirinden ay
n iki kanun olarak hazrrlanrm� ve yiiriirliige sokulmu�tur. Ancak omegin Alman
ya'daki kanunla�trrma hareketleri sonucunda 1 Ocak 1900'de yiiriirliige giren Al
man Medeni Kanunu, hem medeni hukuk alanm1, hem de bor9lar hukuku alanm1 
diizenlemektedir. Bu nedenle Almanya'da ayn bir Bor9lar Kanunu bulunmamakta
drr. 
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iki kanunun birbirinden bag1ms1z oldugu anlamma gelmemektedir. Ger-
9ekten de Turk B0r9lar Kanunu'nun 646'nc1 maddesinde, bu kanunun 
Turk Medeni Kanunu'nun tamamlay1c1s1 oldugu ifade edilmektedir. Bu 
nedenle B0r9lar Kanunu'nun herhangi bir hukmu, medeni hukukun diger 
alanlarmda da uygulama alam bulabilmektedir. 

Medeni hukuk ve bor9lar hukuku, ozel hukukun onemli bir bohi
munu olu9turmaktadrr. Ozel hukuk, taraflar arasmda e9itlik ili9kisinin 
bulundugu, bir ba9ka ifadeyle asthk-ustluk ili9kisinin bulunmad1g1 huku
ki ili9kileri duzenleyen kurallar butunudur. Buna kar91hk kamu hukuku 
kapsamma giren hukuki ili9kilerde, taraflardan en az biri, kamu giicune 
ve otoritesine sahip bir ki9i olup, diger tarafla e9itlik ili9kisi i9inde degil
dir. Bir ba9ka ifadeyle, kamu hukuku kapsamma giren hukuki ili9kilerde, 
taraflar arasmda asthk-ustliik ili9kisi mevcuttur2. 
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Tabloda da goriildugu uzere, medeni hukuk ve bor9lar hukuku, ozel 
hukuk dallan arasmda olduk9a kapsamh bir alarn haizdir. 

Kamu hukuku - ozel hukuk ayrnrum yapabilmek i9in ileri siiriilen ba�kaca ku:ram
lar da mevcut olmakla birlikte, bu aynmm yap1lmas1 a91smdan en dogru sonu9lara 
vanlmasm1 saglayan ve "e$itlik" ile "asthk-iistlilk" ktstasm1 getiren kuram, egemen
lik ku:ram1drr. 
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Ozel hukuk - kamu hukuku aynmuun onemi, bu iki farkh alanm 
birbirinden farkh ozelliklere sahip ohnasmdan kaynaklanmaktadrr. Ozel 
hukukun en temel ozelligi, kamu hukukunun tersine, taraf iradelerinin on 
planda ohnas1drr. irade ozgiirliigii veya irade serbestisi olarak adlandm
lan bu ilke, taraflarm hukuki ili�kilerinde kural olarak iradeleri dogrultu
sunda hareket edebilecekleri, irade ozgiirliigiine kanunla getirilen smrr
landrrmalarm istisna niteliginde oldugu anlamm1 ta�rr. Bon;:lar hukuku 
a<;:1smdan irade ozgiirliigiiniin goriiniimii, sozle�me ozgiirliigii olarak kar
�m11za <;:Ikmaktadrr. irade ozgiirliigii, bon;:lar hukukuna hakim olan ilke
ler ba�hg1 altmda incelenecektir. 

irade ozgiirliigiiniin dogal bir sonucu olarak, Ti.irk Bor<;:lar Kanu
nu'ndaki hiikiimler, a<;:Ik<;:a belirtihnedik9e veya hiikmiin amacmdan an
la�1lmadlk9a emredici degil, tamamlay1c1 nitelikte olarak kabul edihneli
dir. Emredici hukuk kurallarmdan anla�1hnas1 gereken, taraflarca aksi 
kararla�tmlamayan kurallardrr. Bir ba�ka ifadeyle, taraflar anla�arak ka
nun hiikmiiniin uygulanmasmm oniine ge9emezler veya ba�ka �ekilde 
uygulanmas1m kararla�trramazlar. Bunun aksine tamamlay1c1 hukuk ku
rallan ise, taraflarca aksi kararla�tmlabilen kurallardrr. Taraflar, aralarm
da yapacaklan bir anla�ma ile tamamlay1c1 nitelikteki bir kanun hiikmii
niin kendilerine hi<;: uygulanmamasm1 kararla�trrabilecekleri gibi, o ka
nun hiikmiinden sapan farkh bir diizenlemeyi de benimseyebilirler. 

Omegin TBK mad. 27'ye gore, kanunun emredici hiikiimlerine, ah
laka, kamu diizenine, ki�ilik haklarma aykm veya konusu imkans1z olan 
sozle�meler kesin olarak hiikiimsiizdiir. Bu hiikiim, kamu diizenine ili�
kin oldugundan emredici niteliktedir. Bu nedenle bir sozle�menin tarafla
n, ahlaka aykm bir sozle�me yap1p, kendi sozle�melerine TBK mad. 
27'nin uygulanmayacagm1 (ve dolay1s1yla ahlaka aykm sozle�melerinin 
ge9erli o lacagm1) kararla�trramazlar. 

TBK mad. 89'a gore ise, aksine anla�ma yoksa para bor9lan ala
caklmm odeme zamanmdaki yerle�im yerinde ifa edilir (yerine getirilir). 
Bu hiikmiin tamamlay1c1 nitelikte oldugu, hiikiimde yer alan "aksine an
la�ma yoksa" ifadesinden anla�1ld1g1 gibi, hiikmiin amacmdan da anla�1-
lrr. Zira burada kamu diizenini saglamak gibi bir ama9tan bahsedilemez. 
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0 halde taraflar aralannda anla$arak, para borcunun bir ba$ka yerde ifa 
edilmesini kararla$trrabilir ler. 

Son olarak, belirtmek gerekir ki, Borc;lar Kanunu "genel hiiki.imler" 
ve "ozel hi.iki.imler" $eklinde iki k1s1mdan olu$maktadrr ve Hukuk Faki.il
telerinde, Bon;:lar Hukuku Genel Hi.iki.imler ile Bon;:lar Hukuku Ozel 
Hi.iki.imler dersleri ayn ayn okutulmaktadrr. 

Ti.irk Bon;:lar Kanunu'nun genel hiiki.imlerinde borc;lar hukukunun 
temel ilkeleri ortaya konmaktadrr. Kanunun ozel hi.iki.imlerinde ise c;e$itli 
s6zle$me tipleri di.izenlenmekte ve bu s6zle$melere ili$kin olarak ortaya 
c;ikabilecek uyu$mazliklara c;ozi.im getirilmektedir. 

Borc;lar Kanunu 

I I 

Genel Hukumler 
I 

bzel Hukumler 

- MOlkiyetin devri borcunu doguran 
I - Bon;: i l i$k is inin kaynaklart (sozle$-

s6zle$meler (sat1m, trampa, bag1$la-
meden, haks1z fiillerden ve sebepsiz ma) 

I -
zenginle$meden dog an bor<;: ili$kileri) - Kullan1min devri borcunu doguran 
Borc;:lann ifas1 

sozle$meler (kira, Grun kiras1, kullanim 
L - Borc;:lartn ifa edilmemesinin sonuc;:lan 

odOncO, tOketim odOncO) 
Bore;: ili$kilerinin Oc;:OncO ki$ilere etkisi 1$ gorme s6zle$meleri (eser, vekalet, -

- Bore;: ili$kilerinde baz1 ozel durumlar 
hizmet) 

(mOteselsi l  soruml ul uk , $ arta bagl1 - Teminat s6zle$meleri (eser, vekalet, 
borc;:lar, cayma paras1, cezai $art vs.) hizmet) 
Bore;: ili$kilerinde taraf degi$iklikleri 

Omur boyu gelir ve 610nceye kadar -
bakma s6zle$meleri 

"Ozel hi.iki.im genel hi.iki.imden once gelir" ilkesi geregi, eger ortaya 
c;ikan uyu$mazlik, kanunun ozel hi.iki.imlerinde di.izenlenmi$ bir s6zle$me 
tipine ili$kinse, oncelikle bu hususa ili$kin ozel hi.ikiimler uygulama alam 
bulacaktrr. Ozel hi.iki.imlerde c;ozi.im bulunamayan hallerde ise genel hi.i
kiimlere ba$vurulacaktrr. Aym $ekilde, uyu$mazhk bir s6zle$meden kay
naklanm1yorsa (borcun kaynaklanna a$ag1da deginilecektir), Borc;lar Ka
nunu'nun genel hi.iki.imleri uygulama alam bulacaktrr. 
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Biz, bon;:lar hukukunun yalmzca i�letmeleri yakmdan ilgilendirebi
lecek belli ba�h konularma deginecegiz. Bu. c;:en;:evede, Borc;:lar Kanu
nu 'nun genel hiikiimlerinde diizenlenen bore;: ili�kisinin kaynaklarmdan 
yalmzca sozle�meden dogan bore;: ili�kilerine, borc;:larm ifas1 ve ifa edil
memenin sonuc;:larma, borc;:larm sona ermesine ve bore;: ili�kilerinde ozel
lik arz eden durumlardan baz1larma deginecegiz. Borc;:lar Kanunu'nun 
ozel hiikiimlerinde diizenlenen sozle�me tipleri ic;:indense yalmzca kefalet 
sozle�mesini 90k k1sa bir �ekilde ele alarak bu sozle�me ile alacakhya 
nasil bir teminat sagland1g1 hususu iizerinde durmay1 uygun buluyoruz. 
Elbette diger sozle�me tipleri de i�letmeleri ilgilendirebilir, ancak kapsa
m1 90k fazla geni�letmemek adma, ticari hayatta slkhkla ba�vurulan bir 
teminat olan kefalet sozle�mesini tercih ederek, bu sozle�menin en onem
li ozelliklerinin ortaya konmasmm yerinde olacag1 kanaatindeyiz. 

2.1.1. BAZI TEMEL KA VRAMLAR 

2.1.1.1. Edim ve Tiirleri 

Edim, borc;:lunun borcunun konusuna verilen isimdir. Bir ba�ka ifa
deyle, borc;:lunun yerine getirmekle yiikiimlii oldugu davram�trr. Edim, 
verme, yapma ya da yapmama �eklinde ortaya 9Ikabilir. 

6megin 1000 TL'lik sat1m bedelinin odenmesi, satima konu olan 
masanm teslimi, odiinc;: alman kitabm iadesi vb. edimler, borc;:lunun 
"verme" �eklindeki davram�m1 gerektirir. Arsa sahibinin arsas1 iizerine 
be� kath bir bina in�a etmek ya da bir ki�inin yaghboya portresini yap
mak gibi edimler borc;:lunun "yapma" �eklindeki davram�m1 gerektirir. 
Rekabet etmeme, belli bir markanm iiriinlerini satmama, kiraya verilen 
malm kullamlmasma katlamna, belirli saatlerde giiriiltii yapmama gibi 
edimler ise borc;:lunun bir davram�tan ka9mmas1m ya da bir davram�a 
katlanmasm1 gerektirir. 

2.1.1.1.1. Konusu Verme Borcu Seklinde Ortaya (:1kan Edim
lerin Tiirleri 

Verme borcunun konusu olan edim ferden biitiin ozellikleriyle, ozel 
vas1flanyla belirlenmi�se parc;:a borcundan; borcun konusu sadece cinsi 
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belirtilrnek suretiyle rniktar olarak belirlenrni�se cins (nevi) borcundan 
bahsedilir. 

Unhi bir ressarnm belirli bir tablosunun veya bir rnodacmm ozel 
koleksiyonuna ait (bir e�i daha olrnayan) gece elbisesinin ya da 06 AB 
1234 plakah arabanm bir borcun konusunu olu�turdugu hallerde pan;:a 
borcundan; yiiz kilo Finike portakalmm, be� 9uval pirincin ya da X rnar
ka bir arabanm borcun konusunu olu�turdugu hallerde ise cins borcundan 
soz edilir. 

Cins borcuna bazen belirli smrrlandrrrnalar getirilebilir: Bir cinsin 
ancak belirli bir stoktan ternin edilrnesi gerektigi kararla�tmlrn1�sa, bura
da smrrh cins borcu soz konusu olur. Omegin Ahrnet'in elrna bah9esin
den on kilo elrna ya da bir depodaki bugdaydan bir ton bugday teslirni 
gibi hallerde smrrh cins borcu soz konusudur. 

Par9a borcu - cins borcu aynrnmm onerni, edirnin irnkans1zla�rnas1 
noktasmda onern ta�rr. Cins borcu, o cins yeryiiziinde yok olrnadik9a, 
irnkans1zhga ugrarnaz. Omegin yiiz kilo Finike portakah satrnay1 bor9la
nan satlc1 a91smdan, elindeki portakallar telef olsa da, edirni irnkans1z
la�rn1� olrnaz. Zira onun edirni bir cins borcudur ve bu nedenle o cinsi 
ba�ka yerden ternin etrne irnkam rnevcuttur. 0 halde bu dururnda satic1-
nm edirnini yerine getirrnernesine Turk Bor9lar Kanunu 'ndaki irnkansIZ-
1Ik hukilrnleri degil, bor9lu ternerrildu hukilrnleri uygulanacaktrr. Zira 
bor9lu ternerrildu, borcun ifas1 (yerine getirilrnesi) hala rnurnkiln oldugu 
ve bu borcun ifa zarnam geldigi halde, bor9lunun borcunu yerine getir
rnernesi anlarnma gelir. Bu hususa ileride daha ayrmtlh olarak deginile
cektir. 

Buna kar�I1Ik, par9a bor9lan ve smrrh cins bor9lan a9ismdan irn
kans1z1Ik soz konusu olabilir. irnkans1z1Iktan bor9lunun sorurnlu olup 
olrnarnasma gore, Turk Bor9lar Kanunu'nun ilgili hukilrnleri uygulanrr. 

2.1.1.1.2. Zamanla Olan ili�kisi A�1smdan Edim Tiirleri 

Edirn turlerini, zarnansal a91dan degerlendirdigirnizde iki ternel ay
nrn kar�umza 9Ikrnaktadrr: Ani edirnler ve surekli edirnler. Ani edirnler, 
ifas1 bir anda ger9ekle�en, herhangi bir zarnan surecine yay1lmamn soz 
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konusu olmad1g1 edimlerdir. 6rnegin bir satrm sozle9mesinde saticmm 
mah teslim borcu ani bir edimdir, tek bir hareketle ifa edilir ve zamana 
yayilma yoktur3

• Aym 9ekilde ahcmm para borcu da ani bir edim olarak 
ortaya 9Ikar. Buna kar9i1Ik kira sozle9mesinde kiraya verenin kullandrrma 
(malm kullammm1 kirac1ya brrakma ve kira siiresince onun kullanmasma 
katlanma) borcu siirekli bir edimdir; bu edimin ifas1 bir zaman siirecine 
yay1lm19trr ve sozle9me siiresine bagh olarak edimin miktan da artmak
tadrr. 6rnegin 1 yll i9in yap1lan bir kira s6zle9mesinde kiraya verenin 
edimi 1 y1l1Ik bir sure boyunca mah kullandrrma iken, 5 y1l i9in yapllan 
bir kira s6zle9mesinde kiraya verenin edimi miktar (kapsam) bakimmdan 
90k daha fazladrr. Zamana yayllma ve zamana bagh olarak edimin mikta
rmm artmas1, o edimi siirekli edim olarak nitelendirmede esas alman kri
terlerdir. Bu degerlendirmelerden otiirii, satim s6zle9mesi "ani edimli 
bor9 ili9kisi" olarak nitelendirilirken, kira s6zle9mesi "siirekli bor9 ili9ki
si" olarak degerlendirilir. 

Bu aynmm onemi, borcun ifa edilmemesi nedeniyle s6zle9menin 
ortadan kaldmlmasmm ge9mi9e etkili olarak m1, yoksa ileriye yonelik 
olarak m1 sonu9 doguracag1 noktasmda ortaya 91kmaktadrr. Ani edimli 
bor9 ili9kilerinde s6zle9menin ortadan kaldmlmas1, kuruldugu andan 
itibaren etkisini gosterir ve buna "s6zle9meden donme" denir. Siirekli 
bor9 ili9kilerinde ise, edimin ifasma ba9landiktan sonra donme miimkiin 
degildir; ancak "s6zle9menin feshi" soz konusu olabilir. S6zle9menin 
feshi, s6zle9menin ileriye etkili olacak 9ekilde ortadan kaldmlmas1drr; 
boylece feshin etki gosterdigi ana kadar s6zle9me ayakta kalrr ve hiikiim
lerini do gurur. 

Belirtmek gerekir ki, ani edimli bor9 ili9kileri ile siirekli bor9 ili9ki
leri arasmda yer alan ara kategoriler de mevcuttur. Buna "siirekli bor9 
ili9kisi benzeri" s6zle9meler ornek olarak verilebilir. Bu tiirden bor9 ili9-

Bununla birlikte, aii arda teslimli satnn sozle�meleri olarak ifade edilen ve belirli 
zaman arahklanyla art arda teslimleri konu alan satlm sozle�melerinde, sozle�me 
belirli bir zaman siirecine yayild1gmdan, bu sozle�meler daha farkh ozellikler sergi
lemektedir. Bu sozle�meler ne ani edimli, ne de siirekli edimlidirler. Bu ikili ayn
mm arasmda bir yerde olduklan111 soylemek miimkiindiir. 
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kilerinde sozle�meden donrne mi, yoksa sozle�menin feshi mi soz konusu 
olabilir sorusuna, somut olaym ozelliklerini dikkate alarak cevap vermek 
gerekir. 

2.1.1.2. Alacak HakkI ve Talep 

Alacak hakk1, bir bon; ili�kisinde alacakhya bon;ludan edimini ye
rine getirmesini isteme yetkisi saglayan haktrr. Alacaklmm, alacag1 iste
me yetkisi <;ogu zaman talep hakk1 olarak da ifade edilmektedir. Ancak 
bu iki kavram birbirinden farkhdrr. Oncelikle talep, alacak hakk1 d1�mda
ki haklarda da soz konusu olabilir. Omegin bir ayni hak olan miilkiyet 
hakkmm ihlali halinde, malik (miilkiyet hakk1 sahibi), malmm iadesini 
talep edebilir. Bundan ba�ka, bazen alacak hakk1 dogdugu halde, alacak
lmm talep hakk1 heniiz dogmam1� olabilir. Vadeye bagh bor9larda bu 
durum soz konusudur. 

2.1.1.3. Bor� ve Bor� ili�kisi 

Bor<;, bor<;lunun yerine getirmekle yiikiimlii oldugu edimi ifade 
eder. Buna kar�1hk bor<; ili�kisi, daha geni� anlamda kullamlmaktadrr. 
Bor<; ili�kisi ile, taraflar arasmda <;e�itli bor<;larm kaynagm1 olu�turan 
hukuki ili�ki ifade edilmektedir. Bir bor<; ili�kisinde iki tarafm da birbir
lerine bor<;lan olabilecegi gibi (omegin satim sozle�mesi, kira sozle�mesi 
vs.), sadece tek tarafa bor9 yiikleyen bir bor<; ili�kisi (omegin bag1�lama 
sozle�mesi) de soz konusu olabilir. Aynca bir bor<; ili�kisinde taraflann 
birden fazla borcunun olrnas1 da miirnkiindiir. 

Bor<; dendiginde akla, verme, yapma veya yapmama �eklinde orta
ya <;ikan bir edim; bor<; ili�kisi dendiginde ise taraflar _ arasmda <;e�itli 
bor<;lara kaynaklik eden bir hukuki ili�ki gelse de, edim yiikiimii i<;erme
yen bor9 ili�kilerinin varhg1 da kabul edilmektedir. Ozellikle aralannda 
bir sozle�me ili�kisi bulunmamasma ragmen yakm ili�ki i9erisine giren 
ki�ilerin, dilriistliik kurah (TMK mad. 2) geregi birbirlerine kar�1 ozen 
gosterme, zarar venneme, birbirini aydmlatma vb. baz1 bon;larmm dog
dugu ve bu bor<;larm somut bir edim yiikiimliiliigiinlin varhgmdan ve 
ge<;erliliginden bag1ms1z oldugu kabul edilrnektedir. "Edim yiikiimiinden 
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bag1ms12 bor9 ili�kileri" teorisinin onemi, yukanda bahsedilen ozen gos
terme, zarar vermeme gibi yilkiimliilillderin ihlali halinde, sozle�meye 
aykmhga ili�kin TBK hiikil�lerinin mi, yoksa haks1z fiile ili�kin TBK 
hiikilmlerinin ini uygulanacagi noktasmda ortaya 9Ikar. Doktrinde bu 
konuda gorii� birligi yoktur. 

Bir fast-food restoranma yemek almak i9in giren ki�inin, yerlerin 
yeni silinmi� (ve herhangi bir uyan tabelas1 konmami�) olmas1 nedeniyle 
ayagmm kaymas1 ve yere dii�erek yaralanmas1 hali bu duruma omektir. 
Burada heniiz taraflar arasmda bir sozle�me ili�kisi mevcut olmamasma 
ragmen, taraflar arasmdaki yakm ili�ki dolay1s1yla diiriistliik kuralmdan 
dogan, "birbirlerinin giivenligini gozetme" yiikilmliiliigii soz konusudur. 
Bir ba�ka omek ise srrf yagmurdan ka9mak i9in bir kitap91 diikkanma 
giren ki�inin, raflardan birinin kmlmas1 sonucu iizerine kitaplarm dii�me
si ve yaralanmas1drr. Bu, halde ise diikkana giren ki$inin, sozle�me yapma 
niyeti dahi yoktur. Ancak diiriistliik kurah geregi, bu ki�ilerin de birbirle
rinin giivenligini gozetmeleri gerekir. Bu nedenle, bu ki�inin diikkana 
girmesiyle, taraflar arasmda edim yiikilmiinden bag1ms1z bir bow ili�ki
sinin olu�tugu ileri siiriilmektedir. 

2.1.2. BOR<;LAR HUKUKUNA HAKiM OLAN iLKELER 

2.1.2.1. irade Serbestisi (Ozgiirliigii) 

Bor9lar hukukunda, taraflarm iradeleri on plandad1r. irade serbesti
si (ozgiirliigii), sozle�meler goz oniine almarak sozle�me serbestisi olarak 
adlandmlrr ve bu serbestinin birden fazla yonii vardrr. Bunlardan ilki 
sozle�me yapma serbestisidir. Buna gore bir ki�i, sozle�me yap1p yap
mamakta ozgfudiir; kimse istemedigi bir sozle�meyi yapmaya zorlana
maz4. Aynca bir sozle�me yapmak isteyen ki�i, sozle�menin kar�1 tarafim 
istedigi gibi se9ebilir ve taraflar sozle�me i9erigini diledikleri gibi belir
leyebilirler. Bununla beraber, i9erigi diizenleme serbestisinin her zaman 

4 istisnaen, sozle�me yapma yiikiimliiliigiiniin bulundugu haller de vardir. Ozellikle 
tekel niteliginde bir mal veya hizmet sunan ki�i, diiriistliik kurah geregi, kendisiyle 
sozle�me yapmak isteyen herkesle sozle�me yapma yiikiimliiliigiindedir. 
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rnutlak bir serbesti oldugunu soylernek dogru olrnaz. bncelikle belirtrnek 
gerekir, sozle�rnenin ge9erliligi i9in uyulrnas1 gereken baz1 hususlar var
drr. Bunlara ileride deginecegiz. Aynca, baz1 sozle�rnelerde, genel i�lem 
�artlan ad1 verilen ve bir tarafm onceden hazrrlayarak diger tarafa sundu
gu, rniizakereye a9ik olrnayan, ancak diger tarafm bunlan kabul etrnesi 
halinde sozle�rnenin kurulacag1, aksi takdirde sozle�rnenin kurularnaya
cag1 tiirden hiikiimler rnevcut olabilir. Ozellikle aym tiirden sozle�rneyi 
90k fazla say1da ki�iyle yaprnak dururnunda olan bankalar, sigorta �irket
leri vs. genel i�lern �artlanna ba�vurrnaktadrrlar. Bu tiirden hiikiirnler 
i9eren sozle�rnelerin kurulrnas1 bak1rnmdan, her iki tarafm irade ozgiirlii
gii 9er9evesinde, iradelerini serbest9e ortaya koyarak gereken rniizakere
leri yaptiklan ve bu �ekilde anla�tiklan soylenernez. Zira genel i�lem 
�artlan i9eren bir sozle�rnenin pek 90k hiikrnii, taraflardan birince once
den hazrrlanrn1� (9ogu zarnan rnatbu bir sozle�rne rnetni haline getirilrni�) 
ve kar�1 tarafm onayma sunulrnu�tur. Kar�1 taraf ancak sozle�rnenin diger 
ko�ullanyla ilgili olarak rniizakere irnkanma sahip olur. Bu nedenle genel 
i�lern �artlan kar�1smda, sozle�rne taraflannm (ozellikle bu �artlan dii
zenleyenin kar�1smda yer alan tarafm) korunrnas1 gerekrnektedir. TBK, 
genel i�lern �artlanyla ilgili baz1 yeni diizenlerneler i9ermektedir. 

Son olarak, iltihaki s6zle$rneler (kahhm s6zle$rneleri) ad1 verilen 
ve sozle�rnenin biitiin hiikiirnlerinin onceden belirlendigi halleri de kisaca 
belirtrnekte fayda vardrr. Ornegin bir elektrik abonesinin elektrik idare
siyle yapt1g1 abonrnanlik sozle�rnesi, iltihaki bir sozle$rne niteligindedir. 
Elektrik abonesi olrnak isteyen ki$i, abonrnanlik sozle�rnesini kabul ede
rek idare ile anla�Inl$ olur. Bu sozle$rnenin hi9bir hiikrnii bakirnmdan 
rniizakere irnkam yoktur. Bir ba$ka deyi�le, iltihaki sozle$rnelerde, genel 
i$1ern $artlan i9eren sozle$rnelerden farkh olarak, sozle$rnenin biitiin hii
kiirnleri onceden kar$1 taraf9a belirlenrni$tir. Sozle$rneyi kurrnak isteyen 
taraf, bu hiikiirnlerin tarnarnm1 kabul ederek sozle$rneyi kurrnaktadrr. 

2.1.2.2. Bon; ili�kisinin Nisbiligi 

Bor9 ili$kisinin nisbiligi, sadece taraflan bak1rnmdan sonu9 dogur
rnas1 anlarnma gelir. Bir ba$ka ifadeyle, bor9 ili$kisinin taraflan, bu ili$
kiden dogan haklarm1 sadece birbirlerine kar�1 ileri siirebilirken; yine 
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bon;:lann yerine getirilmesini ancak o borcun yiikilmliisil olan kar�1 akit
ten (sozle�enden) isteyebilirler. Bu nedenle, alacak hakk1 nisbi bir haktrr; 
yani alacak hakk1 ancak alacakh tarafmdan bon;:luya kar�1 ileri silriilebi
lir. Alacakh, borcun yerine getirilmesini, borc;:lu d1�mdaki ilc;:ilncil ki�iler-
d . 5 en 1steyemez . 

Alacak hakk1, sadece borc;:luya kar�1 ileri silrillebilmesi nedeniyle 
nisbi bir hak olmakla beraber, tapuya �crh verilmekle 'etkisi kuvvetlen
mi� nisbi bir hakka' donil�ilr. Sadece baz1 alacak haklan bakimmdan ta
puya �erh imkam vardrr ve bunlar TMK ve TBK'da �erh edilebilecegi 
dilzenlenen haklardrr6

. Bir �ahsi hakkm tapu siciline �erh edilmesinin 
etkileri e�ya hukukunun konusunu olu�turmakla beraber, �erhin bu ders 
baglammda bizi ilgilendiren etkisi kisaca �u �ekilde ac;:lklanabilir: Serh 
edilen �ahsi hakkm ileri silrillebilecegi c;:evre geni�lemekte ve �erhten 
sonra hak sahibi hakkm1, ilgili ta�mmazm maliki degi�tigi takdirde, yeni 
malike kar�1 ileri silrebilmektedir. Omegin, bir ta�mmaz kirasmda kirac1-
nm sozle�meden dogan hakk1 tapu siciline �erh verildigi takdirde, �erh 
silresi sonuna kadar ta�mmazm maliki kiracmm kiralanam kullanmasma 
katlanmakla yiikilmliidilr. Ta�mmazm maliki degi�se dahi, kirac1, kira 
sozle�mesinden dogan kullanma hakkm1 yeni malike kar�1 ileri silrebile
cektir. Goriildilgil ilzere buradaki ozellik, kiracmm kira sozle�mesinden 
dogan alacak hakkmm, sadece sozle�menin kar�1 tarafi olan ta�mmaz 
malikine kar�1 degil, millkiyet el degi�tirdigi takdirde, yeni mali
ke/maliklere kar�1 ileri silrillebiliyor olmasmdadrr. Bir ba�ka ifadeyle, 
kira sozle�mesinin tarafi olmayan yeni malik/malikler, �erhin etkisi ne
deniyle maliki olduklan ta�mmazda kiracmm (�erh silresince) kullamm1-
na katlanmakla yiikilmlil hale gelmektedirler. 

Bu noktada, bon;:lunun borcunu yerine getinnemesi durumunda alacakhmn kefile 
giderek borcun yerine getirilmesini ondan talep etmesi hali, yukandaki kurahn ak
sine bir husus gibi dii�i.inulebilir. Oysa, alacakhmn kefile ba�vurmas1, tarn olarak 
"nisbilik" ilkesinin bir gori.iniimiidiir. Zira kefil, bizzat alacakh ile anla�arak bon;:lu
nun borcunu yerine getinnemesi halinde, borcu kendisi 6demeyi taahhiit etmekte
dir. Alacakh ile kefil arasmda bir anla�ma olmas, nedeniyle, alacakh dogrudan kefi
le ba�vurmakta ve ondan borcunu yerine getinnesini talep etmektedir. 
Serh verilebilecek haklara 6mek olarak, sozle�meden dogan ahm, 6nahm ve geri 
ahm haklan, rehinli alacakl111111 bo� dereceye ilerleme hakk1, arsa payi kar�1hg1 in
�aat sozle�mesinden dogan haklar, bag,�lamadan riicu hakki, adi kira, has1lat kiras,, 
ta�mmaz sat,� vaadi sozle�melerinden dogan haklar gosterilebilir. 
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2.1.3. BORCUN KAYNAKLARI 

Borcun kaynaklanndan bahsetmeden once, bon; ve bor9 ili9kisi 
kavramlanmn birbirinden farklanna deginmekte fayda vardrr. B0r9 ili9-
kisi, geni9 anlamda, taraflar arasmda bir veya birden 90k borcun dogma
sma yol a9an hukuki ili9kiyi ifade eder. B0r9 ise, bor9lunun, alacakhya 
kar91 yerine getirmekle yilkilmlii o ldugu edimdir. Soz konusu bor9, bor9-
luyu, bir 9eyi verme, yapma veya yapmama yilkilmliiliigii altma sokabilir. 

Bir bor9 ili9kisinden dogan bor9lar, asli bor9lar ve yan bor9lar ola
rak temel bir aynma ta.bi tutulmaktadrr. Bunun d19mda, asli edim yilkilmii 
i9ermeyen bor9 ili9kilerinin de varhg1 kabul edilmekte ve bir bor9 ili9ki
sinde, asli ve yan edim yilkilmliiliikleri bulunmaksizm, kaynag1m TMK 
mad. 2 'de yer alan diiriistliik kuralmda bulan baz1 davram9 yilkilmliiliik
lerinin bulunabilecegi de boylece kabul edilmi9 olmaktadrr. 

Asli bor9lar, bir bor9 ili9kis indeki asli edim yilkilmliiliikleridir; ya
ni o bor9 ili9kisine hukuki niteligini kazandrran bor9lardrr. Ornegin bir 
sat1m s6zle9mesinden bahsedebilmek i9in, ahcmm bedel 6deme borcu ve 
sat1cmm bir malm miilkiyetini devretme bor9larmm bulunmas1 gerekir. 
Bu iki kar91hkh yilkilmliiliik, bir s6zle9meyi satlm s6zle9mesi olarak nite
lendirebilmek i9in o lmazsa olmaz bor9lar olduklarmdan, taraflann ash 
bor9landrr. Ancak bunun d19mda s6zle9me geregi, satlcmm malm monta
jm1 yapma borcu mevcutsa, bu bir yan bor9tur. Zira bir satlm s6zle9me
sinden bahsedebilmek i9in aranan o lmazsa olmaz bir edim yilkilmliiliigi.i 
degildir. Bunun d19mda kar91hkh s6zle9en taraflarm, daha s6zle9me ku
rnlmadan, s6zle9me mi.izakereleri a9amasmda, birbirleriyle o lan yakm 
ili9kileri geregi di.iriistliik kuralmdan dogan baz1 yilki.imliiliiklerinin bu
lundugu kabul edilmektedir . Satnn konusu mal hakkmda gerekli bilgileri 
verme, bu a9amada birbirlerinin zarar gormesini engellemek i9in gereken 
onlemleri alma vs . buna 6rnek olarak verilebilir. i9te biitiin bu bor9lara 
kaynakhk eden, geni9 anlamda bor9 ili9kis idir . 0 halde bir bor9 ili9kisin
de, birden fazla bor9tan bahsetmek miimkilndi.ir. 

Bu a9iklamalar 9er9evesinde, borcun kaynaklarmdan bahsederken, 
aslmda bir bor9 ili9kisinin dogmasma yol a9an sebepler ifade edilmek 
istenmektedir. Zira dar anlamda bor9lar, bilakis geni9 anlamda bon; ili�-
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kisinden dogrnaktadrrlar. Q'. halde bir bon; ili�kisinin nasil dogacag1 soru
nunu cevaplandrrrnak gerekir. 

TBK'ya bak1ld1gmda, bon; ili�kisinin kaynag1 olarak iic;: husus yer 
alrnaktadrr. Bunlar sozle�rne, haks1z fiil ve sebepsiz zenginle�rnedir. Ay
nca dogrudan kanun hiikiirnlerinden dogan c;:e�itli borc;:lar da rnevcuttur. 

2.1.3.1. Sozle�meden Dogan Bon;lar 

Sozle�rneler, bore;: doguran kaynaklann ba�mda yer alrnaktadrr, bu 
nedenle a�ag1da (2.2 ba�hg1 altmda) ayrmtih olarak incelenecektir. 

2.1.3.2. Haks1z Fiilden Dogan Bon;lar 

Borcun sozle�rneler d1�mda bir diger kaynag1 ise haks1z fiillerdir. 
Haks1z fiilden dogan bore;:, hukuka aykm bir fiiliyle kusurlu olarak bir 
ba�kasma zarar veren ki�inin, bu zaran tazrnin etrne yiikiirnliiliigii �eklin
de ortaya c;:ikar. Bir ba�ka ifadeyle, haks1z fiilden dogan bore;:, bir tazrni
nat borcudur. 

Bunun d1�mda, geni� anlarnda haks1z fiiller kapsarnmda yer alrnak
la birlikte, bir hukuka aykm fiili gerc;:ekle�tirenin, kusur aranrnaks1zm 
verdigi zarardan sorurnlu tutuldugu haller de vardrr. Bunlara kusursuz 
sorurnluluk halleri ad1 verilrnektedir. TBK' da 6ng6riilen kusursuz sorurn
luluk hallerinden bazilan, adarn c;:ah�trranm sorurnlulugu, hayvan idare 
edenin sorurnlulugu, tehlike sorurnlulugu vb. 'dir. TBK'dan ba�ka kanun
larda diizenlenrni� kusursuz sorurnluluk halleri de rnevcuttur. Burada 
dikkat c;:ekilrnesi gereken bir husus, haks1z fiil sorurnlulugu ile kusursuz 
sorumlulugun, mutlaka ceza hukuku anlammda sue;: te�kil eden fiilerden 
kaynaklanmasma gerek bulunmamas1drr. Bir fiil, Turk Ceza Kanunu'na 
gore sue;: te�kil etmese de haks1z fiil olarak ortaya c;:ikabilir. Ornegin bir 
ki�inin malma kasten zarar vermek ceza hukuku anlammda bir srn; te�kil 
ettigi halde, boyle bir zaran ihmal nedeniyle vermek bir sue;: degildir ; 
ancak �artlan olu�tugu takdirde bir haks1z fiil olarak 01iaya c;:ikabilir. Bu 
durumda ihmali neticesinde bir ki�inin mallanna zarar verenin, ortaya 
c;:ikan bu zaran tazmin etmesi gerekir. 
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2.1.3.3. Sebepsiz Zenginle�meden Dogan Bor�lar 

TBK'da say1lan bir diger bon;: kaynag1 ise sebepsiz zenginle�rnedir. 
Sebepsiz zenginle�rne, ge9erli bir sebep olrnaks1zm bir ki�inin rnalvarh
gmdan digerinin rnalvarhgma ge<;:en degerlerin iadesi arnacma hizrnet 
eden bir bor<;: kaynag1drr. Omegin ge9ersiz bir sozle�rneye dayanarak bir 
ba�kasma 1 0000 TL veren ki�i, bu paranm iadesi i<;:in sozle�rne ili�kisine 
dayanarnayacag1 gibi, haks1z fiil hiikiirnlerine de dayanarnaz. Bu ki�i, 
ancak sebepsiz zenginle�rne hiikiirnleri 9er9evesinde bu paranm iadesini 
talep edebilecektir. 

Son olarak belirtrnek gerekir ki, bor<;: kaynaklan yukanda belirtilen 
ii<; husustan ibaret degildir. TBK d1�mda ba�ka kanunlarda diizenlerne 
alam bulan ve ba�ka hukuk alanlarmda kaynag1m bulan bor<;: ili�kileri de 
rnevcuttur. Omegin TMK'da diizenlenen nafaka borcu, yine TMK'da 
diizenlenen demek ve iiyesi arasmdaki bor9 ili�kisinden dogan bor<;:lar vs. 
bu kapsarndadrr 7 . 

Bu a9iklarnalardan soma, a�ag1da borcun kaynaklarmdan hukuki i�
lernler ve ozellikle sozle�rneler iizerinde durulacaktrr. 

2.2. HUKUKi iSLEMLER (OZELLiKLE SOZLESMELER) 

Yukanda deginildigi iizere, bir bor<;: ili�kisinin dogrnasma yol a9an 
en onernli kaynaklardan biri sozle�rnelerdir. Sozle�rne, taraflarm kar�ilik
h ve birbirine uygun irade a9iklarnalanyla kurulan hukuki i�lernlerdir. Bu 
tamrn1 daha iyi anlayabilrnek i<;:in, oncelikle hukuki i�lern kavrarnm1 
a<;:iklarnakta fayda vardrr. 

2.2.1. HUKUKi iSLEM KA VRAMI 

Hukuki i�lern, bir hukuki sonu<;: yaratrnaya yonelik irade a9iklarna
landrr. Hukuki i�lernde sonu<;:, hukuki i�lernin tarafi/taraflannca istendigi 

Aynca TBK'nm ozel hi.ikiimlerinde di.izenlenen "vekaletsiz i� gorme"nin ba�h 
ba�ma bir bon;: kaynag1 olarak TBK'nm gene! hi.iki.imlerinde di.izenlenmesi gerekti
gi yoni.inde ele�tiriler de mevcuttur. 
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i9in meydana gelmekJe birlikte , hukuk diizeni de bu iradeye/iradelere 

sonu9 baglad1g1 i9in bir sonu9 dogmaktadrr. 0 halde bir hukuki i�lemden 

bahsedebilmek i9in, sadece hukuki bir sonuca yone lik irade a9Iklamalan

nm varhg1 yeterli degildir; aym zamanda hukuk diizeni bu irade a9Ikla

malarma bir sonu9 baghyor olmahdrr .  

Bir hukuki i�lemden bahsedebilmek i9in tek irade a9Iklamasmm 

yeterli o ldugu hallerde tek tarafh hukuki i�lemlerden bahsedilir .  Bunlara 

omek olarak vasiyetname yapma ve vak1f kurma gosterilebilir .  Her iki 

durumda da, bir tarafm irade a9Iklamas1, hukuki sonu9lann dogmas1 ba

knmndan yeterlidir. Belirtmek gerekir ki, bir vak1f ii9 ki�i tarafindan bir

likte kuruluyorsa bile , yine tek tarafl1 bir hukuki i�lem soz konusudur. 

Zira ii9 ki�inin irade a9Iklamalan da aym yone yonelmekte , bu itibarla 

her ii9 ki�inin de tek taraf olarak degerlendirilmesi zorunlulugu ortaya 

9Ikmaktadrr. 

Buna kar�1lik diger baz1 hukuki i�lemlerden bahsedebilmek i9in, iki 

ya da daha fazla tarafm irade a9Iklamas1 gerekir . iki tarafm kar�1hkh ve 

birbirine uygun irade a9Iklamalanyla ortaya 9Ikan hukuki i�lemler soz
le�melerdir ve en sik kar�1la�1lan hukuki i�lemler olmalan itibariyle , 
TBK'daki (ve mehaz iBK'daki) diizenlemeler de sozle�meler esas alma
rak yap1lm1�trr . 

iki ya da daha fazla ki� inin iradelerini kar�Ilikh degil ama aym 

yonde a9Iklamalan dogrultusunda, 90k tarafh hukuki i�lemler olan karar

lar ortaya 9Ikar. Omegin bir dernek iiyelerinin, genel kurul toplant1smda 

oy9okluguyla bir hususta karar almalan, 90k tarafh bir hukuki i�lemdir. 

'f 2.2.2. SOZLESMELERiN KURULMASI 

Sozle�me, iki tarafm kar�1llkh ve birbirine uygun irade a9Iklamalan 
ile kurulur. 0 halde sozle�menin kurulabilmesi i9in, taraflar arasmda bir 
uyu�ma saglanmas1 gerekir. Peki taraflarm, hangi hususlarda uyu�malan 
gerekmektedir? Bu sorunun cevabm1 �u �ekilde vermek mumkiindiir: 
Sozle�menin kurulabilmesi, taraflarm, sozle�menin esash noktalannda 

uyu�malarma baghdrr. Bir sozle�menin esash noktalarmdan kas1t, soz
le�menin tipini belirlemeye yarayan, olmazsa olmaz noktalardrr. Omegin 
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sat1IT1 sozle�mesinin kurulabilmesi i<;in, sat1IT1a konu olan mal ve sati� 
bedeli; kira sozle�mesinin kurulabilmesi i<;in kira konusu �ey ve kira be
deli; hizmet sozle�mesinin kurulabilmesi i<;in goriilecek i� ve kar�1hgmda 
almacak iicret iizerinde anla�1lmas1 gerekir. Zira bu sayilan hususlar, sozii 
edilen her bir sozle�menin ortaya 9Ikabilmesi i9in gerekli olan esash un
surlandrr. Sayilan esash unsurlar d1�mda, bir de sozle�menin kurulmas1 
i<;in iizerinde anla�ilmas1 gerekmeyen ikincil (tali) noktalar soz konusu
dur. Omegin bir sat1IT1 sozle�mesinden dogan bor9larm nerede yerine 
getirilecegi (ifa edilecegi), veya bir kira sozle�mesinde kira konusu �eyin 
bak1m1 gerektirmesi halinde, bu baklillm kimin tarafmdan yap1lmas1 ge
rektigi, bahsedilen sozle�melerin kurulabilmesi bak1IT1mdan ikincil nokta
lardrr ve bu hususlarda anla�1lmas1, sozle�menin kurulabilmesi bak1mm
dan �art degildir. 

Ancak objektif bakimdan ikincil nitelikte olan noktalann baz1lan, 
taraflardan biri i<;in olmazsa olmaz bir unsur niteliginde olabilir. Bir ba�
ka ifadeyle, bir sozle�menin kurulabilmesi i<;in esash olmayan bir nokta, 
taraflardan biri a91smdan o kadar onem ta�1yabilir ki, o taraf ancak bu 
noktada kar�1 tarafla uzla�tlg1 takdirde sozle�meyi kurmay1 istiyor olabi
lir. Bu durumda, soz konusu nokta, siibjektif baklmdan esash unsur hali
ne gelmi� demektir ve ancak o nokta iizerinde uyu�ma saglanabildigi 
takdirde sozle�me kurulur. 

Omegin 90k begendigi bir heykeli satm almak isteyen ki�i, satnn 
bedeli hususunda sahc1yla anla�m1� olmakla birlikte, ancak heykelin 
kendi evine sahc1 tarafmdan getirilmesinin kabul edilmesi halinde soz
le�meyi kurmak istiyorsa, bu durumda sahcmm borcunu ifa yeri, ahc1 
a91smdan siibjektif esash unsur haline gelmi� demektir ve taraflar bu hu
susta anla�rrlarsa satnn sozle�mesi kurulmu� olur. 

Eger sozle�me kurulurken, taraflar sozle�menin ikincil noktalan 
iizerinde hi<; durmam1�lar veya ikincil noktalar tart1�1lmakla beraber, bu 
noktalarda anla�ma saglanamam1� ve bu noktalar sakh tutularak sozle�me 
kurulmu�sa, sozle�me taraflannm ikincil noktalarda somadan uzla�ama
malan ihtimali her zaman mevcuttur. Bir ba�ka ifadeyle, sozle�me kurul
duktan sonra, ikincil noktalara ili�kin bir hususta, taraflar arasmda bir 
uyu�mazlik ortaya 9Ikabilir. Bu durumda, somadan bu noktalarda anla�-
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ma olmazsa, hakim i$in niteligine gore sozle$medeki bu bo$lugu doldu
racaktrr. Eger sozle$me kurulurken taraflar sadece objektif esash nokta
larda anla$ID1$lar, ba$kaca hi9bir konuya deginmemi$lerse, bu durumda 
hakim, sozle$me bo$lugunu doldururken kural olarak kanunun tamamla
y1c1 kurallanndan yararlanacaktrr. Buna kar$1hk, taraflar baz1 ikincil nok
talara deginmekle beraber, bu hususta bir anla$ma saglayamay1p, bu nok
talan sakh tutarak sozle$meyi kurmu$larsa, hakim, kanunun tamamlay1c1 
hilkiimlerine degil, i$in ozelliklerine ve taraflann farazi (varsay1msal) 
iradelerine gore sozle$me bo$lugunu doldurmahdrr. 

Sozle$menin kurulabilmesi i9in hangi noktalarda uyu$mamn sag
lanmas1 gerektigi a9iklandiktan sonra, sozle$menin kurulabilmesi i9in 
gereken irade a9iklamalan olan oneri (icap) ve kabul iizerinde durulacak
trr. 

f- 2.2.2.1. Oneri (icap) 

Oneri, bir sozle$menin kurulabilmesi i9in zaman itibariyle once or
taya 9ikan irade a9iklamas1drr. Bir oneriden bahsedebilmek i9in, soz ko
nusu irade a9iklamasmda ii<; husus aranrr. Bunlardan ilki, irade a9iklama
smm, sozle$menin biitiln esash noktalarm1 kapsamas1 gerekliligidir. Or
negin "kolundaki saati 500 TL'ye bana sat." $eklinde bir irade a9iklamas1 
bir oneridir, zira sat1m sozle$mesinin kurulabilmesi i9in gereken esash 
unsurlar olan satnn bedeli ve satlma konu olan mal, soz konusu irade 
a9iklamasmda mevcuttur. Aym $ekilde, "$U arazinin yans1 senin olsun, 
kalan yansma bana $U ozelliklerde bir villa yap." $eklinde bir teklif de 
6neri niteligindedir; zira arsa pay1 kar$1hg1 in$aat s6zle$mesinin esash 
unsurlanm i9ermektedir. Buna kar$1lik, bir evin camma yap1$hnlan kira
lik ilam, bir 6neri sayllamaz. Zira kira s6zle$mesinin kurulabilmesi i9in 
gereken diger esash unsur olan kira bedelini i9enneyen bir teklif soz ko
nusudur. Bu nedenle, esash unsurlarm tiimiinil i9ermeyen boyle bir irade 
a9iklamasma 6neriye davet denilmektedir. Bir anlamda, kar$1 taraf bir 
6neride bulumnaya davet edilmektedir. Eger evi gormeye gelen bir ki$i, 
bu evi 500 TL kar$1hgmda kiralamaya hazrr oldugunu beyan ederse, bu 
ki$inin irade a9iklamas1 bir 6neri olu$turur; zira boyle bir teklif, kira soz
le$mesinin tum esash unsudarm1 i9ermektedir. 
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Bir oneriden bahsedebilmek i9in aranan ikinci husus ise, soz konu
su irade a9tk:lamas1mn kar$1 tarafa y6neltilmi$ olmas1 gerekliligidir. One
ri, belirli bir ki$iye yoneltilmi$ olabilecegi gibi, umuma yonelik bir oneri 
de soz konusu olabilir. Bir evin camma yapl$hnlan kiraltk: ilam (kira be
delini de i9eriyorsa), umuma yonelik bir oneri niteligindedir. 

Son olarak, oneriyi yapanm, onerisiyle bagh olma niyetinin bulun
mas1 gereklidir. Bu, onerinin baglay1c1 olmasmdan kaynaklanmaktadrr. 
Bir onerinin baglay1c1 olmas1 demek, kar$1 tarafm kabuliix:_le s6zle$menin 
ku_rulmas!-Sonucunun-ort-ay.arylk-masLdemektir. Bir ba$ka ifadey le oneren, 
onerisiyle bagh oldugu sure boyunca, onerisini diledigi gibi geri alarak 
s6zle$menin kurulmasma engel olamaz. Onerenin hangi sure ile onerisiy
le bagh oldugu, a$ag1da incelenecektir. 

2.2.2.2. Kabul ; 

S6zle$menin kurulmasm1 saglayan ve zaman itibariyle sonradan or
taya 9tkan irade beyanma kabul ad1 verilir. Kabul beyanmm kar$1 tarafa 
varmas1 ile s6zle$me kurulur. Ancak bunun i9in, kabul beyanmm tama
men oneriye uygun olmas1 gerekir. 

Omegin saatini 500 TL'ye satmak isteyenin onerisine kar$11Ik, "ka
bul ediyorum, ancak 450 TL verebilirim." diyen bir ki$inin beyam, kabul 
niteliginde degildir. Zira, burada cevap veren ki$i, onerideki esash unsur
lardan birisini degi$tirerek, yeni bir oneride bulunmu$ olmaktadrr. Ancak 
oneren 450 TL'lik fiyah kabul ederse, onun beyam kabul niteligini ta$IT 
ve bu $ekilde s6zle$me kurulmu$ olur. Aynca belirtmek gerekir ki, kabul 
beyanmm, onerinin baglama suresi i9inde onerene ula$mas1 gerekir. 

Bir onerinin kabulii, a9tk: bir irade a9tk:lamas1yla olabilecegi gibi, 
ortiilu (zunni) bir irade a9tk:lamas1yla da mumkiindur. A9tk: irade a9tk:la
mas1, soz konusu irade a9tk:lamasmm hal ve $artlara gore yorumlanmas1-
na ve anlamlandmlmasma gerek olmaks1zm, anlam1 a9tk:9a ortaya 9tkan 
bir beyandrr. Omegin bir oneriye kar$1ltk:, "kabul ediyorum" $eklindeki 
bir kabul cevab1, yorumlamaya gerek olmayan, a91k bir irade a9tk:lamas1-
drr. Bunun gibi, bir ki$inin ba$illl "evet" anlammda egerek cevap vermesi 
de, s6zle$menin kurulmas1 baknnmdan yeterlidir. Eger bir ki$inin 9e$itli 
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davram�lanm yorumlayarak' onun oneriyi kabul ettigi sonucuna varabili
yorsak, burada da ortiilii bir ifade a9tldamas1 soz konusudur. 

Bu noktada deginilmesi gereken bir husus, susmamn bir irade a9ik
lamas1 olarak degerlendirilip degerlendirilemeyecegi, bir ba�ka ifadeyle 
susmamn kabul anlamma gelip gelmeyecegidir. TBK mad. 6'ya gore, 
"Qneren, kanun veya i�in ozelligi ya da durumun geregi a9Ik: bir kabulii 
beklemek zorunda degilse, oneri uygun bir siirede reddedilmedigi takdir
de, sozle�me kurulmu� say1hr". Bu maddede sayilan �artlar geri;:ekle�tigi 
takdirde, susma, bir onerinin kabulii anlamma gelebilecektir. 

Omegin, bir ki�iye yapilan bir bag1�lama vaadi kar�1smda, kar�1 ta
rafm susmas1, onun oneriyi kabul ettigi ve bag1�lama sozle�mesinin ku
ruldugu anlamma gelecektir. Zira bag1�lama sozle�mesi, kar�1 tarafa yii
kiimliiliik yiiklemeyen, sadece onun menfaatine sonui;:lar doguracak bir 
sozle�medir. 0 halde "i�in ozelligi", burada susmanm kabul anlamma 
gelmesine yol ai;:acaktrr. Yine maddede belirtilen ve kanun geregi a9Ik: bir 
kabul cevabmm beklenmesinin zorunlu olmad1g1 hallerde de susma, ka
bul olarak degerlendirilecek ve sozle�me kurulmu� olacaktrr. Bu 9er9e
vede, vekalet sozle�mesine ili�kin TBK mad. 503 hiikmii kapsammda 
susmamn kabul beyam olarak ortaya 9ikmas1 miimkiindiir. TBK mad. 
503 'e gore, "Kendisine bir i�in goriilmesi onerilen ki�i, bu i�i gorme ko
nusunda resmi s1fata sahipse veya i�in yapilmas1 mesleginin geregi ise ya 
da bu gibi i�leri kabul edecegini duyurmu�sa, bu oneri onun tarafmdan 
hemen reddedilmediki;:e, vekalet sozle�mesi kurulmu� sayilrr". 0 halde 
bir avukat, kendisine bir davay1 takip etme onerisi geldigi halde susmu�
sa, vekalet sozle�mesi kurulmu� sayilacaktrr. Meslegi geregi davalan 
takip eden avukat o i�i almak istemiyorsa, mutlaka oneriyi reddetmelidir. 

Bunlar d1�mda, bir ki�inin kar�1 tarafa bir oneride bulunarak, ome-
gin, "be� giin ii;:inde cevap vermezsen, susmam kabul beyam olarak saya
cag1m" demesi ve kar�1 tarafm be� giinliik siire ii;:inde cevap vermemesi 
halinde, onun susmas1 kabul beyam olarak degerlendirilemez. Zira kimse, -. 
kendi iradesi-¥1€-..bif--ba�-s-m-1-eevap·· ·vermeye- · zor layamaz; Bu nedenle, 
TMK mad. 2 'de diizenlenen diiriistliik kurah, bize kar�1 tarafm susmasm1 
kabul olarak degerlendirme imkanm1 tammaz. 0 halde boyle bir durumda 
sozle�menin kuruldugundan da bahsedilemez. 
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2.2.2.3. Onerinin Baglama Siiresi 

Onerinin baglama suresi bakumndan, iki ihtimali ayn ayn deger
lendirmek gerekir .  Eger oneren, kabul i9in bir sure belirleyerek oneride 
bulunmu�sa, bu surenin sona ermesine kadar onerisiyle baghdrr (TBK 
mad. 3 ) .  Omegin, "be� gun i9inde cevap veriniz" veya "be� gun i9inde 
cevap gelmedigi takdirde, onerimle bagh degilim" gibi bir ifadeyle, one
ren kar�1 tarafa kabul i9in be� gunliik sure tamm1�sa, be� gun i9inde ce
vap haberi kendisine ula�mad1g1 takdirde, oneren onerisiyle bagh olmak
tan kurtulur. 

Buna kar�1hk, oneren, suresiz bir oneride bulunmu�sa, TBK, oneri
nin baglay1c1hk suresini iki .. farklLihtimfil__.y�e-v.e.sin�mi�tir. 
TBK mad. 4,  hazrrlar arasmda yap1lan onerinin baglay1c1hk siiresini 
"Kabul i9in sure belirlenmeksizin hazrr olan bir ki�iye yap1lan oneri he
men kabul edii-m , .. eren, onerisiy e 5ag!It"JKtan kurtulur" �eklinde 
duzenlemi�tif.-YaiiI""hazrrlarar-asmda·--yapilmi�--"f,ll' "ciiieri derhal kabul 
edilmezse, oneren, daha fazla onerisiyle bagh kalmayacaktrr. Telefon, 
bilgisayar gibi ileti�im saglayabilen ara9larla dogrudan ileti�im srrasmda 
yap1lan oneri, hazrr olanlar arasmda yaptlm1� say1hr. 0 halde bir video
konferans veya internet uzerinden sesli gorii�me esnasmda yap1lan bir 
oneri hazrrlar aras1 bir oneri saytlrrken; e-posta ile yaptlan bir oneri hazrr
lar aras1 saytlmayacaktrr, 9unkii e-posta ile kl:!._rulan ile�n 
taraflann kar�1hkh hazrr bulunduklar1 bir ileti�im�. ----- - - - · ------ . . . 

ikinci ihtimal o lan hazrr olmayanlar arasmda yaptlan bir suresiz 
oneri, TBK mad. 5 'de duzenlenmi�tir. Buna gore "Kabul i9m-SHfe""bel-ir
lenm____eksizm hazrr-olmayan._ bir kisiye yaptlan oneri, zamanmda ve usulii
ne µygun-Olarak---gg.nd.erfu:p..1§_ bir _yamtm_ ula�rp.11-�m bek�_!!ebi���a 
kadar, ouer-eni-baglaf". Goriildugii gibi, bu ihtimalde onerenin onerisiyle 
baghhk suresi, �u �ekilde hesaplanacaktrr : OneriniJ!_ kar�1 tarafa varmas1 
i9in gereken siire + onerm.in-niteligihe gor�t-ar;fLtLd.u�li� 
+ �abu.L.4!:!E��tgw __ ����e.n�y�l.'._l!_l�J.! .. k!ll _g�r.e.k�n .s.�re. Bu u9 -
surenin toplam1 kesin bir nitelik ta�1mad1gmdan, oneren_ve kar�Ltai:a-� 
farkh �ekillerde hesaplanabilir. Bu surenin belirsizligi, baz1 sorunlan da 
beraberinde getirmektedir. Omegin onerenin onerisi kar�1 tarafa ge9 ---- -------- . 
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ula�m1�sa ·ne olacaktrr? V�ya zamamnda gonderilen kabul onerene ge9 
ula�mI�sa ne olacaktrr? 

Bu hususlarda TBK mad. 5'in diizenlemeleri mevcuttur. Soz konu
su maddenin 2 'nci fikrasma gore, "Oneren, onerisini zam�mnda ula�.np� 
sayabilir". 0 halde onerinin yolda gecikmesi ve kar�1 tarafa ge9 ula�mas1 
dikkate "ilmmayacak ve bu nedenle onere�in baghhk siiresmm"'liesab'ina' 
ek bir�Gikm�iii:esi) ihwe..edilme.�.c�ldir. 

· · - - · · - · · • · 

TBK mad. 5'in 3'ncii fikras1 ise �u diizenlemeyi i9ermektedir: "Za
manmda gonderilen �.abul, onerene ge9 ula�rr ve oneren onunla bagh 
olmak istemezse, durumu -hemen . kabuledenebI@rrmek'zorundadrr,-;.'· o 
halde zamaiimda-ii8'ncierilen kabul b;yam" oneren� g;�-·�i�;�ru�sa, 6neren 
bu kabuliin kendisine ge9 ula�hg�1 fi.�rh�( k��; t;�ril'"biil"J.it:JTI�4igf .t.��· 

. . . . . : .,. "· . .  ·'' �- . · · - - � ·  
. -· -· . . . . . 

dirde, sozle�me kurulmu� sayilacaktrr. 
"--�-·-·""'· · ···--·· - - ,-, . .  ·----- _, .. .. _, _

. ____ ·---------- - · · -

2.2.2.4. Onerinin ve Kabuliin Geri Ahnmas1 

TBK mad. 10 'a gore, "Geri alma a9Iklamas1, diger i�rafii) oneriden 
once veya aym anda ula�m1� ya da daha sonra ula�makl� _ !>�likte diger 
taraf9a onerideri once ogrenilmi� olursa, oneri yapilmam1� say1hr. Bu 
kural, kabuliin geri almmasmda da uygulanrr." Ornegin mektupla gon-
derdigi kabul beyanmdan vazge9mek isteyen ki�i, heniiz kabul beyam 
onerene ula�madar(!efefoniikabulii ge�1bildirirse, bu ge9erli bir 
geri alma olacaktrr. 

2.2.2.5. Sozle�menin Kuruldugu ve Hiikiim ifade Ettigi An 

Hazrrlar arasmda kurulan bir sozle�me bakimmdan,Jrnbul bey�m 
onerene ula�g1 anda onei;en-bunu..o.�11diginden, .. bu .. andanitibar.en .. s.6.z:
le�me kurulm:y� .ve hiikjjmlerin.i.dogu:rmaya-ba�-la:m1� olur. 

Hazrr olmayanlar arasmdaki sozle�meler bak1mmdansa, sozle�me
nin kuruldugu ve hiikiimlerini dogurdugu anlar birbirinden farkhdrr. TBK 
mad. 1 1/ 1  'e gore, "Hazir olmayanlaf...aFasmffil-kurulan..£.o.zle�mele.r., . �.�..!?.�
liin gonderildigi..an.dan .ba�layarak hiikiim_dogurur". Aym maddenin 2. 
fikrasma gore ise, "A9Ik bir kabuliin gerekli olmad1g1 durumlarda, soz
le�me onerinin ula�ma anmdan ba�layarak hiikiim dogurur". Goriildiigii 
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iizere kanun koyucu, sozle�menin hiikiim dogurma am olarak, kabul be
yammn gonderildigi am esas alm1�trr. Bir ba�ka ifadeyle, sozle�me kabul 
haberinin onerene varmas1yla kurulmu� olacak, ancak daha onceki bir 
tarih olabilecek olan "kabul haberinin gonderilmesi" amndan itibaren 
hiikiim ve sonu9lanm dogurmaya ba�layacaktrr. Bu 9oziim tarz1, hakh 
olarak 9e�itli ele�tirilere maruz kalmaktadrr. 

2.2.3. SOZLESMELERiN GE<;ERLiLiGi i<;iN ARANAN 
( SARTLAR 

2.2.3.1. Tiim Sozle�melerde Aranan Sartlar 

2.2.3.1.1. Ehliyet 

Fiil ehliyetinin goriiniimlerinden biri olan hukuki i�lem ehliyeti, ki
�iler hukukunun konusunu olu�turmakla birlikte, burada k1saca ge9erli bir 
sozle�meden bahsedebilmek i9in taraflann ehliyet bakumndan sahip ol
malar1 gereken ozelliklere deginilecektir. 

Bilindigi iizere, ger9ek ki�iler bak1mmdan tarn fiil ehliyetinden 
bahsedebilmek i9in, ayrrt etme giiciine sahip olmak, ergin olmak ve k1s1t
h olmamak �artlarmm varhg1 gerekir. Ayrrt etme giicii, k1saca akla uygun 
bi9imde davranma, yaphg1 hareketlerin sonu9Iarm1 ongorebilecek du
rumda olma �eklinde tammlanabilir. TMK mad. 13'de ayrrt etme giiciin
den yoksunluk sebepleri, smrrh say1da olmamak kayd1yla, sayilm1�trr. 
Erginlik ise, TMK mad. 1 1  9er9evesinde on sekiz ya�m d0Idurulmas1yla 
ba�lar. Evlenme ve mahkeme karanyla ergin kilmma da, ki�iyi ergin sta
tiisiine sokmaktadrr. Son olarak k1s1th olmamak, TMK mad. 405 vd. 'nda 
sayilan sebeplerden birinin varhg1 nedeniyle, ki�inin fiil ehliyetinin mah
keme karanyla k1S1tlanmam1� olmas1 demektir. Mahkemece k1S1tlanan 
ki�iye bir yasal temsilci ( duruma gore veli ya da vasi) atanrr ve bu ki�i, 
kendisini bor9 altma sokan i�lemleri ancak yasal temsilcisinin nzas1yla 
yapabilir. 

Yukanda say1lan her ii9 ehliyet �artm1 da ta�1yan ki�iler, tarn ehli
yetli olarak adlandmlmakta ve her tiir hukuki i�lemi ge9erli bir �ekilde 



1$LE;TME HUKUKU 95 

yapabilmektedirler. Ayrrt etme giiciine sahip olup da ergin olmayan ya da 
k1s1th ki�iler ise, smrrh ehliyetsiz olarak adlandmlmakta ve kendilerini 
bor9 altma sokan hukuki i�lemleri ancak yasal temsilcilerinin nzas1yla 
(izin veya icazet) yapabilmektedirler (TMK mad. 16/ 1). Yasal temsilci
nin nzas1 olmaks1zm yaptlan i�lem noksan olmakta, nza sonradan ta
mamlanrrsa ge9erli hale gelmektedir. Ancak nza sonradan tamamlan
mazsa, i�lem ge9ersiz (kesin hiikiimsiiz) hale gelmektedir. Ayrrt etme 
giiciine sahip olmayan bir ki�inin yapttg1 hukuki i�lemler ise ge9ersiz 
(kesin hiikiimsiiz) olup, hi9bir sonu9 dogurmazlar (TMK mad. 15). 

2.2.3.1.2. Sozle�menin Konusunun Emredici Hukuk Kurallan
na, Kamu Diizenine, Genel Ahlaka, Ki�ilik Hakkma 
Aykln Olmamas1 ve imkans1z Olmama 

B0r9lar hukukuna hakim ilkelerden irade serbestisi geregi, bir soz
le�menin taraflan, sozle�menin i9erigini serbest9e belirleyebilirler. An
cak bu, mutlak bir serbesti degildir. TBK mad. 27/1 geregi, "Kanunun 
emredici hiikiimlerine, ahlaka, kamu diizenine, ki�ilik haklarma aykm 
veya konusu imkans1z olan sozle�meler kesin olarak hiikiimsiizdiir". 

Emredici hukuk kurallan, taraflarca aksi kararla�tmlamayan kural
lardrr. Bir hiikmiin emredici nitelikte olup olmad1gmm tespiti i9in, 9ogu 
zaman hiikmiin amacmm ara�tmlmas1 gerekir. 

Kamu diizenini saglamaya yonelik hiikiimler ise, genel olarak top
lumun menfaatini, toplumsal diizeni korumaya yonelik hiikiimler olarak 
tammlanabilir. Ancak ortada kamu diizenini saglamaya yonelik a9tk bir 
hiikiim bulunmasa bile, bir sozle�menin kamu diizenine aykm bir ama9 
ta�unas1, onun ge9ersiz olmasma yol a9ar. Kamu diizeninin, doktrinde 
iizerinde uzla�I1m1� bir tamm1 bulunmamaktadrr. Ancak hemen herkesin 
iizerinde uzla�ttg1 nokta, kamu diizeninin, kamu giivenligi, toplumun 
esenligi (huzuru) ve kamu saghg1 �eklinde ii9 temel bile�enden olu�tugu
dur. D0lay1s1yla bunlan ihlal edecek tiirden bir sozle�me de, kamu diize
nine aykmltk nedeniyle ge9ersiz olacaktrr. 

Aym �ekilde, ki�ilik hakkm1 korumaya yonelik hiikiimlere aykmltk 
da bir ge9ersizlik sebebidir. 6rnegin TMK mad. 23/2, "Kimse ozgiirliik-



96 BORt;LAR HUKUKU 

lerinden vazge9emez veya onlan hukuka ya da ahlaka aykm olarak smrr
layamaz" hi.ikmi.ini.i getirmektedir. 0 halde bir kimsenin kendi nzas1yla 
dahi ozgi.irli.iklerinden vazge9mesi, ornegin asla evlenmeyecegini taahhi.it 
ederek, evlendigi takdirde 100000 TL cezai $art odeyecegini beyan etme
si, ge9ersiz bir s6zle$me hi.ikmi.i olacaktrr. 

Ahlaka aykmhk da, bir s6zle$menin ge9ersiz olmasma yol a9an se
beplerden biridir. Burada ahlaka aykmhkla kastedilen, bir ki$inin kendi 
ahlak anlayI$1 degil, toplumun genel ahlak anlay1$1d1r. Bir s6zle$menin 
genel ahlaka aykmhk nedeniyle ge9ersiz olmas1 i9in, s6zle$menin ahlaka 
aykm bir amaca veya sonuca yonelik olarak yapilm1$ olmas1 gerekir. Bu 
9er9evede, doktrinde, ahlaka aykm amacm s6zle$menin her iki tarafmca 
da gi.idi.ilmesi ya da en azmdan bir tarafm gi.itti.igi.i ahlaka aykm amacm, 
diger taraf9a bilinmesinin gerekli oldugu ifade edilmektedir. 

S6zle$menin yap1ld1g1 srrada s6zle$menin konusunu olu$turan 
edimlerden biri objektif olarak imkans1z ise, bu da s6zle$menin ge9ersiz 
(kesin hi.iki.imsi.iz) olmasma yol a9ar. Ornegin bir ki$i, sahibi oldugu i.inli.i 
bir heykeltrra$a ait heykeli satmak i9in bir ba$kas1yla an1a$IT, ancak son
rasmda s6zle$meyi yaptig1 srrada heykelin kmlm1$ oldugunu ogrenirse, 
burada �-a91dan yerine getirilmesi imkans1z bir edim oldugu i9in, 
s6zle$me kesin hi.iki.imsi.iz olacaktrr. Buna kar$1hk, bir ki$i, arkada$ma ait 
bir tabloyu bir ba$kasma satmak i9in s6zle$me yaparsa, s6zle$meyi yap
tig1 srrada tablo kendisine ait olmad1g1 i9in, edimmi ifa etmesi si.ibjektif 
olarak (sadece kendi a91S1ndan) imkans1zdrr, ancak tabfo mevcut oldugu 
i9in objektif bir imkans1zhktan soz edilemez. J O nedenle bu ikinci ihti
malde s6zle$menin ge9ersiz oldugunu soylemek mi.imki.in degildir; yal
mzca kendisine ait olmayan tabloyu satmak i9in s6zle$me yapan ki$i bor
cunu yerine getiremedigi takdirde, borcun ifa edilmemesine baglanan 
sonu9lara katlanacaktrr. Belirtmek gerekir ki, imkans1zhk, heykelin telef 
olmas1 orneginde oldugu gibi fiili bir imkans1zhk olabilecegi gibi, imar 
yasag1, ithalat yasag1 orneklerinde oldugu gibi, hukuki bir nedenden de 
kaynaklanabilir. 

Bu hususta son olarak deginilmesi gereken nokta, baz1 hallerde s6z
le$menin tamamen degil, sadece baz1 hi.iki.imlerinin ge9ersiz say1labilece
gidir. TBK mad. 27 /2, "S6zle$menin i9erdigi hi.iki.imlerden bir k1smmm 
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hiikiimsiiz olmas1, digerlerinin ge9erliligini etkilemez. Ancak, bu hi.ikiim
ler olmaks1zm s6zle9menin yap1lmayacag1 ay1k9a anla91hrsa, s6zle9menin 
tamam1 kesin olarak hiikiimsi.iz olur" hiikmi.inii i9ermektedir. 0 halde 
s6zle9menin sadece bir kismma ili9kin bir ge9ersizlik sebebinin mevcu
diyeti halinde, s6zle9menin geri kalan kismmm ge9erli bir 9ekilde ayakta 
kalmas1 miimkiindiir. Ancak bu ti.irden bir kismi ge9ersizligin soz konusu 
olabilmesi i9in, s6zle9menin geri kalan k1sm1yla ayakta kalmasmm, taraf
larm varsayllan iradelerine uygun olmas1 gerekir. Bu sonu<;, TBK mad. 
27 /2 hiikmiiniin ikinci ci.imlesinden ortaya 9Ikmaktadrr: Eger taraf irade
lerinden, ge9ersiz hiikiimler olmaks1zm s6zle9menin yapllmayacag1 anla-
91lrrsa, s6zle9menin bir biiti.in olarak hi.ikiimsi.iz say1lmas1 gerekir8

• 

2.2.3.1.3. irade ile Beyan Arasmdaki Uyum 

Bir s6zle9menin kurulmasmdan bahsedebilmek 1ym, iradelerini 
a9Iklayan s6zle9me taraflarmm iradeleri sagllkh bir bi9imde olu9mah ve 
iradeleriyle beyanlan birbirine uyumlu olmahdrr. 

irade beyanlarmm sagllkh olmamas1, ya ki9inin iradesinin olu9ma
smdaki bir sakatllktan, ya da ki9inin beyanmm ger9ek iradesine uygun 
olmamasmdan meydana gelir. Tek tarafm iradesindeki sakatllk, yamlma 
(hata), aldatma (bile), korkutma (tehdit) ve a9m yararlanma (gabin) 9ek
linde ortaya 9Ikabilir. Muvazaada ise, iki tarafm kar9I1Ikh anla9malanyla 
ortaya 9Ikan, iradeleriyle beyanlan arasmdaki bir uyumsuzluk soz konu
sudur. 

Baz1 hallerde, taraflann varsayilan (farazi) iradelerini dahi ara�trrmaya gerek ol
maks1zm, sozle�menin k1smi ge<;ersizligi (k1smi butlan) kabul edilmelidir. Ozellikle 
emredici kurallara aykm bir sozle�me hiikmi.ini.in ge<;ersiz sayilarak, sozle�menin 
geri kalan hiikiirnleriyle ge<;erli kabul edilmesini gerektiren durumlar ortaya <;1kh
gmda, taraflarm varsayilan iradeleri dikkate almmamahdrr. Omegin TBK hiikiimle
riyle taratlarca kararla�tmlacak faiz oranlarma iist smrr getirilmi�tir. Bu iist smrrlar 
a�1larak faizin kararla�tmld1g1 durumlarda, sozle�meyi kalan hiikiimleriyle ayakta 
tutmak ve sadece taraflarca kararla�tmlan faiz oramm ge<;ersiz kabul ederek, faizi 
kanunda 6ng6riilen iist smrra <;ekmek, faiz oranm1 smrrlandrran kanun hiikmi.ini.in 
amacma en uygun <;i.iziim yolu olacaktrr. Bir ba�ka deyi�le, burada taratlarm bu 
yiiksek faiz oram olmaks1zm sozle�meyi yapmak yoniinde bir farazi iradelerinin 
olup olmad1gm1 ara�trrmaya gerek yoktur. 
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Geni� anlamda bu hallerin hepsini irade sakathklan olarak ifade 
etmek miimkiindiir. Bu irade sakathklanmn hepsi, aym tiirden ge9ersizli
ge yol a9maz. Muvazaah bir sozle�me kesin hiikiimsiizliik sonucuna yol 
a9arken, taraflardan birinin yamlma, aldatma, korkutma ya da a�m yarar
lanma9 nedeniyle iradesi sakatlanm1�sa, burada iptal edilebilir bir soz
le�me mevcuttur. Bu irade sakathklanna k1saca deginelim: 

'f 2.2.3.1.3.1. Muvazaa 

Muvazaa, taraflann, ii<;iincii ki�ileri aldatmak amac1yla ger9ek ira
delerini gizleyerek, ger9ek iradelerine aykm i�lem yapmalan ve bu i�le
min kendilerini baglamayacag1 yoniinde anla�malandrr. Her muvazaah 
i�lemde, taraflann ger9ek iradelerine aykm olan goriiniirdeki i�lem ve bu 
i�lemin taraflar arasmda hi9bir hiikiim ve sonu9 dogurmayacagma yone
lik bir muvazaa anla�mas1 mevcuttur. Ancak baz1 muvazaa tiirlerinde 
goriiniirdeki i�lemin yanmda bir de gizli i�lem ad1 verilen ve taraflarm 
ger9ek iradelerini yans1tan i�lem ·vardrr. Bu 9er9evede, muvazaa, adi ve 
nitelikli muvazaa olmak iizere ikiye aynlrr : 

2.2.3.1.3.1.1. Adi Muvazaa 

Adi muvazaada, taraflar ger9ek iradelerine uymayan gostermelik 
bir i�lem yapm1�lardrr. Bu goriiniirdeki i�lemle, ii<;iincii ki�ileri aldatmay1 
ama9larlar. Taraflar aynca, bu i�lemin kendilerini baglamayacag1, yani 
kendileri a91smdan hi9bir sonu9 dogurmayacag1 yoniinde anla�rrlar (mu
vazaa anla�mas1). 

Omegin, bir9ok alacakhs1 olan bir ki�i, mallarma haciz gelecegi 
duyumunu almca, bir arkada�1yla muvazaah bir i�lem yaparak, mallarmm 
miilkiyetini arkada�ma devretmi� goriinebilir. Bu, tipik bir adi muvazaa
drr. Aslmda miilkiyetin devrine yonelik goriiniirdeki i�lem taraflann ger-

9 A�m yararlanmamn (gabinin) irade sakathklarmdan sayihp sayilmayacag1 doktrin
de tart1�mah olmasma ragmen, biz diger irade sakathklar1yla benzerlikleri ve aym 
tiirden bir ge9ersizlige yol a9mas1 nedeniyle a�m yararlanmayi da bu ba�hk altmda 
ele almayi uygun gordi.ik 
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9ek iradelerine uymad1g1 i9in muvazaahdrr ve taraflar arasmda bu i9lemin 
kendilerini baglamayacag1 yoniinde bir anla9ma vardrr. 

Muvazaanm sonucu, TBK mad. 19'da diizenlenmi9tir. TBK mad. 
19/ 1 'e gore, "Bir sozle9menin tiiriiniin ve i9eriginin belirlenmesinde ve 
yorumlanmasmda, taraflarm yanh9hkla veya ger9ek ama9larm1 gizlemek 
i9in kullandlklan sozciiklere bakilmaks1zm, ger9ek ve ortak iradeleri esas 
almrr". Bu hiikiim 9er9evesinde, taraflann . ger9ek iradelerine uymayan 
miilkiyetin devrine yonelik sozle9me ge9ersiz (kesin hiikiimsiiz) olacak
trr. Taraflarm ger9ek iradelerini rans1tan ba9kaca bir i9lem de bulunma
d1gmdan, hi9bir ge9erli i9lemin varhgmdan bahsedilemez. 

'f 2.2.3.1.3.1.2. Nitelikli Muvazaa 

Nitelikli muvazaada, adi muvazaadaki gibi taraflarm ger9ek irade
lerine uymayan muvazaah bir i9lemle, bu i9lemin kendilerini baglamaya
cag1 yoniinde bir muvazaa anla9mas1 mevcuttur. Ancak bunlara ek ola
rak, taraflarm ger9ek iradelerine uyan, gizli i9lem ad1 verilen bir i9lem de 
vardrr. Bir ba9ka ifadeyle taraflar, ger9ek iradelerine uyan i9lemi gizleye
rek, ii9iincii ki9ilere kar91 ba9ka bir i9lem yapm19 gibi goziikmek istemek
tedirler. 

Omegin, taraflar aslmda bir bag19 i9lemi ger9ekle9tirip, bunu ii9iin
cii ki9ilere kar91 sati9 gibi gostermek isteyebilirler. Bir ki9inin, 9ocukla
rmdan birine evini bag19lamas1, ancak bunu tapuda sat19 sozle9mesi ola
rak ger9ekle9tirmesi bu 9ekilde ortaya 91kan bir i9lemdir. Bu bag19 i9le
minin ii9iincii ki9ilere sah9 gibi gosterilmek istenmesindeki ama9, bag19-
layanm oliimiinden sonra miras9ilarmm baz1 9artlar altmda bag19 i9lemini 
iptal ettirmelerinin oniine ge9mektir. 

� 2.2.3.1.3.2. Yamlma (Hata) 

TBK mad. 23 'e gore, sozle9me kurulurken esash yamlmaya dii9en 
taraf, sozle9me ile bagh olmaz. Yamlma, iki 9ekilde ortaya 91kabilir. 
A9�a, bir ki9inin . irade beyanmm ger9ek arzusuna uygun 
olmamas1 9eklinde ortaya 91kar. Ikinci tiir olan saikte yamlmada ise, ira
denin olu9mas1 a9amasmda ortaya 91kan bir sakathk soz konusudur. TBK 
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mad. 23 'de belirtildigi iizere, ancak esash say1lan yamlma halleri sozle9-
menin ge9erliligine etki eder. 0 halde hangi yamlmalann esash sayI1aca
g1m tespit etmek gerekir. 

7'- 2.2.3.1.3.2.1. Esash Sayilan A�1klamada Yamlmalar 

TBK mad. 31, esash sayilan a9iklamada yamlmalan 5 bent halinde 
saym19tir. Bunlar: 

- S6zle9menin niteliginde yamlma (TBK mad. 31/ 1 ), 
Omegin, oliime bagh bir tasarruf olan vasiyetname ile bir mahm 

bir ki9iye brrakmak isteyen ki9inin, hataya dii9erek bu arzusunu bag19la
ma i9lemi 9eklinde beyan etmesi. 

- S6zle9menin konusunu olu9turan 9eyde yamlma (TBK mad. 
31/2), 

Omegin, intemetten ah9veri9 yapan bir ki9inin, siyah elbiseyi al
mak istemesine ragmen, hataen lacivert elbiseyi sipari9 etmesi. 

- Sah1sta yamlma (TBK mad. 31/3), 
Omegin, aym isimli iki avukattan, uzmanlik alam nedeniyle birisi

ne ba9vurmak isteyen ki9inin, hataen digerine gitmesi ve sozle9me kurma 
iradesini ona a9iklamas1. 

- Sahsm niteliklerinde yamlma (TBK mad. 31/4), 
Omegin, A'nm 90k iyi bir marangoz oldugunu duyan B'nin, mut

fak dolaplarm1 ona yaptrrmak i9in A ile anla9masmdan sonra, A'nm o 
ana kadar sadece koltuk mobilyas1 i9iyle ugra9t1gm1 ogrenmesi. 

- Miktarda yamlma (TBK mad. 31/5). 
Orne gin bir maldan 10 adet sipari9 etmek isteyen ki9inin, hataen bir 

s1fir fazla koyarak 100 adet sipari9 etmesi. Ancak belirtmek gerekir ki, 
TBK mad. 31/2, "basit hesap yanh9liklan sozle9menin ge<;:erliligini etki
lemez; bunlarm diizeltilmesi ile yetinilir" hiikmiinii getirmi9tir. 

Esash sayilan a9iklamada yamlmalar, yamlan ki9iye sozle9meyi ip
tal etme hakkm1 verir. Bu husus, TBK mad. 30'da, yamlan tarafm soz
le9me ile bagh olmad1g1 9eklinde ifade edilmi9tir. TBK mad. 39'a gore 
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yamlan, yamlmay1 ogrend,igi tarihten itibaren 1 yll i9inde sozle�me ile 
bagh olmad1gm1 bildirmez veya verdigi �eyi geri istemezse, sozle�meyi 
onam1� say1hr. 0 halde iptal hakkmm kullamlmas1 i9in dava a9maya ge
rek yoktur. Ancak yamlan, yukanda belirtilen sure i9inde iptal hakkm1 
kullanmazsa sozle�me ba�tan itibaren ge9erli bir sozle�menin hiikiim ve 
sonu9larm1 dogurur. 

Y amlma nedeniyle sozle�meyi iptal hakk1, diiriistliik kuralma aykm 
olarak kullamlamaz (TBK mad. 34). TBK mad. 34'iin 2'nci fikrasmda, 
6zellikle diger tarafm, sozle�menin yamlanm kastettigi anlamda kurul
masma raz1 oldugunu bildirmesi durumunda, sozle�menin bu anlamda 
kurulmu� sayllacag1 diizenlenmi�tir. Omegin bir maldan 10 adet almak 
isterken yanh�hkla 100 adet sipari� veren ki�i, kar�1 taraf (sahc1) sipari�i 
10 adet iizerinden gondermeyi kabul ederse, sozle�meyi iptal edemez. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, kendi kusuruyla yamlan ki�i soz
le�meyi iptal ettigi takdirde kar�1 taraf bir zarara ugruyorsa, sozle�meyi 
iptal eden taraf, bu zararlan tazmin etmekle yiikiimliidiir. 

¥ 2.2.3.1.3.2.2. Esash Saydan Saikte Yamlmalar 

Saik, bir ki�iyi sozle�me yapmaya iten nedendir. Kural olarak 
saikte yamlma, esash sayllmaz (TBK mad. 32). Ger9ekten de, bir ki�iyi 
bir sozle�me yapmaya iten nedenin sonradan ortadan kalkmas1 ya da bek
lentilerinin ger9ekle�memesi, bir ge9ersizlik sebebi olamaz. Aksi takdir
de her sozle�me yapan ki�i, sozle�meyi iptal hakkma sahip olurdu. Ancak 
baz1 hallerde saikte yamlma dahi sozle�meyi iptal hakk1 verebilmektedir; 
bir ba�ka deyi�le yukandaki kuralm istisnalan mevcuttur. Bunun i9in 
saikte yamlmanm hem siibjektif olarak (yamlan a91smdan), hem de ob
jektif bir degerlendirme 9er9evesinde, sozle�menin temeliyle, yani esash 
unsurlanyla ilgili olmas1 gerekir. Objektif degerlendirme yap1hrken esas 
almacak 6l9iit, i� ili�kilerinde ge9erli diiriistliik kurallandrr. Aynca saikte 
yamlmanm sozle�menin temeli sayilan bir hususta oldugu kar�1 taraf9a da 
bilinebilir olmahdrr. Bu �artlar ger9ekle�tigi takdirde, saikte yamlma 
esash say1lrr. 
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Saikte yamlma esash say1labilecek tiirdense, yukanda belirtildigi 
iizere, yine yamlan, yamlmay1 ogrendigi tarihten itibaren bir ytlhk siire 
i9inde iptal hakk1m kullanrnahdrr. 

2.2.3.1.3.3. Aldatma (Hile) 

Aldatma, bir ki�inin iradesinin sozle�menin kar�1 taraf1, ya da bu 
ki�inin bilgisi dahilinde bir ii9iincii ki�i tarafmdan sakatlanrnas1drr. TBK 
mad. 36/ 1 'e gore, "Taraflardan biri, digerinin aldatmas1 sonucu bir soz
le�me yaprnt�sa, yamlmas1 esash o lrnasa bile sozle�me ile bagh degildir". 
Yine aym hiikmiin 2'nci ftkrasma gore, ''ii9iincii bir ki�inin aldatmas1 
sonucu bir sozle�me yapan taraf, sozle�menin yaptld1g1 srrada kar�1 tara
fm aldatmay1 bilmesi veya bilecek durumda olrnas1 halinde, sozle�meyle 
bagh degildir." 

Aldatma sonucu iradesi sakatlanan, bir ba�ka ifadeyle yamlttlan ki
�i, TBK mad. 39 geregi, aldatmay1 ogrendigi tarihten ba�layarak bir y1l 
i9inde sozle�meyi iptal edebilir. iptal hakkmm kullamlmas1 sonucu, soz
le�me kesin hiikiimsiiz hale gelir. Ancak aldattlan iptal hakkm1 kullanrna
sa, yani sozle�me ge9erli bir bi9imde varhgm1 siirdiirse dahi, aldahlanm 
tazminat hakk1 ortadan kalkmaz (TBK mad. 39/2). 

;r 2.2.3.1.3.4. Korkutma (Tehdit) 

Ki�inin iradesiyle beyam arasmdaki uyumsuzluk, korkutulrnas1 so
nucu olu�mu� olabilir. TBK mad. 37 geregi, taraflal'dan biri, digerinin 
veya ii9iincii bir ki�inin korkutmas1 sonucu bir sozle�me yapm1�sa, soz
le�meyle bagh degildir. Korkutmanm varhgmdan bahsedebilrnek i9in, 
korkutulanm ya da yakmlarmm ki�ilik hakkma ya da malvarhgma yone
lik agrr ve yakm bir zarar tehlikesinin bulunrnas1 gerekir. Omegin "evini 
derhal bana devretmezsen, o evi yakanm" veya "beni i�e almazsan 9ocu
gunu oldiiriiriim" �eklindeki tehditler, ki�inin kendisine veya yakmlarmm 
ki�ilik hakkma ya da malvarhgma yonelik yakm ve agrr zarar tehlikesini 
barmdrrmaktadrr. 

Belirtmek gerekir ki, kural o larak bir hakkm ya da yasal bir yetki
nin kullamlacagmm bildirilmesi, diger tarafta bir korku yaratsa da kor-
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kutma olarak degerlendirilemez: ·  6megin "Bana borcunu odemezsen seni 
icraya veririm" �eklindeki bir ifade, yasal bir yetkinin kullamlacagmm 
bildirilmesidir. Ancak ki�i, hakkm1 ya da yasal yetkisini yasal smrrlann 
d1�ma 9Jkarak amacma aykm bir bi9imde kullanrr ve bu �ekilde diger 
tarafi zor duruma dii�iirerek a�m bir menfaat elde ederse, yine korkutma
nm varhg1 kabul edilmektedir (TBK mad. 38/2). 

Korkutma sonucu sozle�me yapma iradesini a9iklayan ki�i, korku
nun ortadan kalktig1 tarihten itibaren 1 yil i9inde iptal hakkm1 kullanabi
lir (TBK mad. 39/ 1 ). Bu sure i9inde korkutulan iptal hakkm1 kullanmad1-
g1 takdirde, sozle�me ba�tan itibaren ge9erli bir sozle�me gibi hiikiim ve 
sonu9 dogurur. Korkutulan ki�i sozle�meyi iptal hakkm1 kullanmasa bile, 
tazminat talep etme hakk1 devam eder (TBK mad. 39/2). 

'}I! 2.2.3.1.3.5. A�ir1 Yararlanma (Gabin) 

A�m yararlanma, bir sozle�menin taraflarmdan birinin, diger tara
fm i9inde bulundugu olumsuz ko�ullar nedeniyle ondan a�m bir bi9imde 
yararlanmasm1, bir ba�ka ifadeyle onu somiirmesini ifade eder. A�m ya
rarlanma, olumsuz ko�ullar altmda bulunan ki�inin, sozle�me ozgiirliigii
nii koruma amac1yla kabul edilmi� bir kurumdur. 

A�m yararlanmadan bahsedebilmek i9in, oncelikle sozle�me taraf
larmm edimleri arasmda a9ik bir orans1zhgm bulunmas1 gerekir. Bu, a�m 
yararlanmadan bahsedebilmek i9in aranan objektif ko�uldur. 6rnegin 90k 
pahah bir malm 90k ucuza sahlmas1 halinde edimler aras1 a�m bir oran
s1zliktan bahsedilebilir. Ancak sadece bu �artm varhg1, a�m yararlanma
dan bahsedebilmek i9in yeterli degildir. 6rnegin bir ki�i, 90k degerli bir 
e�yasm1 yakm bir arkada�ma srrf iyilik olsun diye ederinin 90k altmda bir 
fiyata satabilir. Burada, e�yay1 satm alanm kar�1 tarafi somiirdiigiinden 
bahsedilemez. 

ikinci �art olarak, kendisinden yararlamlan ki�ide TBK mad. 28'de 
say1Ian ii9 ko�uldan birinin varhg1 gerekir. Bunlar, zor durumda kalma, 
dii�iincesizlik ve deneyimsizlik olarak ifade edilmi�tir. 0 halde sozle�me 
taraflarmm edimleri arasmdaki dengesizligin, bir tarafm zor durumda 
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kalmasmdan, dii�iincesizliginden veya deneyimsizliginden yararlamlarak 
yarahhm� olmas1 gerekir. Bu husus, siibjektif �art olarak ifade edilmek
tedir. 6megin acil paraya ihtiyac1 olan bir ki�inin antika e�yasm1, onun 
zor durumundan yararlanarak ederinin 90k altmda bir fiyata satm ahna 
halinde, a�m yararlanmanm hem objektif, hem de siibjektif �art1 ger9ek
le�mi�tir. Aym �ekilde, arazisinin imara a91k oldugunu bilmeyen 90k 
ya�h bir ki�iden, arazisini ger9ek degerinin 90k altmda bir fiyata satm 
alma halinde de deneyimsizlik �art1 ger9ekle�mi� olacagmdan, a�m ya
rarlanmadan bahsedilebilecektir. 

A�m yararlamna halinde TBK mad. 28, zarar gorene iki imkan ta
mmaktadrr. Bunlardan ilki, zarar gorenin sozle�me ile bagh olmad1gm1 
diger tarafa bildirmesi, digeri ise sozle�meyle bagh kalarak edimler aras1 
oransizhgm giderilmesini istemesidir. ilk ihtimalde zarar goren sozle�
meyi iptal ederek, edimlerin iadesini istemektedir. TBK mad. 28/2'ye 
gore iptal hakk1, dii�iincesizlik veya deneyimsizligin ogrenildigi ya da 
zor durumun ortadan kalkhg1 tarihten itibaren bir yd ve her halde soz
le�menin kuruldugu tarihten ba�layarak be� yd i9inde kullamlabilir. Di
ger ihtimalde ise zarar goren, sozle�meyi ayakta tutarak edimler arasm
daki orans1zhgm giderilmesini talep edebilir. Zarar gorenin bu yondeki 
talebi de yine aym siirelere tabidir. 

2.2.3.2. Bazi Sozle�melerde Aranan Bir Sart Olarak Sekil 

Sozle�menin, kar�1llkh ve birbirine uygun irade beyanlanyla kuru
lan iki tarafh bir hukuki i�lem oldugundan yukanda soz edilmi�ti. Bura
da, iradelerin a91klanmasmda belirli bir �ekle uyulmasmm gerekip ge
rekmedigi hususu incelenecektir. 

2.2.3.2.1. Kural: Sekil Serbestisi 

TBK mad. 12/ 1  'e gore, sozle�melerin ge9erliligi, kanunda aksi on
goriilmedik9e, hi9bir �ekle bagh degildir. 0 halde bor9lar hukukunda 
�ekil serbestisinin (ozgiirliigiiniin) esas oldugunu soylemek miimkiindiir. 
Bir sozle�menin varhgmdan bahsedebilmek i9in mutlaka yaz1h bir an
la�manm saglanmas1 gerekmez. Aksine sozlii olarak veya bir davram�la 
dahi irade beyanlarmm uyu�mas1 ve sozle�menin kurulmas1 miimkiindiir. 
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2.2.3.2.2. istisna: Sekil i.runlulugu 

TBK mad. 12/ 1  'de belirtiidigi iizere, kanun baz1 sozle�meler ac;:1-
smdan belirli bir �ekle uyulmasm1 arayabilir. Kanunda sozle�meler ic;in 
6ng6riilen �ekil, kural olarak gec;erlilik �eklidir (TBK mad. 12/2). Bunun 
anlam1, ongoriilen �ekle uyulmaks1zm kurulan sozle�melerin hic;bir hii
kiim ve sonuc; dogurmamas1drr. 

Kanunda baz1 sozle�meler ic;in belirli �ekillere uyma zorunlulugu 
getirilmesindeki amac;, taraflan dii�iinmeye sevk etmek, boylece onlan 
korumak ve/veya iic;iincii ki�iler ac;1smdan hukuki bir giivenlik saglamak
trr. 

2.2.3.2.2.1 Ge�erlilik Sekli 

Kanunen �ekle ta.bi bir sozle�mede aranan �eklin gec;erlilik �ekli ol
dugu yukanda ifade edilmi�ti. TBK'da sozle�meler ac;1smdan ongoriilen 
iki �ekil tiirii mevcuttur. Bunlar adi yaz1h �ekil ile resmi �ekildir. 

Adi yaz1h �ekil, bore; altma girenlerin imzalan ile saglanrr. Giivenli 
elektronik imza da, el yaz1s1yla at1lm1� imzanm biitiin hukuki sonuc;larm1 
dogurur (TBK mad. 14  ve 15). Gorme engellilerin talepleri halinde imza
larmda �ahit aranrr. Aksi takdirde gorme engellilerin imzalanm el yaz1la
nyla atmalan yeterlidir (TBK mad. 1 5/3). TBK'da kefalet s6zle�mesi 1 0

, 

alacagm devri sozle�mesi, bag1�lama vaadi vb. sozle�melerin gec;erliligi 
adi yaz1h �ekle tabi tutulmu�tur. 

Resmi �ekil ise, yetkili resmi makamm sozle�meye kat1hm1 ile sag
lanrr. Yetkili resmi makam1, resmi �ekli ongoren kanun hiikmii tayin 
edebilir. Omegin Tapu Kanunu'na gore ta�mmaz miilkiyetinin devrinde 
resmi �ekli saglayacak olan makam tapu sicil memurland1r. Fakat her
hangi bir kanunda ba�kaca bir resmi makam ongoriilmedigi takdirde, 
resmi �ekil �artm1 saglayacak makam noterlerdir. 

1 0  Kefalet sozle�mesinin ge9erliligi i9in sadece kefilin imzas1 yeterli olmamakta, aza-
mi sorumluluk miktan, kefalet tarihi ve varsa miiteselsil sorumlulugun da kefilin el 
yaz1s1yla belirtilmesi gerekmektedir . Bu nedenle nitelikli bir yaz1h �ekil �artlmn 
arand1gi soylenebilir. 
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2.2.3.2.2.2. ispat �ekli 

Kanunen bir ge9erlilik �ekline tabi tutulmu� olmadtlc9a, sozlii ola
rak dahi sozle�me yapmak miimkiindiir. Ancak Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu mad. 200'e gore, bir hukuki i�lemin miktan veya degeri 2500 
TL 1 1 'yi gec;tigi takdirde, senetle ispat olunmas1 gerekir. 6rnegin 10000 
TL degerindeki bir ta�m1r mal sat1m1 sozle�mesi, ge9erli bir �ekilde sozlii 
olarak kurulabilir. Zira TBK'ya gore ta�mrr satlill.l herhangi bir �ekle tabi 
degildir. Ancak bu sozle�meden kaynaklanan bir uyu�ma.zhk oldugu tak
dirde, ornegin ahc1 bedeli odemezse, satlcmm aralarmdaki satrrn sozle�
mesinin varhgm1 hakime yaz1h olarak ispat etmesi gerekecek; bunu ya
pamad1g1 takdirde alacagm1 elde edemeyecektir. Oysa soz konusu olan 
2000 TL degerindeki bir ta�mrrm sat1�1 olsayd1, satlcmm sozle�menin 
varhgm1 tantlcla dahi ispat etmesi miimkiin olabilirdi. 

2.2.4. SOZLE�MELERiN GE<;ERSiZLiGi (HUKUMSUZ
LUGU) 

Sozle�melerin ge9ersizligi, sozle�medeki eksiklik ve sakatltlclann 
tiiriine gore 9e�itli �ekillerde ortaya 9tlcabilir. Bir ba�ka ifadeyle, sozle�
melerin ge9erliligi i9in aranan �artlardan hangilerinin eksik oldugu ince
lenerek, sozle�menin ne tiir bir ge9ersizlik yaptmmma tabi oldugu tespit 
edilmelidir. 

Sozle�melerin ge9ersizligi, yokluk, kesin hiikiimsiizliik, iptal edile
bilirlik ve noksanltlc olmak iizere farkh �ekillerde ortaya 9tlcabilir. A�ag1-
da her bir hiikiimsiizliik tiirii ayn ayn ele ahnacaktrr. 

2.2.4.1. Yokluk 

Yokluk, sozle�menin kurucu unsurlan olan kar�1ltlch ve birbirine 
uygun irade beyanlarmm bulunmamas1 halinde sozle�menin hi9 dogma
m1� olmas1 anlamma gelir. Bir sozle�menin yoklugu her zaman ve herkes 

1 1  Senetle ispat kurahna ili�kin bu s1mr, para degerindeki degi�iklikler i;en;:evesinde 
artl� gi:isterebilmektedir. 



1$LETME HUKUKU 1 07 

tarafmdan ileri siiriilebilir; bunun i9in <lava a9maya gerek yoktur. Aynca 
a91lm1� bir davada hakim yoklugu fark ederse, bu husus kimse tarafmdan 
ileri siiriilmese de, re'sen (kendiliginden) dikkate almak zorundadrr. 

2.2.4.2. Kesin Hiikiimsiizliik 

Bir sozle�menin kurucu unsurlan olan irade beyanlan bulunmakla 
birlikte, ge9erlilik �artlarmdan kamu diizenini ilgilendirecek derecede 
onem te�kil �denlerin bulunmamas1 halinde, o sozle�me kesin hiikiim
siizdiir; bir ba�ka ifadeyle hi9bir hiikiim ve sonu9 dogurmaz. TBK mad. 
27'ye gore, kanunun emredici hiikiimlerine, ahlaka, kamu diizenine, ki�i
lik haklarma aykm veya konusu imkans1z olan sozle�meler kesin hiikiim
siizdiir. Aynca sozle�me taraflarmdan birinin ayrrt etme giiciine sahip 
olmamas1, sozle�menin muvazaah olmas1 ya da ge9erliligi �ekle tabi bir 
sozle�mede aranan �ekle uyulmam1� olmas1 1 2  da kesin hiikiimsiizliige yol 
a9ar. 

Kesin hiikiimsiizliik de yokluga benzer sonu9lar dogurur. Bir soz
le�menin kesin hiikiimsiiz olmas1, olii dogmu� olmas1 anlamma gelir. Bir 
ba�ka ifadeyle kesin hiikiimsiiz (batil) bir sozle�me, hi9bir hiikiim ve so
nu9 dogurmaz. Kesin hiikiimsiizliik de, her zaman ve herkes tarafmdan 
ileri siiriilebilir; sozle�meyi hiikiimsiiz kllmak i9in <lava a9maya gerek 
yoktur. Sozle�me kendiliginden ge9ersizdir, ancak bu hususta taraflar 
arasmda bir uyu�mazhk oldugu takdirde, sozle�menin kesin hiikiimsiiz 
olup olmad1gm1 belirlemek i9in tespit davas1 a91labilir. Yine yoklukta 
oldugu gibi, a91lm1� bir davada sozle�menin kesin hiikiimsiiz oldugunu 
fark eden hakirn, bunu re'sen dikkate almak zorundadrr. Sakat unsurun 
diizeltilmesi ya da belirli bir siirenin ge9mesi ile sozle�me ge9erli hale 
gelmez. 

Ancak kesin hiikiimsiizliik, sonu9lan bak1mmdan yokluktan iki 
noktada aynlmaktadrr. ilk olarak, kesin hiikiimsiizliigii ileri siirmek, hak
km kotiiye kullamlmas1 niteligindeyse, hakim kesin hiikiimsiizliik iddia
sm1 dinlemez. Bu husus, ozellikle �ekle aykmhk halinde sikhkla giinde-

1 2  Sekle aykm bir bic;imde kurulan sozle!;,menin ne tiir bir hiikiimsiizliige tabi oldugu 
doktrinde oldukc;a tart1�mah olmakla beraber, c;ogu yazar tarafindan kesin hiikfun
siizliik yaptmmmm soz konusu oldugu kabul edilmektedir. 
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me gelebilmektedir . 6megin �ekle aykmhga bizzat sozle�menin tarafla
nndan biri neden olmu�, kar�1 tarafI sozle�menin ge9erliligi konusunda 
yamltm1�sa, bu ki�inin sonradan �ekle aykmhk gerek9esiyle sozle�menin 
kesin hiikiimsiiz oldugunu iddia etmesi, hakkm kotiiye kullamlmas1 nite
ligindedir. 

ikinci olarak, kesin hiikiimsiiz bir sozle�menin, ge9erlilik �artlarm1 
ta�1d1g1 ve yakm ama<; giiden ba�ka bir sozle�meye tahvil edilmesi ( do
nii�tiiriilme) ve bu �ekilde hiikiim ve sonu9 dogurmas1 miimkiindiir. Ozel
likle noterde yap1lan ta�mmaz sat1�1 sozle�mesi, yetkili resmi makamca 
yapI1mam1� o ldugundan kesin hiikiimsiiz olmakla birlikte, yakm ama9 
giiden ve noterler tarafmdan diizenlenen ta�mmaz satl� vaadi sozle�mesi
ne donii�tiiriilerek ayakta tutulabilir. 

2.2.4.3. iptal Edilebilirlik 

S6zle�menin ge9erlilik �artlarmdan bazllarmm bulunmamas1, soz
le�menin iptal edilebilir bir sozle�me olarak ortaya 9Ikmasma neden olur. 
Bunun anlam1, sozle�meyi iptal ederek kesin hiikiirnsiiz hale getirmek 
imkam oldugu gibi, sozle�medeki sakathg1 gidererek, tamamen ge9erli 
bir sozle�me haline getirmek imkanmm da bulunmas1drr. S6zle�meyi 
iptal hakk1 bulunan taraf, iptal hakkm1 kullanarak sozle�meyi kesin hii
kiirnsiiz hale getirebilecegi gibi, bu hakkm1 siiresinde kullanmaz ya da 
hakkm1 kullanmaktan feragat ederse, sozle�me ba�tan itibaren ge9erli bir 
sozle�meymi� gibi hiikiim ve sonu9 dogurur. 

Bir sozle�menin taraflanndan birinin iradesi, yamlma, aldatma ve
ya korkutma sonucu sakatlanm1� ise veya taraflardan biri gabine maruz 
kalm1�sa, iptal edilebilir bir sozle�me soz konusudur. Soz konusu taraf 
iptal hakkm1 kullanarak sozle�meyi kesin hiikiimsiiz hale getirebilecegi 
gibi, sozle�meye icazet vererek ba�tan itibaren ge9erli bir sozle�meymi� 
gibi sonu9 dogurmasma yol a9abilir. 

2.2.4.4. Noksanhk 

Noksanlik, bir sozle�menin ge9erli bir �ekilde hiikiim ve sonu9 do
gurmas1 i9in gereken baz1 hususlarm eksik oldugu, ancak bunlar tamam-
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land1g1 takdirde sozle�menin sonu9 doguracag1 anlamma gelir. Noksan 
bir sozle�me ask1dadrr, tamamlay1c1 unsurlar ger9ekle�irse sozle�me hil
kiim ve sonu9 dogurur. Aksi takdirde, sozle�me kesin hiikiimsilz hale 
gelir. 

Omegin ayrrt etme giicilne sahip olmakla beraber, ergin olmayan 
ki�ilerin (kii9iiklerin) ve k1S1thlann kendilerini bor9 altma sokan i�lemleri 
yapmalan, yasal temsilcilerinin (veli ya da vasi) iznine baghdrr. Bu izni 
almakstzm kendisini bor9 altma sokan bir sozle�me yapan kii9ilk ya da 
k1s1tlmm yaphg1 bu sozle�me noksandrr ve bu nedenle ask1dadrr: Eger 
yasal temsilci sonradan i�leme onay verirse, sozle�me ba�tan itibaren 
ge9erli olarak sonu9 dogurur. Yasal temsilci i�leme onay vermedigi tak
dirde, sozle�me kesin hilkiimsilz hale gelir. 

f 2.3. BOR<;LARIN iFASI 

2.3.1. GENEL OLARAK 

ifa, bor9lamlm1� olan edimin yerine getirilmesidir. ifa ile bor9 sona 
erer. Ancak ifa ile borcun sona erebilmesi, onun konu, zaman ve yer yo
niinden edime uygun olmasma baghdrr. Bu 9er9evede a�ag1da, geregi 
gibi bir ifamn yap1labilmesi i9in aranan ozel ko�ullar incelenecektir. 

2.3.2. iFANIN OZEL KOSULLARI 

ifanm borcu sona erdirebilmesi i9in, a�ag1daki ko�ullarm tamamma 
uygun bir �ekilde gen;ekle�tirilmi� olmas1 gerekir. 

2.3.2.1. ifanm Kim Tarafmdan Yapdacag1 

TBK mad. 83 ' e  gore, borcun bizzat bor9lu tarafmdan ifa edilme
sinde alacakhmn menfaati bulunmadikc;a borc;lu, borcunu �ahsen ifa et
mekle yiikiimlii degildir. 0 halde borcun bizzat borc;lu tarafmdan ifasmda 
alacaklmm menfaatinin bulunup bulunmad1g1, her somut olayda ayn ayn 
incelenmelidir. 

Borc;lunun bilgi ve tecriibesi, ki�isel yetenekleri alacakh yonilnden 
onem ta�1yorsa, bor9lu borcunu bizzat ifa ile yiikilmliidilr. Omegin bir 
ameliyatim gerc;ekle�tirmesi ic;in o alanda uzman bir doktorla anla�an 
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hastamn, ameliyatm bizzat o doktor tarafmdan gen;:ekle�tirilmesinde 
menfaati vardrr. Aym �ekilde, portresini yaptrrmak i<;:in bir ressamla anla
�an ki�inin, portresinin bizzat o ressam tarafmdan yapilmasmda menfaati 
vardrr. Ancak para bor<;:larmda aym �ey soylenemez. Para borcunun bor9-
lusu, borcunu bizzat ifa edebilecegi gibi, onun borcunu ii<;:iincii bir ki�i de 
ifa edebilir. Zira para alacakhs1 a9ismdan fark eden bir durum yoktur; her 
iki halde de alacaklmm menfaati tatmin edilmektedir. Belirtmek gerekir 
ki, sozle�mede borcun ii<;:iincii bir ki�i tarafmdan ifasmm miimki.in oldugu 
karar la�tmlabilir. 

U9iincii bir ki�i tarafmdan borcun ifas1 miimki.inse, ii<;:iincii ki�inin 
ifas1yla bor9lunun borcu sona erer. Ancak ifay1 ger9ekle�tiren ii<;:iincii 
ki�inin, baz1 hallerde alacakhya halef olmas1 soz konusu olabilir. TBK 
mad. 1 27 geregi, borcu ifa eden ii<;:iincii ki�i, bor9Iunun borcu i<;:in rehin 
vermi�se veya ifadan once bor9lu tarafmdan alacakhya, ifada bulunan 
ii9iincii ki�inin ona halef olacag1 bildirilmi�se, ii<;:iincii ki�inin alacakhya 
halefiyeti soz konusu olur. 

2.3.2.2. ifanm Kime Y apI1acag1 

ifa ile borcun sona ermesi i<;:in, ifanm alacakhya veya varsa yetkili 
temsilcisine yap1lmas1 gerekir. Eger alacakh, alacagm1 devretmi�se, ifa
nm alacag1 devralan yeni alacak hakk1 sahibine ger9ekle�tirilmesi gere
kir. Ancak alacagm devredildigi, devreden veya"'devralan tarafmdan 
bor9luya bildirilmemi�se, bor9lu eski alacakhya iyi niyetle ifada buluna
rak borcundan kurtulabilir (TBK 1 86). Burada iyi niyetle ifadan kas1t, 
bor9lunun, alacagm devredildigini bilmemesi ve gereken ozeni gosterse 
dahi bilemeyecek durumda o lmas1dir. 

2.3.2.3. ifa Zamam 

Bir borcun ifas1 vadeye baglanm1� olabilecegi gibi, herhangi bir 
vadeye baglanmam1� da olabilir. Vadeye bagh olmayan bor9lar, kural 
olarak dogar dogmaz muaccel (talep edilebilir) olur (TBK mad. 90). Va
deye bagh (miieccel) bor9lar ise ancak vadesi geldiginde talep edilebilir. 
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Vade, dogrudan taraflann :,anla9masmdan veya hukuki ili9kinin 
6zelliginden kaynaklanabilir. , Tariflarm vadeyi belirli bir tarih olarak 
kararla9trrmalan miimkiin oldugu ·gibi, vadeyi tayin yetkisini bir ki9iye 
(genellikle alacakhya) tammalan da miimkiindiir. ikinci halde, soz konu
su ki9inin kendisine tanman hakk1 kullanmas1, yani muacceliyet ihban ile 
vade belirlenmi9 olur. 

Taraflarca vade belirli bir tarih olarak kararla9tmlm19sa, bu tarih 
bazen borcun ifa edilebilecegi yegane zamam ifade eder. 0 zaman dilimi 
kac;:mlrrsa, artik ifa imkans1z hale gelir. Bazense kararla9tmlan tarih, ifa
nm kesin olarak yap1lmasmm istendigi tarihtir: 0 tarihten sonra da ifa 
kural olarak miimkiin olmakla beraber, taraflar ifanm mutlaka kararla9ti
nlan tarihte yapilmasm1 isterler. Bu durumda kesin vadeden bahsedilir. 
Boyle bir kesinlik olmaks1zm, bore;: belirli bir vadeye baglanm19sa belirli 
vadeden bahsedilir. 

Bir borcun talep edilebilir (muaccel) olmas1 ile ifa edilebilir olmas1 
farkh kavramlardrr. Bir bore;:, vadesi gelmeden talep edilemez. Buna kar-
9ilik, sozle9menin hiikiimlerinden veya ozelliginden ya da durumun gere
ginden taraflarca aksinin kararla9tmld1g1 anla91lmadikc;:a, borc;:lu borcunu 
vadesinden once ifa edebilir. Ancak, kanun veya sozle9me ya da adet 
geregi olmadikc;:a borc;:lu, erken ifada bulunmas1 sebebiyle indirim yapa
maz (TBK mad. 96). 

Vadenin hesaplanmas1yla ilgili olarak TBK c;:e9itli hiikiimler on
g6rmii9tiir. TBK mad. 9 1-95, vadenin hesaplanmasma ili9kin yedek hu
kuk kurah niteligindeki hiikiimlerdir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, kar91likh bore;: yiikleyen sozle9me
lerde, taraflardan birinin borcunu daha sonra ifa etme hakk1 olmadikc;:a, 
her iki taraf borc;:larm1 ayn1 anda ifa etmekle yiikiimliilerdir. 0 nedenle 
kar�ilikh borc;:lulardan ifa isteminde bulunan tarafm, kendi borcunu ifa 
etmi9 ya da ifasm1 onermi9 ohnas1 gerekir (TBK mad. 97). Sonra ifa hak
k1 olmad1g1 halde, kendi borcunu ifa etmeyen borc;:luya kar91, diger taraf 
da borcmm ifa etmekten kac;:mabilir. Buna odemezlik defi ad1 verilir. 
Boylece kar91 taraf borcunu ifa etmedigi ic;:in kendi borcunu ifa etmeyen 
ki9i, temerriide dii�mekten de kurtulur. 
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2.3.2.4. ifa Yeri 

Bir borcun ifa yeri taraflarca belirlenrni$ olabilir. Taraflann ifa yeri 
konusunda herhangi bir anla$malan yoksa ifa yerinin nas1l belirlenecegi
ni diizenleyen TBK mad. 89 uygulama alam bulur. TBK mad. 89, para 
bon;:lan, pan;:a bon;:lan ve cins borc;:lan ac;:1smdan ifa yerini ayn ayn dii
zenlemi�tir. 

Soz konusu diizenlemeye gore, para borc;:lan, alacaklmm odeme 
zamanmdaki yerle$im yerinde ifa edilir. Bu nedenle para borcu gotiiriile
cek bore;: olarak ifade edilir. Parc;:a borc;:lan, sozle$menin kuruldugu srrada 
bore;: konusunun bulundugu yerde ifa edilir. Bu nedenle parc;:a borc;:lan 
aramlacak borc;:lar olarak tammlanrr. Bunlar d1$mdaki biitiin borc;:lar, do
gumlan srrasmda borc;:lunun yerle$im yerinde ifa edilir. 0 halde cins 
borc;:lan, borc;:lunun yerle$im yerinde ifa edilmelidir. 

2.3.2.5. ifamn Konusu 

ifanm konusu incelenirken, oncelikle ifanm nitelik itibariyle, sonra 
da nicelik itibariyle nas1l yap1lmas1 gerektigi hususlarma deginilecektir. 

2.3.2.5.1. Nitelik itibariyle 

Borc;:lu, neyi borc;:1amm$Sa onu ifa etmek zorundadrr. Borc;:lu, borc;:
land1g1 edimden ba$ka bir edimi ifa etmeye zorlanamayacag1 gibi, ala
cakh da borc;:lamlan edimden ba$ka bir edimi kabul etmeye zorlanamaz. 

Ancak taraflar anla$arak, borc;:lamlan edimden farkh bir edimle ifa
nm gerc;:ekle$tirilmesini kabul edebilirler. Taraflar bu yonde bir anla$ma 
yaparlarsa, sonradan iizerinde anla$1lan edimin ifas1 ile bore;: sona erer. 
Buna ifa yerine eda denir. Omegin X marka araba teslim etme borcu al
tmda olan ki$i, alacakhya onun yerine Y marka bir araba teslim etmeyi 
teklif eder, alacakh da kabul ederse ifa yerine eda ile bore;: sona erer. 

ifa amac1yla eda ise, ifa yerine edadan daha farkhdrr. ifa amac1yla 
edada borc;:lu, borc;:land1g1 edimin yerine alacakhya ba$ka bir $ey vermek
te ve taraflar bunun paraya c;:evrilerek alacaklmm alacagm1 elde etmesi 
hususunda anla�maktadrrlar. Omegin A'ya olan 5000 TL'lik borcunu 
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odeyebilmek i9in saatm1, alacagm1 tahsil etmesi amac1yla ona teslim 
eden B, ancak A tarafmdan saat satihp alacag1 tahsil edilince borcundan 
kurtulmu� o lur. Eger saatin 'bedeli B 'nin borcunu kar�ilayamazsa, B 'nin 
borcu kalan miktar iizerinden devam eder. Aym �ekilde, eger saatin bede
li B 'nin borcundan fazla ise, A bu fazla kism1 B 'ye iade etmekle yiikiim
liidiir. 

ifa yerine eda ve ifa amac1yla edada, borcun sona ermesi farkh �e
kilde ger9ekle�tiginden, bor9Iamlan �eyden ba�ka bir �eyin ifasmm karar
la�tmld1g1 hallerde, taraf iradelerine bakarak bunlardan hangisi iizerinde 
anla�ild1g1 tespit edilmelidir. 

2.3.2.5.2. Nicelik itibariyle 

Bor9Iu, nicelik olarak ne miktarda bor9Iann11�sa, o miktan ifa et
mek zorundadrr. TBK mad. 84/ 1 ' e  gore, borcun tamam1 belli ve muaccel 
ise, alacakh k1smen ifay1 reddedebilir . Bunun sonucu olarak, alacakh 
k1smen ifay1 reddederse, bor9Iu borcunun tamammda temerriide dii�mii� 
olacak; alacakh k1smen ifay1 kabul ederse, bor9Iu sadece ifa etmedigi 
k1s1m a91smdan temerriide dii�mii� olacaktrr. Omegin bor9Iu, 5000 
TL' lik muaccel o lan borcunun 2000 TL' sini 6demeyi teklif ederse, ala
cakh bunu kabul etmek zorunda degildir. Ancak alacakh k1smi odemeyi 
kabul ederse, bor9Iu sadece 3000 TL ' lik k1sun baknnmdan temerriide 
dii�mii� olacak ve 3000 TL'ye gecikme faizi_ i� leyecektir. Aksi takdirde, 
yani alacakh kismi ifay1 kabul etmezse, borcun tamamma gecikme faizi 
i�ler. 

Para bor9lannm k1smen ifas1 halinde, odenen kismm ne �ekilde 
mahsup edilecegi TBK mad. 1 00 vd. 'da diizenlemni�t ir. 

2.3.3. PARA BORCUNUN ONEMLi OZELLiKLERi 

Para borcu, hayatm i9inde 90k onemli bir yer tuttugundan, TBK'da 
ve 3095 say1h Kanuni Paiz ve Temerriit Faizine ili�kin Kanun'da para 
bor9larma ili�kin ozel diizenlemeler bulunmaktadrr. 
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2.3.3.1. Yabanc1 Para Borcu 

TBK mad. 99'a gore, para bon;:lan kural olarak iilke paras1yla ode
nir. Ancak yabanc1 bir para iizerinden bor9lamlmas1 da miimkiindiir. Bu 
ihtimalde, sozle$mede aynen odeme veya bu anlama gelen bir ifade bu
lunmadik<;:a, bor9lu vadesi geldiginde borcunu dilerse aynen (yabanc1 
para birimi iizerinden), dilerse odeme giiniindeki rayi<;: iizerinden iilke 
paras1yla odeyebilir (TBK mad. 99/2). Ancak bor<;: vadesinde odenmezse 
(ve yine sozle$mede aynen odeme kayd1 yoksa) se<;:im hakk1 alacakhya 
ge<;:er. Alacakh, alacag1mn aynen veya vade giiniindeki rayi<;: iizerinden 
ya da fiili odeme giiniindeki rayi<;: iizerinden iilke paras1yla odenmesini 
isteyebilir (TBK mad. 99/3). 

2.3.3.2. Faiz 

Para bor<;:lanmn en onemli ozelliklerinden biri, para bor<;:lanna faiz 
i$lemesidir. Faiz, anaparaya bagh olarak ortaya 91kan ve zamanm ge9me
sine bagh olarak i$leyen bir para alacag1drr. iki tiir faiz mevcuttur; bunlar 
kapital faizi ve temerriit faizidir. 

Kapital faizi, belirli bir sermayenin getirisi olarak ortaya 9Ikar. Bir 
ki$inin, belirli bir sure boyunca parasm1 kullanmaktan mahrum kalmas1 
nedeniyle talep edebilecegi bir kar$I1Iktrr. Buna kar$11Ik, temerriit faizi, 
bir para borcunun odenmesinde gecikilirse soz konusu olur. Gecikme 
siirdiigii miiddet<;:e, temerriit faizi i$lemeye devam eder. Her iki faiz tii
riinde de, faiz oram taraflarca kararla$trrilm1$ olabilir. Bu durumda akdi 
(sozle$mesel) faiz oramndan bahsedilir. Boyle bir kararla$trrma yoksa 
kanunun ongordiigii faiz oranlan i$ler ki bu da kanuni (yasal) faiz olarak 
adlandmlrr. 

Kapital (anapara) faizi 

/ �  
Akdi Kan uni 

Faiz 

Temerriit (gecikme) faizi 

7 �  
Akdi Kan uni 
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3095 say1h Kanunun 1 'inpi maddesinde kapital faizinin, 2 'nci mad
desinde ise temerriit faizinin 6ranlan belirlenmi�tir. Her iki halde de, 
taraflarca ba�ka bir faiz orari1 kararla�tmlmam1�sa, yllhk %9 oram iize
rinden faiz i�leyecektir. Belirtmek gerekir ki, kapital faizi ticari i� niteli
gindeki odiinc; sozle�melerinde taraflann kararla�trrmasma gerek olmak
s1zm i�lerken; adi i� niteligindeki odiinc; sozle�melerinde sadece taraflar 
kararla�trrd1g1 takdirde i�ler (TBK mad. 387). 

TBK'nm yiiriirliige girmesinden once, kapital faizinin oram taraf
larca serbestc;e kararla�tmlabilmekteydi. Ancak TBK mad. 88/2 ile taraf
larca kararla�tmlabilecek bu orana bir smrrlandrrma getirilmi�tir. Soz 
konusu hiikme gore, sozle�me ile kararla�tmlacak y1lhk faiz oram, yasal 
faiz oranmm yiizde elli fazlasm1 a�amaz. 0 halde kapital faizi ic;in ongo
riilen yasal faiz oram yllhk %9 olduguna gore, akdi kapital faizi oram 
y1lhk %13,5'u a�amayacaktrr. Bu hiikiim emredici nitelikte oldugundan, 
faizin belirtilen oram a�an k1sm1 gec;ersiz olacaktrr. TBK mad. 88/2 ile 
getirilen smrrlandrrmanm, adi i�ler bakimmdan gec;erli oldugunda �iiphe 
yoktur. Ancak ticari i�ler bakrmmdan bu smrrlandrrmanm gec;erli olup 
olmad1g1 doktrinde tart1�1lmaktadrr. Zira Turk Ticaret Kanunu (TTK) 
mad. 8/ 1 'e gore, ticari i�lerde faiz oram serbestc;e belirlenir. Bu hiikiim 
kar�1smda ticari i�ler bakrmmdan kapital faizine smrrlandrrma getirile
meyecegi, TTK mad. 8/ 1 hiikmiiniin, TBK mad. 88/2 kar�1smda ozel 
hiikiim niteliginde olmas1 nedeniyle TBK'daki smrrlandrrmanm sadece 
adi i�ler bak1mmdan gec;erli oldugu ifade edilmektedir. Ticari nitelikteki 
bir i�te, kapital faizi oram a�m yiiksek olarak kararla�tmlm1�sa, bu ora
nm ancak ekonomik ozgiirliige, ki�ilik hakkma, ahlaka aykm oldugu ve
ya �artlan olu�mu�sa a�m yararlanma ya da aldatma oldugu gerekc;eleri
ne dayamlarak indirilmesi talep edilebilir. 

Temerriit faizine gelindiginde, 3095 say1h Kanunun temerriit faizi
ne ili�kin 2'nci maddesinde yine yasal oran %9 olarak ongoriilmii�tiir. 
Aym maddenin 2 'nci flkras1, ticari i�lerde temerriit faizinin daha yiiksek 
bir oran iizerinden istenebilecegini hiikme baglam1�trr. Buna gore, "Tiir
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankas1'nm onceki yilm 31 Arallk giinii kisa 
vadeli avanslar ic;in uygulad1g1 faiz oram, yukanda ac;lklanan miktardan 
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fazla ise, arada sozle9me olrnasa bile ticari i9lerde temerriit faizi bu oran 
i.izerinden istenebilir. Soz konusu avans faiz oram, 30 Haziran gi.ini.i on
ceki y1hn 31 Arallk gi.ini.i uygulanan avans faiz oramndan be9 puan veya 
daha c;:ok farkh ise y1lm ikinci yansmda bu oran gec;:erli olur". 

Elbette temerriit faizi ic;:in ongori.ilen yasal oran da, taraflarca ba9ka 
bir oran kararla9tinlmad1g1 si.irece uygulama alam bulacaktrr. TBK mad. 
120, temerriit faizine taraflarca kararla9tmlacak orana da bir smrrlandrr
ma getirmektedir. TBK mad. 120/2'ye gore sozle9me ile kararla9tmlacak 
y1l1Ik temerriit faizi oram, yasal oranm yi.izde yi.iz fazlasm1 a9amaz. 0 
halde akdi temerriit faizi oram, y1l1Ik % 18'i a9amayacaktrr. Bu smrrlan
drrmanm, kapital faizinde oldugu gibi, yalmzca adi i9ler ac;:1smdan gec;:erli 
oldugu belirtilmektedir. TTK mad. 8 geregi ticari i9lerde faiz oram ser
bestc;:e belirlenebileceginden, taraflar ticari i9lerde temerriit faizini de 
serbestc;:e belirleyebilirler. 

Faiz borcu fer'i nitelikte bir borc;:tur. Bunun anlam1, faiz borcunun 
asll alacagm varhgma bagh olrnas1drr. Asil alacak sona erdiginde, faiz 
borcu da sona erer. Sona errni9 bir alacagm faizini talep edebilmek ic;:in, 
bu hakk1 sakh tutmak gerekir (TBK 131 ). Alacakh, asil alacag1 devretti
ginde faizini de devretrni9 olur (TBK mad. 189/2); ancak bunun aksi ka
rarla9tmlarak, anaparanm faiz alacagmdan bag1ms1z olarak devri de 
mi.irnki.indi.ir. 

If 2.4. BOR(:LARIN iFA EDiLMEMESiNiN SONU(:LARI 

Bir borcun ifa edilmemesi, c;:e9itli nedenlere dayanabilir. TBK'da 
borcun ifa edilmeme nedenine bagh olarak, her bir durum farkh sonuc;:la
ra baglanrn19trr. Belirtmek gerekir ki, a9ag1da incelenen sonuc;:lar, 
TBK'nm genel hi.iki.imlerinde borcun ifa edilmemesine baglanan sonuc;:
lardrr. Aynca TBK'nm ozel hi.iki.imlerinde di.izenlenen sozle9me tiplerin
de, ifa edilmemeye baglanan farkh sonuc;:lar da mevcuttur. A9ag1da bor
cun ifa edilmeme nedenleri ve bunlara baglanan sonuc;:lar ayn ayn ince
lenecektir. 
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2.4.1. ALACAKLI YUZUNDEN BORCUN iFA EDiLEME-
MESi 

Bazen borc;lunun borcunu ifa etmesi, alacakhmn kat1hmma bagh
drr. Boyle bir halde, alacaklmm ifay1 kabul etmekten ya da ifa ic;in gere
ken hazrrhklan yapmaktan kac;mmas1, borc;lunun borcunu ifa etmesine 
engel te;;kil eder. Alacaklmm temerriidii olarak ifade edilen bu hal, TBK 
mad. 106 'da diizenlenmi;;tir. 

TBK mad. 106/1 'e gore, yapma veya verme edimi geregi gibi ken
disine onerilen alacakh, hakh bir sebep olmaks1zm onu kabulden veya 
borc;lunun borcunu ifa edebilmesi ic;in gereken hazrrhk fiillerini yapmak
tan kac;mrrsa, temerriide dii;;mii;; olur. 

Ancak alacakh yiiziinden borc;lunun borcundan kurtulamamas1 
onun zarar gormesine yol ac;abileceginden, TBK, borc;luya borcundan 
kurtulabilmesi ic;in baz1 imkanlar saglam1;;trr. 

Eger bir verme borcu soz konusuysa, borc;lu hasar ve giderleri ala
cakhya ait olmak iizere, teslim edecegi ;;eyi tevdi ederek borcundan kur
tulabilir. Tevdi yerini ifa yerindeki hakim belirler. Ancak ticari mallar, 
hakim karan olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir (TBK mad. 107). 
Bununla birlikte, eger sozle;;menin konusu olan ;;eyin niteligi veya i;;in 
6zelligi tevdi edilmesine uygun dii;;mez, veya ;;ey bozulabilir ya da ba
klm1 ve korunmas1 a;;m masrafi gerektirirse, borc;lu alacakhya ihtarda 
bulunup, hakim izniyle ;;eyi ac;Ik arttrrmada sattmp bedelini tevdi edebi
lir. Eger teslim edilecek ;;ey borsada kay1th ise ya da piyasa fiyatI varsa 
veya yap1lacak gidere oranla degeri az ise, sat1;;m ac;Ik arttrrma yoluyla 
yapilmasma gerek olmad1g1 gibi, hakim onceden ihtar ko;;ulu aramnaks1-
zm sati;;a izin verebilir (TBK mad. 108). 

Yapma borc;larmda ise bon;:lu, borc;lunun temerriidiine ili;;kin hii
kiimlere gore sozle;;meden domne hakkma sahiptir (TBK mad. 1 10). 

2.4.2. BOR<;LUNUN iFADA GECiKMESi: BOR<;LU TE
MERRUDU 

Muaccel ve ifas1 miimkiin bir borcu zamanmda ifa etmeyen borc;lu, 
temerriide dii;;er. Bu durum, borc;lunun temerriidii olarak ifade edilmekte 
olup, alacakhmn temerriidiinden tamamen farkhdrr. 
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Eger ifa zamammn ge9mi$ olmas1, borcun ifas1 imkamm da ortadan 
kaldmyorsa, bu durumda temerriitten degil, ifa imkans1zhgmdan bahsedi
lir. Omegin bir toplantlda teblig sunma borcu yerine getirilmezse, artik 
toplantl tarihinden sonra bu borcun ifas1 miimkiin degildir, yani ifa im
kans1zhg1 soz konusudur. ifa imkans1zhgmdan bor9lunun sorumlu olup 
olmamasma gore farkh sonu9lar ortaya 9Ikar. Bu hususa ileride deginile
cektir. 

'"7- 2.4.2.1. Bon;lu Temerriidiiniin �artlan 

Bor9lu temerriidiinden bahsedebilmek i9in aranan $artlar, TBK 
mad. 1 17'de diizenlenmi$tir. Buna gore, 

• Borcun muaccel olmasma ragmen ifa edilmemesi gerekir. K1smi 
ifa soz konusuysa, sadece ifa edilmeyen kisnn baknnmdan bor9lu temer
riidii soz konusu olabilir. 

• Alacaklmm ihtan: Alacaklmm ihtan, bor9luya borcunu ifa etmesi 
i9in yaphg1 son bir 9agndrr. Bu 9eryevede dava a9mak, ihtar niteliginde
dir. Ancak TBK mad. 1 17/2'de diizenlenen ii9 halde, ihtara gerek olma
d1g1 belirtilmi$tir. Bunlardan ilki, ifa giiniiniin taraflann anla$mas1yla 
belirlemni$ olmas1drr. Omegin 15 Arallk 20 14 veya bir ay i9inde gibi 
belirli veya hesaplamayla belirlenebilen bir vade varsa, o vade geldiginde 
bor9 ifa edi1memi$Se, borylu alacaklmm ihtarma gerek olmaks1zm temer
riide dii$ecektir. Ancak belirli olmayal!_JJir_ vade kararla$tmlm1$Sa (bag 
bozumu ba$lang1c1 gibi), ihtar $art;�sizin-bori;:lu-Temerriide 
dii$mez. ikinci olarak, taraflardan birine muacceliyetiliban 1Ie- vadeyi 
tayiii etme hakk1 verilmi$se, ihtara gerek olmaz. Son olarak haks1z fiilde 
fiilin i$lendigi, sebepsiz zenginle$mede de zenginle$menin gen;:ekle$tigi 
tarihte bor9lu temerriide dii$er. Bu hallerde de ihtara gerek yoktur. 

• Borcun ifasmm hala miimkiin olmas1 gerekir. Aksi halde imkan
s1zllk hiikiimleri uygulanrr. 

• Alacaklmm ifay1 kabule haz1r olmas1 gerekir. Alacakh, alacakh 
temerriidiinde ise, vade ge9mesine ragmen bor9lu temerriide dii$mii$ ol
maz. 
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• Kusurun rolii: \:Bon;lunun temerriidiinden bahsedebilmek 1ym, 
bon; lunun kusuru aranmaz. Bon;lu kusuru olmasa da ifada gecikir ve 
diger �artlar da o lu�ursa; temerriide dii�er. Fakat temerriide baglanan so
nuylar bakimmdan, borylunun kusurunun bulunup bulunmamas1 onem 
ta�rr. 

P 2.4.2.2. Bon;lu Temerriidiiniin Sonu�lan 

TBK'da borylu temerriidiiniin genel_s_Qnuylan, para_ bQ:n;_lar__IJ:1._g_ct_t,e
merriidiin sonuylan ve tarn iki tarafa bory yiikleyen sozle�me1erde temer
riidun sonuylan ayn ayn diizenlenmi�tir. 

� 2.4.2.2.1. Genel Olarak (TBK mad. 118-119) 

Temerriide dii�en borylu, temerriide dii�mekte kusuru olmad1gm1 
ispat etmedikye, borcun gey ifasmdan dolay1 alacaklmm ugrad1g1 zaran 
gidermekle yiikiimliidiir -:a halde oorcunu'g�- ·ae "'ofsa"ayl'ie�"fr�- �tmekle 
kalmayacak, bir de 'gecikme nedeniyle alacaklmm ugrad1g1 zaran kar�1la
yacaktrr. Bu)"ada __ s_oz _koJ.1J.isu olan gecikme tazminatidrr ve bu tazmin_atm 
odenmesi, borylunun kusuduolmasmii b<!gl�d.rr. Alac£1klmm, borylunun 
�suthi' old�gll��}spat etmesine gerek yoktu.i: Aksine borylu karine ola
rak kusurlu kabul edilmekte, kendisi ku�µrsµzlugt111µ __ ispat ederse tazmi
nat odemekten kurtulablllll_�ktedir. 

__ .,_ .. _ .. , .-...... - • .  ' • • • . - , J•• • • • . •  , , _ , , , .� · ·· · · . 

Gecikme yiiziinden ugramlan zararlara ornek olarak, gecikme ne
deniyle yapilan masraflar (ornegin bir makinamn tesliminde gecikme 
nedeniyle alacaklmm o makinay1 ba�kasmdan kiralamas1 nedeniyle yap
tlg1 kira masraflan), alacaklmm gecikme nedeniyle ba�kalarma odemek 
zorunda kald1g1 tazminatlar vb. gosterilebilir .  

Aynca temerriide dii�en borylu, beklenmedik hal nedeniyle doga
cak zarardan da sorumludur. Ancak temerriide dii�mekte kusuru olmad1-
g1m veya borcunu zamanmda ifa etmi� olsayd1 bile beklenmedik halin ifa 
konusu �eye zarar verecegini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir. 

2.4.2.2.2. Para Bor�larmda (TBK mad. 120 vd.) 

Para borylarmda temerriidiin en onemli sonucu, temerriit faizi i�le
mesidir. Borylu, temerriide dii�mekte kusurlu olmasa da, temerriit faizi 
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odemekle yiikiimliidur. Temerriit faizi isteyebilmek i9in, taraflann bunu 
sozle�melerinde kararla�trrmalanna gerek olmad1g1 gibi, alacaklmm bir 
zaran bulundugunu ispat etmesi de gerekmez. Burada alacakh bak1mm
dan kanunun farz ettigi bir zarar soz konusudur. Temerriit faizi oram ve 
bu konudaki smrrlandrrmalar hakkmda daha once yapilan a9Iklamalara 
bak1labilir .  

Temerriit faizinden ba�ka, alacakhmn temerriit faizini a�an zaran 
da olabilir .  Buna a�km (munzam) zarar denir .  Alacakh, temerriit faizi ile 
kar�llanmayan bu zararm1 da bor9ludan talep edebilir .  Ancak bor9lu ku
sursuzlugunu ispat ederse, a�km zaran odemekten kurtulur (TBK mad. 
1 22/ 1 ) .  

2.4.2.2.3. Tam iki Tarafa Bor� Yiikleyen Sozle�melerde 

TBK mad. 1 25 ,  tarn iki tarafa bor9 yiikleyen sozle�meler bak1mm
dan alacakhya, temerriidun genel sonu9lanna nazaran iki ek imkan daha 
getirmektedir. TBK mad. 1 25 ' e  gore alacakh, aynen ifa ve gecikme taz
minah isteyebilecegi gibi, aynen ifa ve gecikme tazminah talebinden 
vazge9tigini hemen bildirerek borcun ifa edilmemesinden dogan zaran
nm giderilmesini isteyebilir veya sozle�meden donerek, sozle�menin hu
kiimsuz kalmas1 nedeniyle ugrad1g1 zararm1 talep edebilir .  

Alacaklmm kendisine sunulan ek imkanlara ba�vurabihnesi i9in, 
bor9lunun temerriide du�mesi uzerine ona borcun ifas1 i9in ek bir sure 
vermi� (TBK mad. 1 23) ve bu sure i9inde borcun ifa edilmemi� olmas1 ya 
da TBK mad. 1 24 geregince ek sure verilmesini gerektirmeyen durum
lardan birinin varhg1 gerekir . 

Verilen ek sure i9inde ifa ger9ekle�mezse (veya ek sure verilmesini 
gerektirmeyen durumlardan biri mevcutsa) ,  alacakh, aynen ifadan vazge-
9erek b_orcug_ ifa edilmemesinden dogan zarannm tazminini ta� edebi
lir . Buna olumlu (miispet) tazminat ad1 verilmektedir .  Bu halde bor9lu--
nun edimi bir tazminat borcuna donu�mektedir . Alacakhnm bu duruma 
ragmen kendi edimini ifayla yiikiimlii olup ohnad1g1, doktrinde fark ve 
mu bade le teorileriyle a9Iklanmaktadrr 1 3

. 

13 Mi.ibadele teorisine gore alacakh hala kendi edimini ifa ile yiiki.imli.iyken, fark teori-
sine gore alacakh da kendi edimini ifa yiiki.imliili.igi.inden kurtulur. Fark teorisine 
gore alacakh bon;:ludan, ifa edilmeyen edimin degeri ile kendi ediminin degeri ara
smdaki farki talep edebilir .  
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Alacakh, olumlu fazminat talep etmek yerine, sozle$meden donerek 
olumsuz (menfi) zarannm tazminini de talep edebilir. Sozle$meden don
me, sozle$meyi yap1ld1g1 andan itibaren ortadan kaldrran bir irade beya
mdrr. Alacakhnm sozle$meden donebilmesi i9in bor9lunun temerriide 
dil$mekte kusurlu olmasma gerek yoktur. Ancak olumsuz zararm1 talep 
edebilmesi, bor9lunun kusurlu olmasma baghdrr. Olumsuz zarar, sozle$
menin hilkilmsilz kalmas1 nedeniyle ugramlan zararlardrr; bir ba$ka ifa
deyle, sozle$me hi<; yapilmam1$ olsayd1, ugramlmayacak olan zarardrr. 
bmegin sozle$menin kurulmas1 i<;in yapilan masraflar, ba$kas1 ile soz
le$me yapma frrsah ka9mld1g1 i9in ugramlan zarar vs. olumsuz zarar ka-
lemleridir. 

2.4.3. BOR<;LUNUN SORUMLU OLDUGU iFA iMKANSIZ
LIGI 

Bor9lunun sorumlu oldugu ifa imkans1zhg1, bor<; ili$kisi kurulduk
tan sonra borcun ifasmm imkans1z hale gelmesidir. 6megin, sahm soz
le$mesine konu olan par9a borcunu olu$turan $eyin millkiyeti, sozle$me 
kurulduktan sonra bir ba$kasma devredilmi$se; teslim edilecek par9a 
borcunun konusunu olu$turan $ey bor9lunun kusuru nedeniyle yanmI$Sa 
vs. bor9lunun sorumlu oldugu ifa imkans1zhg1 soz konusudur. 

imkans1zhk sozle$me kuruhnadan once mevcutsa, bu durumda bor
·cun dogmasma engel olur. 6nceki imkans1zhk, sozle$menin kesin hil
kilmsilz (bahl) ohnasma yol a9an sebeplerden biridir. Bu nedenle onceki 
imkans1zhk halinde, ge9erli bir sozle$me kuruldugundan bahsedilemez. 
Omegin, ayda bir arazi par9as1 satrrnm1 konu edinen sozle$me, daha ku
ruldugu s1rada imkans1zhk soz konusu oldugundan, kesin hilkilmsilz bir 
sozle$medir: Bu sozle$me hi9bir hilkilm ve sonu9 dogurmaz. 

Cins bor9larmda, o cins yeryilzi.inden kalkmad1g1 silrece imkansiz
hk olmaz. 

Bor9lunun sorumlu oldugu ifa imkans1zhgmm sonu9lanm dilzenle
yen ozel bir hilkilm yoktur; borcun ifa edilmemesini dilzenleyen TBK 
mad. 1 12 genel hilkmilne tabidir. Buna gore bor9lunun sorumlu oldugu 
imkans1zhkta bor<; sona ermez, i9erigi degi$ir. ifas1 imkans1zla$an edimin 
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yerini tazminat borcu ahr .  Bore; sona ermedigi ic;:in, borca ait teminatlar 
(kefalet, rehin vs . )  tazminat borcu bakumndan da devam eder. 

TBK mad. 1 1 2 'de, borc;:lu aleyhine bir kusur karinesi benimsenmi�
tir. Borc;:lu, kusursuzlugunu ispat ederek, tazminat borcundan kurtulur. 
Nitekim, a�ag1da goriilecegi iizere, borc;:lunun sorumlu olmad1g1 ifa im
kans1zhg1, borcu sona erdiren sebeplerden biridir. 

2.4.4. BORCUN GEREGi GiBi iFA EDiLEMEMESi 
(KOTU iFA) 

Borcun geregi gibi ifa edilmemesi, ifamn ozel �artlanna uygun ol
mayan, ay1ph ifadir. Borcun geregi gibi ifa edilmemesine ili�kin olarak, 
TBK'mn ozel hiikiimlerinde aynntlh diizenlemeler mevcut oldugu halde, 
TBK'mn genel hiikiimlerinde ozel bir diizenleme yoktur. Bu nedenle 
geregi gibi ifa etmeme, TBK mad. 1 1 2 genel hiikmiine tabidir ve borcunu 
geregi gibi ifa etmeyen borc;:lu, tazminat odemekle yiikiimliidiir. 

2.5. BOR<;LARIN SONA ERMESi 

Bir borcun sona ermesi, borc;:lunun borcunu yerine getirme yiikiim
liiliigiiniin ve alacakhmn alacak hakk1mn ortadan kalkmas1 anlamma ge
lir. ifa d1�mda, borcu sona erdiren c;:e�itli sebepler mevcuttur. Bunlan 
incelemeye gec;:meden once, belirtmek gerekir ki, as1l borcun sona erme
siyle, rehin, kefalet, faiz ve ceza ko�ulu gibi fer' i  (alacaga bagh) haklar 
da sona erer (TBK mad. 1 3 1 / 1 ) .  TBK mad. 1 3 1  ve devammda diizenle
nen borcu sona erdiren sebepler a�ag1da incelenecektir. Zamana�1m1 ise 
borcu sona erdiren bir sebep olarak ortaya c;:ikmamakta, daha farkh so
nuc;:lara yo l ac;:maktadir. Bu nedenle zamana�1m1 ayn olarak ele almacak
tir. 

2.5.1. BORCU SONA ERDiREN SEBEPLER 

2.5.1.1. ibra 

ibra, alacaklmm alacagmdan vazgec;:mek suretiyle borc;:luyu borc;:tan 
kurtarmas1dir. Ancak ibra bir sozle�medir; bu nedenle ancak borc;:lu ile 
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alacakhmn anla�mas1 ile ibta miimkiindiir. TBK mad. 132'ye gore, borcu 
doguran i�lem kanunen vera taraflarca belli bir �ekle baglanm1� olsa bile 
bon;:, taraflann �ekle bagh olmaks1zm yapacaklan ibra sozle�mesiyle 
tamamen veya k1smen ortadan kaldmlabilir. 0 halde ibra anla�mas1 sozlii 
olarak dahi yapilabilir, ancak ispah bak1mmdan yaz1h olarak yap1lmasm
da fayda vardrr. 

2.5.1.2. Yenileme 

Y enileme, mevcut borcun, yeni bir bon;: yarahlarak sona erdirilme
sidir. TBK mad. 133'e gore, "Yeni bir borc;la mevcut bir borcun sona 
erdirilmesi, ancak taraflarm bu yondeki ac;Ik iradesi ile olur. Ozellikle 
mevcut bore; ic;in kambiyo taahhiidiinde bulunulmas1 veya yeni bir alacak 
senedi ya da yeni bir kefalet senedi diizenlenmesi, taraflarm ac;Ik yenile
me iradeleri olmadtkc;a yenileme sayllmaz." 

Yenileme, ozellikle cari hesaplar bak1mmdan onem ta�rr. Cari he
sap, iki tarafm kar�I1Ikh alacaklarm1 talep etmekten vazgec;erek bunlan 
bir hesaba aktif ve pasif olarak kaydetmeleri ve belirli donemler sonunda, 
kar�I1Ikh alacaklanm topluca takas ederek kalan miktan borc;lanmalan 
anlamma gelir. TBK mad. 134'e gore, c;e�itli kalemlerin bir cari hesaba 
kaydedilmi� olmas1, borcun yenilenmi� oldugu anlamma gelmez. Ancak 
·hesabm kesilmi� ve he sap sonucunun diger tarafc;a kabul edilmi� o lmas1 
durumunda, bore; yenilenmi� olur. 

Cari hesap ili�kisi sona ermedikc;e, yeni bir alacak olu�turan baki
ye, kar�1 tarafc;a talep edilemez. Ancak cari hesap ili�kisi sona erdiginde, 
son bakiye kar�1 tarafc;a talep edilebilir. 

Bir hesap donemi sonunda bakiyenin kar�1 tarafc;a kabulii ile yeni
leme gerc;ekle�tigine gore arttk yeni bir alacak dogar ve kural olarak eski 
alacaklara bagh (fer'i) haklann da ortadan kalkmas1 gerekir. Ancak TBK 
mad. 134/3, eski alacak kalemlerine ili�kin giivencelerin, aksi kararla�h
nlmadtkc;a, yenileme ile sona ermedigi kuralm1 getirmi�tir. 0 halde ome
gin 1000 TL'lik bir alacak ic;in verilen kefalet, alacak yenilenince, baki
yenin 1000 TL'lik k1sm1 ic;in giivence olu�turmaya devam edecektir. 
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2.5.1.3. Alacakh ve Bon;lu S1fatlannm Birle�mesi 

TBK mad. 135/1  'e gore, Alacakh ve bon;lu s1fatlanmn aym ki�ide 
birle�mesiyle bon; sona erer. Ancak, iic;:iincii ki�ilerin alacak iizerinde 
onceden mevcut olan haklan birle�meden etkilenrnez. Omegin bir ki�i, 
alacakhs1 oldugu bir i�letmeyi devralrrsa, alacakh ve borc;:lu s1fatlan bir
le�mi� o lur. 

Birle�me, gec;:mi�e etkili olarak ortadan kalkarsa, bore; varhg1m siir
diiriir (TBK mad. 135/2). Ta�mmaz rehni ve k1ymetli evraka ili�kin ozel 
hiikiimler sakhdrr (TBK mad. 135/3). 

2.5.1.4. Bor�lunun Sorumlu Olmad1g1 ifa imkans1zhg1 

Borc;:larm ifa edilmemesini incelerken, bir borcun ifasmm irnkan
s1zla�masmdan borc;:lunun sorumlu olup olrnamasmm, bunun sonucuna 
etkili oldugunu ifade etmi�tik. Gerc;:ekten de TBK mad. 136/ 1 'e gore bor
cun ifas1 borc;:lunun sorumlu tutulamayacag1 sebeplerle irnkans1zla�rrsa, 
bore; sona erer. Bunun sonucu olarak, kar�1hkh bore; yiikleyen sozle�me
lerde irnkans1zhk sebebiyle borc;:tan kurtulan borc;:lu, kar�1 taraftan alrn1� 
oldugu edimi sebepsiz zenginle�me hiikiimleri uyarmca geri vermekle 
yiikiimlii olup, heniiz kendisine ifa edilmemi� olan edimi isteme hakkm1 
kaybeder. Kanun veya sozle�meyle, borcun ifasmdan once dogan hasarm 
alacakhya yiikletilrni� oldugu durumlar, bu hiikmiin d1�mdadrr (TBK 
mad. 136/2). 

imkans1zhk maddi bir nedenden ya da hukuki bir nedenden ortaya 
c;:Ikabilir. Omegin satilan antika vazonun depremde telef olrnas1 ya da 
heykel yapma borcunu iistlenen heykeltrra�m bir kaza sonucu ellerini 
kaybetmesi maddi irnkans1zhk; yurt d1�mdan ternin edilerek satllacak bir 
malm ithalatmm yasaklanrnas1 ise hukuki irnkans1zhk dogurur. Her iki 
halde de irnkans1zhga ili�kin hiikiimler uygulama alam bulur. 

TBK mad. 136'mn son fikrasmda ise, edirni irnkans1zla�an borc;:lu
ya, durumu gecikmeksizin alacakhya bildirme odevi yiiklenrni�tir. Borc;:
lu, ifanm irnkans1zla�tlgm1 gecikmeksizin alacakhya bildirmez ve zararm 
artmamas1 ic;:in gereken onlemleri alrnazsa, bundan dogan zaran gider
mekle yiikiimlii olur. 
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K1smi ifa imkans1zhg1 ise .TBK mad. 137'de diizenlenmi9tir. Buna 
gore, "Borcun ifas1 bon;;lunun sorumlu tutulamayacag1 sebeplerle kismen 
imkans1zla9rrsa bon;;lu, borcunun sadece imkans1zla9an k1smmdan kurtu
lur. Ancak, bu k1smi ifa imkans1zhg1 onceden ongoriilseydi taraflarca 
boyle bir sozle9menin yapilmayacag1 a9ik:9a anla9ilrrsa, borcun tamam1 
sona erer. 

Kar9ilikh bor9 yiikleyen sozle9melerde, bir tarafm borcu kismen 
imkans1zla9rr ve alacakh kismi ifaya raz1 olursa, kar91 edim de o oranda 
ifa edilir. Alacaklmm boyle bir ifaya raz1 olmamas1 veya kar91 edimin 
boliinemeyen nitelikte olmas1 durumunda, tarn imkans1zlik hiikiimleri 
uygulanrr". 

- 2.5.1.5. A�ir1 ifa Gii�liigii 

6ncelikle belirtmek gerekir ki, a9m ifa gii9liigii borcu kendiligin
den sona erdiren bir sebep degildir. TBK ile ilk defa genel hiikiimlere 
getirilmi9 olan bu diizenleme ile, a9m ifa gii9liigiine dii9en tarafa hakim
den sozle9menin degi9en ko9ullara uyarlanmasm1 isteme, bu da miimkiin 
olmazsa sozle9meden donme (veya fesih) hakk1 tanmm19tir. 

Bir sozle9me yap1ldiktan sonra, taraflarm sozle9meden dogan yii
kiim:liiliiklerini aynen yerine getirmeleri gerekir. Bu, ahde vefa (soze bag
hlik) ilkesinin bir sonucudur. Ancak bu ilke, mutlak bir ilke degildir. 
Sozle9me kurulduktan sonra, 9artlarda olaganiistii degi9iklikler meydana 
gelebilir ve bu durumda taraflarm edimlerini aynen yerine getirmek zo
runda olmalan, adil olmayabilir. i9te bu nedenle TBK mad. 138'deki 
9artlar olu9tugu takdirde, taraflara sozle9menin uyarlanmasm1 talep etme 
ya da donme hakk1 tanmm19tir. 

TBK mad. 13 8 'e gore, "Sozle9menin yapild1g1 srrada taraflarca on
goriilmeyen ve ongoriilmesi de beklenmeyen olaganiistii bir durum, bor9-
ludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya 9ikar ve sozle9menin yapild1g1 
srrada mevcut olgulan, kendisinden ifanm istenmesini diiriistliik kuralla
rma aykm dii9ecek derecede bor9lu aleyhine degi9tirir ve bor9lu da bor
cunu heniiz ifa etmemi9 veya ifanm a9m ol9iide gii9le9mesinden dogan 
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haklanm sakh tutarak ifa etmi$ o lursa bon;:lu, hakimden sozle$menin 
yeni ko$ullara uyarlanmasrn1 isteme, bu miimkiin olmad1g1 takdirde s6z
le$meden donme hakkrna sahiptir . Siirekli edimli sozle$melerde bon;:lu, 
kural olarak donme hakkrnrn yerine fesih hakkm1 kullamr. Bu madde 
hiikmii yabanc1 para bon;:larrnda da uygulamr". 

0 halde, sozle$menin uyarlanmas1 veya bu miimkiin olmad1g1 tak
dirde sozle$meden donebilmek ic;:in $U $artlarrn olu$mas1 gerekir: 

- Sozle$me kurulduktan sonra, taraflarca ongoriilmeyen ve ongo
riilmesi de beklenmeyen olaganiistii olaylarrn meydana gelmesi, 

- Bu olaganiistii olaylann meydana gelmesinde borc;:lunun kusuru
nun bulunmamas1, 

- Bu olaganiistii olaylar neticesinde borc;:lunun edimini ifasrnrn a$m 
olc;:iide giic;:le$mesi, 

- Borc;:lunun edimini ifa etmemi$ veya haklarrn1 sakh tutarak ifa 
etmi$ olmas1. 

Bu $artlar o lu$tugu takdirde, borc;:lu hakimden oncelikle sozle$me
nin degi$en ko$ullara uyarlanmasrn1 talep edecektir. Eger sozle$menin 
uyarlanmas1 taraflarrn menfaatlerine uygun sonuc;:lar dogurmuyorsa, or
negin alacaklrnrn daha once ongormedigi siireler ya da masraflar soz ko
nusu olacaksa, bu durumda hakim uyarlamanrn miimkiin olmad1grna ka
rar verecek ve sozle$meden donme yoluna gidilecektir. 0-lkemizde ozel
likle borc;:lunun yabanc1 para iizerinden bore;: altma girdigi sozle$melerde, 
para degerindeki a$lfl degi$iklikler, uyarlama taleplerine yo l ac;:maktadrr. 

__J.5.1.6. Takas 

Takas, kar$1hkh olarak aym cinsten alacakh olan ki$ilerden birinin 
tek tarafl1 beyam iizerine, bu alacaklarrn az o lam oranrnda sona ermesi
dir. Omegin A, B 'ye 300 TL borc;:lu, B de A'ya 500 TL borc;:lu ise, A ya 
da B 'nin takas beyam iizerine, A'nm B 'ye olan borcu sona erer, B 'nin ise 
A'ya 200 TL borcu kalrr. 
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Takasm ko9ullan TBK: · mad. 139 'da diizenlenmi9tir. Takas yapa
bilmek i9in, taraflarm kar91hkh olarak alacakh olmalan, alacaklarm aym 
cinsten olmas1 ve takas yapmak isteyenin alacagmm muaccel, borcunun 
da ifa edilebilir olmas1 gerekir 1 4

. Bir ba9ka ifadeyle takas beyanmda bu
lunan, kendi borcu muaccel olmasa bile, takas beyanmda bulunabilir. 
Takas beyam ile, · iki tarafm birbirinden olan alacaklan, takas beyanmda 
bulunma imkanmm ortaya 9Ikt1g1 andan itibaren sona ermi9 say1hr (TBK 
mad. 1 43/ 1 ). Takasm sonu9lan da bu tarihe gore belirlenir. 

2.5.2. ZAMANA�IMI 

Alacakh, belirli bir siire boyunca alacagm1 elde etmek konusunda 
hareketsiz kahrsa, zamana91m1 siiresinin dolmasmdan bahsedilir ve artik 
bor9lu, zamana91m1 savunmasmda bulunarak, borcunu ifa etmekten siire
siz olarak ka9mabilir. 

Zamana91m1 borcu sona erdiren bir sebep degildir, yalmzca bor9lu
ya bir defi hakk1 saglar. Zamana91mma ugram19 bir borcun bor9lusu, 
zamana91m1 defini ileri siirerek borcunu ifa etmekten ka9mabilecegi 
gibi, 9e9itli sebeplerle borcunu ifa etmek de isteyebilir. ikinci ihtimalde, 
ge9erli bir borcun ifas1 soz konusu olur. Bir ba9ka ifadeyle, zamana91m1 
defini ileri siiriip siirmemek bor9luya ait bir tercihtir. Eger bor9lu zama
na�Iml defini ileri siirmezse, hakim bunu re 'sen dikkate alamaz (TBK 
mad. 161 ). 

TBK mad. 1 46'ya gore, "Kanunda aksine bir hiikiim bulunmadik-
9a, her alacak on y1l1Ik zamana9nnma tabidir." Ancak TBK mad. 1 47 'de 
sayilan alacaklar, be9 y1l1Ik zamana91mma tabidir. 

Zamana91m1 siiresi, alacagm muaccel olmas1yla ba9lar (TBK mad. 
1 49/ 1 ). Zamana91mm1 durduran ve kesen sebepler de mevcuttur. Bunlar 
TBK mad. 1 53 ve 1 5 4 'de diizenlenmi9tir. 

1 4 TBK mad. 1 39/ 1 'de, her iki borcun muaccel olmas1 �art1 aramyor gibi goziiksc de, 
bunu yukanda as:1kland1g1 �ekilde anlamak gerekir. 
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2.6. OZELLiK GOSTEREN BAZI DURUMLAR 

2.6.1. CEZAi �ART (SOZLE�ME CEZASI) 

Borcunu ifa etmeyen ya da geregi gibi ifa etmeyen bon;:lunun TBK 
mad. 1 12 geregi zaran tazmin etmekle yiikiimlii olduguna yukanda degi
nilmi�ti. Ancak alacakhmn tazminat talep edebilmesi, zaranm ispat ede
bilmesine baghd1r. Oysa sozle�mede borcun ihlali halinde bir cezai �art 
odenecegi kararla�tmld1g1 takdirde, alacakh zaranm ispat etme ko�uluna 
bagh olmaks1zm, kararla�tmlan miktan talep edebilmektedir. 

Cezai �art, TBK mad. 179 vd.'da diizenlenmi�tir. Cezai �artm iki 
tiirii mevcuttur. Bunlardan ilki, ifa yerine istenen cezai �art; digeri ise 
ifayla birlikte istenen cezai �arttrr. 

TBK mad. 179/1 'e gore, "Bir sozle�menin hi<; veya geregi gibi ifa 
edilmemesi durumu i<;:in bir ceza kararla�tmlm1�sa, aksi sozle�meden 
anla�ilmadik<;:a alacakh, ya borcun ya da cezanm ifasm1 isteyebilir. Boyle 
bir durumda alacakh, borcun ihlali halinde ya borcun, ya da cezamn ifa
sm1 talep edecektir". 

TBK mad. 179/2 'de ise ifayla birlikte istenen cezai �art diizenlen
mi�tir. Buna gore, "Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edil
memesi durumu i<;:in kararla�tmlm1�sa alacakh, hakkmdan a<;:ik<;:a feragat 
etmi� veya ifay1 <;:ekincesiz olarak kabul etmi� olmadik<;:a, as1l bor<;:la bir
likte cezanm ifasm1 da isteyebilir." Ozellikle in�aat sozle�melerinde, mii
teahhidin, geciktigi her giin i<;:in i� sahibine belli bir miktar paray1 odeye
ceginin kararla�tmlmas1, ifayla birlikte istenebilecek cezai �artm en tipik 
omeklerindendir. 

Cezai �artm talep edilebilmesi de, tazminat hukukundaki genel 
prensibe uygun olarak bor<;:lunun kusuruna baghdrr. Ancak cezai �artm 
talep edilebilmesi, alacaklmm zarar goriip gonnemesine veya zararmm 
miktarma bagh degildir (TBK mad. 180/1 ). Alacaklmm zaran, kararla�tl
nlan ceza tutarm1 a�1yorsa, alacakh bor<;:lunun kusurunu ispat ettigi tak
dirde, a�an miktan da isteyebilir (TBK mad. 180/2). 
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Taraflar cezamn miktanm., serbestc;:e belirleyebilirler (TBK mad. 
1 82/ 1 ) .  Ancak hakim, a�m gordi.igii cezay1 kendiliginden indirir (TBK 
mad. 1 82/3) .  Son o larak belirtmek gerekir ki, cezai �art asil borca bagh 
(fer ' i) niteliktedir. Cezai �artm bagland1g1 asil bore;: gec;:ersizse, cezai �art 
da buna bagh olarak gec;:ersiz olur. 

2.6.2. MUTESELSiL BOR<;LULUK VE ALACAKLILIK 

2.6.2.1. Miiteselsil Bor�luluk 

Alacaklmm kar�1smda birden fazla borc;:lu varsa ve borc;:lulardan her 
biri, borcun tamammm ifasmdan sorurnluysa, borc;:lular arasmda teselsi.il 
vardrr. Bu durumda mi.iteselsil borc;:lulardan bahsedilir. Omegin B 1 ,  B2 
ve B3, A'ya kar�1 5000 TL'yi 6demek konusunda mi.iteselsilen bore;: alt1-
na girmi�lerse, bu durumda A, dilerse B 1 'den veya B2 'den ya da B3 'den 
alacagmm tamamm1 talep edebilir. A'nm kendisine ba�vurdugu borc;:lu, 
kendisinin borcun sadece i.ic;:te birinden sorumlu oldugunu iddia ederek, 
borcun tamamm1 6demekten kurtulamaz . .  _ /"""--" \ 

· Mi.iteselsil borc;:luluk, TBK mad. 62k 68 '1-rasmda di.izenlenrni�tir. 
Mi.iteselsil borc;:lulardan her biri, alacakhya ka l borcun tamamm1 ifa ile 
yi.iki.imlii ise de, borc;:lular aras1 ic;: ili�kide bu yi.iki.in payla�Ilmas1 gerekir. 
Bu nedenle kendisine di.i�enden daha fazla 6demede bulunan borc;:lu, di
gerlerine riicu etme (ba�vurma) hakkma sahiptir. Aksi kararla�tmlmadlk
c;:a veya borc;:lular arasmdaki hukuki ili�kinin niteliginden anla�1lmadlk9a, 
borc;:lulardan her biri, alacakhya yapilan ifadan e�it paylarla sorumludur
lar (TBK mad. 1 67 / 1  ) .  

TBK mad. 1 68 ,  kendi payma di.i�enden fazlasm1 6deyerek diger 
borc;:lulara riicu hakkma sahip o lan borc;:lularm, ifa ettikleri miktar ora
nmda alacakhya halef olacaklarm1 di.izenlemi�tir. B6ylece borcu terninat 
altma alrnak ic;:in verilen rehin veya kefaletler varsa, 6demede bulunan 
borc;:lu, fazladan 6dedigi miktan alabilmek ic;:in bu terninatlara ba�vurabi
lecektir . 
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2.6.2.2. Miiteselsil Alacakhhk 

Eger borc;:lu kar�1smda birden fazla alacakh varsa ve alacakhlardan 
her biri tek ba�ma borcun tamammm ifasm1 isteyebiliyorsa ve borc;:lu 
alacakhlardan birine ifada bulunarak borc;:tan kurtuluyorsa, miiteselsil 
alacakhhk soz konusudur. 

Miiteselsil alacakhhk TBK mad. 1 69 'da diizenlenrni�tir .  Buna gore, 
"Miiteselsil alacakhhk, borc;:lunun, alacakhlardan her birine borcun ta
mamm1 isteme hakkm1 tamd1g1 veya kanunun belirledigi durumlarda 
dogar. 

Bon;:lu, alacakhlardan birine yaptig1 ifayla, biitiin alacakhlara kar�1 
borcundan kurtulrnu� o lur. 

Alacakhlardan birinin icraya veya mahkemeye ba�vurmu� oldugu 
kendisine bildirilmedikc;:e, borc;:lu onlardan diledigi birine ifada bulunabi
lir. 

Aksi kararla�tmlrnadlkc;:a veya alacakhlar arasmdaki hukuki ili�ki
nin niteliginden anla�1lmadlkc;:a, alacakhlardan her birinin edim iizerin
deki haklan e�ittir. 

Kendisine dii�en paydan fazlasm1 elde eden alacakh, bu fazlahg1 
paym1 alamam1� olan diger alacakhlara odemekle yiikiimliidiir" . 

2.6.3. KEFALET VE GARANTi SOZLE�MELERi iLE ASIL 
BORCUN TEMiNAT AL TINA ALINMASI 

Terninat, alacaklmm alacagm1 elde edebilmesine yonelik olarak 
ona saglanan bir giivencedir .  Teminatlar, ayni ve ki�isel teminatlar o lmak 
iizere ikiye aynlmaktadrr. Ayni teminatlarda, bore;: ifa edilmedigi takdirde 
alacakh, teminat olarak gosterilen �eyi usuliine uygun olarak paraya c;:e
virterek alacagm1 elde etme hakkma sahiptir. Bir ta�mrr ya da ta�1nrnaz 
maim alacakhya rehnedilmesi, ayni bir teminat olarak ortaya c;:Ikar. 

Buna kar�11Ik ki�isel terninatlarda, paraya c;:evrilebilecek bir mal ya 
da bir hak soz konusu degildir . Ki�isel terninatlarda, borcun ifasm1 gii
vence altma alan bir ki�i soz konusudur. Borc;:lu borcunu ifa etmedigi 
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takdirde, alacakh borcun ifas1m teminat altma alan ki9iye ba9vurmak 
imkanma sahiptir. Kefalet ve garanti s6zle9meleri ki9isel teminat s6zle9-
meleridir. 

Kefalet ve garanti s6zle9meleri, nitelikleri itibariyle birbirlerine ol
dukc;;a benzemekle beraber, baz1 onemli noktalarda farkhhk gosterirler. 
Bu 9er9evede oncelikle kefalet s6zle9mesini tammlayarak, garanti s6z
le9mesinden aynld1g1 noktalan belirtmekte fayda vardrr: 

Kefalet s6zle9mesi, kefilin, alacakhya kar91, borc;;lunun borcunu ifa 
etmemesinin sonuc;;lanndan sorumlu olmay1 taahhiit ettigi s6zle9medir. 
Asil borc;;lu borcunu ifa etmedigi takdirde, alacakh kefile ba9vurarak ala
cagm1 (kefilin sorumlu oldugu azami miktar ile sm1rl1 olmak kayd1yla) 
ondan talep edebilecektir. Kefalet s6zle9mesinin en onemli ozelligi asil 
borcu doguran s6zle9meye bagh (fer'i) nitelikte olmas1drr. 

Garanti s6zle9mesinde de garanti veren, alacakhya ki9isel olarak 
bir teminat vermektedir. Ancak kefalet s6zle9mesinden farkh olarak ga
ranti s6zle9mesi fer'i degil, asli nitelik ta9rr. Bu nedenle kefalet s6zle9-
mesinde kefil, as1l borc;;luya ait biitiin defi ve itirazlan alacakhya kar91 
ileri siirebilirken, garanti s6zle9mesinde garanti verenin boyle bir imkam 
yoktur. 6megin kefalet s6zle9mesinde kefil as1l borcun zamana91mma 
ugrad1gm1 ileri siirerek ifadan kac;;mabilirken, garanti s6zle9mesinde ga
ranti veren, as1l bore;; zamana91mma ugram19 olsa bile buna dayanarak 
borcunu ifadan kac;;mamaz. Zira garanti veren, bag1ms1z bir taahhiitte 
bulunur. Bir ki9isel teminat s6zle9mesinin kefalet mi, yoksa garanti mi 
oldugunu tespitte, ozellikle bu k1stas dikkate almrr. Taraflarm s6zle9meyi 
"garanti s6zle9mesi" olarak isimlendirmi9 olmalan, o s6zle9menin garan
ti s6zle9mesi olarak kabulii bakimmdan yeterli degildir. Nitekim TBK 
mad. 19 geregi, bir s6zle9menin tiiriiniin ve ic;;eriginin belirlenmesinde 
taraflarm yanh9hkla veya gerc;;ek ama9larm1 gizlemek ic;;in kullandiklan 
sozciiklere bakilmaks1zm, gerc;;ek ve ortak iradeleri esas almmahdrr. 

Kefalet ile garanti s6zle9melerinin bir ba9ka fark1, kefalet s6zle9-
mesinde kefilin ifada bulundugu miktarla smrrh olmak kayd1yla, alacak
hya halef olmas1drr. B6ylece artik kefil, odemede bulundugu miktar ora
nmda asil borc;;luya riicu edebilecektir. 
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iki sozle�me arasmdaki bir diger fark da, kefalet sozle�mesinin ku
rulmas1 bakunmdan kanunda aranan �ekil �artlarmda goziikmekteydi. 
Zira kefalet sozle�mesinde nitelikli bir �ekil �arti aranmaktadrr. Buna 
gore kefalet sozle�mesi yaz1h o lmah ve kefilin azami sorumluluk miktan, 
kefalet tarihi ve varsa miiteselsil kefalete ili�kin ibare, kefilin el yaz1s1yla 
belirtilmi� o lmahdrr (TBK mad. 583) .  Ancak eski Bon;:lar Kanunu 'nda 
olmayan TBK mad. 603 hiikmii ile, kefaletin �ekline ili�kin hiikiimlerin 
gen;:ek ki�ilerce ki� isel giivence verilmesine ili�kin olarak ba�ka ad altm
da yapilan diger sozle�melere de uygulanacag1 kabul edilmi�tir. Bu ne
denle iki sozle�meyi birbirinden aylrt etmekte soz konusu �ekil �artlan 
onemini yitirmi� goziikmektedir. 

Kefalet sozle�mesi, TBK mad. 5 8 1  vd. 'da diizenlendigi halde, ga
ranti sozle�mesi TBK'nm ozel hiikiimlerinde diizenlenmi� bir sozle�me 
degildir. 
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