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BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNC İ BÖLÜM
Borç ilişkisinin Kaynakları

BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç ilişkileri

A. Sözle şmenin kurulmas ı
I. irade açıklamas ı
1. Genel olarak
MADDE 1- Sözleşme, taraflar ın iradelerini kar-

şı l ıkl ı ve birbirine uygun olarak aç ıklamalarıyla ku-
rulur.

irade aç ıklamas ı , aç ık veya örtülü olabilir.

2. İkinci derecedeki noktalar
MADDE 2- Taraflar sözle şmenin esasl ı noktala-

rında uyu şmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üze-
rinde durulmamış olsa bile, sözle şme kurulmuş sa-
yıl ı r.

İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hakim,
uyuşmazlığı iş in özelliğine bakarak karara bağlar.
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Sözle ş melerin şekline ilişkin hükümler sakl ıd ı r.

Il. Öneri ve kabul
1. Süreli öneri

MADDE 3- Kabul için süre belirleyerek bir söz-
leşme yap ılmas ın ı öneren, bu sürenin sona ermesine
kadar önerisiyle ba ğl ıd ır.

Kabul bu süre içinde kendisine ula şmazsa; öne-
ren, önerisiyle bağl ı l ıktan kurtulur.

2. Süresiz öneri

a. Haz ır olanlar aras ında
MADDE 4- Kabul için süre belirlenmeksizin

haz ır olan bir ki ş iye yap ı lan öneri hemen kabul edil-
mezse; öneren, önerisiyle bağl ı l ıktan kurtulur.

Telefon, bilgisayar gibi ileti şim sağlayabilen araç-
larla doğrudan ileti şim s ıras ında yap ılan öneri, haz ır
olanlar aras ı nda yap ılmış sayı l ı r.

b. Haz ır olmayanlar aras ında
MADDE 5- Kabul için süre belirlenmeksizin

haz ır olmayan bir ki ş iye yap ı lan öneri, zaman ında ve
usulüne uygun olarak gönderilmi ş bir yan ıtın ulaş -
mas ın ın beklenebilece ği ana kadar, önereni bağlar.

Öneren, önerisini zaman ı nda ulaş mış sayabilir.
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Zaman ında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır
ve öneren onunla ba ğl ı olmak istemezse, durumu he-
men kabul edene bildirmek zorundad ır.

3. Örtülü kabul
MADDE 6- Öneren, kanun veya i şin özelliği ya

da durumun gere ği aç ık bir kabulü beklemek zorun-
da değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği
takdirde, sözleşme kurulmu ş sayı l ır.

4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi
MADDE 7- Ismarlanmamış bir şeyin gönderil-

mesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan ki ş i, onu geri gön-
dermek veya saklamakla yükümlü değildir.

5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese
açık öneri

MADDE 8- Öneren, önerisi ile bağl ı olmama
hakkın ın sakl ı olduğunu aç ıkça belirtirse veya i ş in
özelliğinden ya da durumun gereğinden bağlanma
niyetinde olmad ığı anlaşı l ırsa, önerisi kendisini bağ-
lamaz.

Fiyat ın ı göstererek mal sergilenmesi veya tarife,
fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi
aç ıkça ve kolayl ıkla anlaşılmad ıkça öneri sayı l ı r.
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6. ilan yoluyla ödül sözü verme

MADDE 9- Bir sonucun gerçekle şmesi karşı l ı-
ğında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse,
sözünü yerine getirmekle yükümlüdür.

Ödül sözü veren, sonucun gerçekle şmesinden
önce sözünden cayarsa veya sonucun gerçekle şme-
sini engellerse, dürüstlük kurallar ına uygun olarak
yap ılan giderleri ödemekle yükümlüdür. Ancak, bir
ya da birden çok ki ş iye ödenecek giderlerin toplam ı ,
ödülün değerini aşamaz.

Ödül sözü veren, giderlerinin ödenmesini iste-
yenlerin beklenen sonucu gerçekle ştiremeyecekleri-
ni ispat ederse, giderleri ödeme yükümlülü ğünden
kurtulur.

7. Önerinin ve kabulün geri al ınmas ı
1'IADDE 10- Geri alma aç ıklamas ı , diğer tara-

fa öneriden önce veya ayn ı anda ulaşmış ya da daha
sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce
öğrenilmiş olursa, öneri yap ılmam ış sayı l ı r.

Bu kural, kabulün geri al ınmas ında da uygulan ı r.

İİ!. Hazır olmayanlar aras ında kurulan
sözleşmenin hüküm anı

MADDE 11- Haz ır olmayanlar aras ında kurulan
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sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan başlayarak
hüküm doğurur.

Aç ık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda,
sözleşme önerinin ula şma an ından baş layarak hüküm
doğurur.

B. Sözleşmelerin şekli
I. Genel kural
MADDE 12- Sözleşmelerin geçerlili ği, kanunda

aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.

Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural
olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmak-
s ız ın kurulan sözle şmeler hüküm doğurmaz.

II. Yazılı şekil
1. Yasal şekil
a. Kapsamı
MADDE 13- Kanunda yaz ı l ı şekilde yap ılma-

s ı öngörülen bir sözle şmenin değiş tirilmesinde de
yaz ı lı şekle uyulmas ı zorunludur. Ancak, sözle şme
metniyle çelişmeyen tamamlay ı c ı yan hükümler bu
kural ın dışındad ır.

Bu kural, yaz ı l ı şekil d ışındaki geçerlilik şekilleri
hakkında da uygulan ır.
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b. Unsurları
MADDE 14- Yaz ı l ı şekilde yap ı lmas ı öngörülen

sözleşmelerde borç alt ına girenlerin imzalar ı nın bu-
lunmas ı zorunludur.

Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzal ı bir mektup,
as ıllar ı borç alt ına girenlerce imzalanm ış telgraf; teyit
edilmiş olmalar ı kayd ıyla faks veya buna benzer ileti-
şim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderi-
hp saklanabilen metinler de yaz ı l ı şekil yerine geçer.

C. İmza
MADDE 15- İmzanın, borç alt ına girenin el ya-

z ı s ıyla at ı lmas ı zorunludur. Güvenli elektronik imza
da, el yaz ı s ıyla at ı lmış imzan ın bütün hukuki sonuç-
ların ı doğurur.

İmzan ın el yaz ı s ı dışı nda bir araçla atılmas ı , ancak
örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle
çok sayıda ç ıkarı lan kıymetli evrakın imzalanmas ında
yeterli sayı l ı r.

(Değişik: 13/2/2011-6111/213 m.) Görme engelli-
lerin talepleri halinde imzalarında şahit aran ır. Aksi
takdirde görme engellilerin imzalar ın ı el yaz ı s ı ile at-
malar ı yeterlidir.

d. İmza yerine geçen işaretler
MADDE 16- İmza atamayanlar, imza yerine usu-
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lüne göre onaylanmış olmas ı koşuluyla, parmak izi,
el ile yap ılmış bir işaret ya da mühür kullanabilirler.

Kambiyo senetlerine ilişkin hükümler sakl ıd ır.

2. İradi şekil
MADDE 17- Kanunda şekle bağlanmamış bir

sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yap ı lmas ı
kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yap ılmayan söz-
leşme tarafları bağlamaz.

Herhangi bir belirleme olmaks ı z ın yaz ı l ı şekil
kararlaştırılmışsa, yasal yaz ı l ı şekle ilişkin hükümler
uygulan ır.

C. Borç tanıması
MADDE 18- Borcun sebebini içermemi ş olsa

bile borç tan ımas ı geçerlidir.

D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaal ı
işlemler

MADDE 19- Bir sözleşmenin türünün ve içeri-
ğinin belirlenmesinde ve yorumlanmas ında, tarafla-
rın yanl ış lıkla veya gerçek amaçlar ını gizlemek için
kulland ı kları sözcüklere bak ılmaks ız ın, gerçek ve or-
tak iradeleri esas al ın ı r.

rÀ



TÜRK BORÇLAR KANUNU

Borçlu, yaz ı lı bir borç tan ı mas ına güvenerek ala-
cağı kazanmış olan üçüncü ki şiye karşı , bu işlemin
muvazaal ı olduğu savunmas ı nda bulunamaz.

E. Genel i şlem koşulları
I. Genel olarak
MADDE 20- Genel i ş lem koşullar ı , bir sözle ş me

yap ı l ırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer
sözleşmede kullanmak amac ıyla, önceden, tek başına
haz ırlayarak kar şı tarafa sunduğu sözle şme hükümle-
ridir. Bu koşullar ın, sözleşme metninde veya ekinde
yer almas ı , kapsam ı , yazı türü ve şekli, nitelendirme-
de önem ta şı maz.

Ayn ı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinle-
rinin özdeş olmamas ı , bu sözle şmelerin içerdiği hü-
kümlerin, genel i ş lem ko şulu sayılmas ını engellemez.

Genel i ş lem koşullar ı içeren sözle şmeye veya ayr ı
bir sözleşmeye konulan bu ko şullar ı n her birinin tar-
tışılarak kabul edildiğine ili şkin kayıtlar, tek başına,
onları genel işlem koş ulu olmaktan ç ıkarmaz.

Genel işlem koş ullar ıyla ilgili hükümler, sunduk-
ları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafin-
dan verilen izinle yürütmekte olan ki şi ve kurulu ş la-
rın haz ırlad ıkları sözle ş melere de, niteliklerine bakıl-
maks ız ı n uygulan ı r.
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İİ . Kapsamı
1.Yaz ılmamış sayılma
MADDE 21- Karşı tarafin menfaatine ayk ı r ı ge-

nel iş lem koşullar ın ın sözle şmenin kapsam ı na gir-
mesi, sözle şmenin yap ı lmas ı s ıras ında düzenleyenin
karşı tarafa, bu ko şulların varl ığı hakkında aç ıkça bilgi
verip, bunlar ı n içeriğini öğrenme imkan ı sağlamas ına
ve karşı tarafin da bu ko şullar ı kabul etmesine bağ l ı -
d ır. Aksi takdirde, genel i ş lem koşullar ı yaz ı lmam ış
sayı l ı r.

Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabanc ı
olan genel i ş lem koş ulları da yaz ılmam ış sayı l ı r.

2. Yaz ılmam ış sayılmanın sözle şmeye etkisi
MADDE 22- Sözle şmenin yaz ılmam ış sayı lan

genel i ş lem koşullar ı d ışı ndaki hükümleri geçerliliği-
ni korur. Bu durumda düzenleyen, yaz ı lmam ış say ı-
lan koşullar olmasayd ı diğer hükümlerle sözle şmeyi
yapmayacak oldu ğunu ileri süremez.

İİ!. Yorumlanmas ı
MADDE 23- Genel i şlem koşullar ında yer alan

bir hüküm, aç ı k ve anlaşı l ır değilse veya birden çok
anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve kar şı ta-
rafin lehine yorumlan ı r.

wi
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1V Değiştirme yasağı
MADDE 24- Genel işlem koşullarının bulundu-

ğu bir sözle şmede veya ayr ı bir sözle şmede yer alan
ve düzenleyene tek yanl ı olarak karşı taraf aleyhine
genel i ş lem koşullar ı içeren sözle şmeninbir hükmü-
nü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi
veren kay ı tlar yaz ılmam ış sayı l ı r.

V içerik denetimi
MADDE 25- Genel i şlem ko şullarına, dürüstlük

kurallarına aykırı olarak, karşı tarafin aleyhine veya
onun durumunu a ğırlaştırıc ı nitelikte hükümler ko-
nulamaz.

F. Sözleşmenin içeriği

I. Sözleşme özgürlüğü
I*VIADDE 26- Taraflar, bir sözle ş menin içeriğini

kanunda öngörülen s ınırlar içinde özgürce belirleye-
bilirler.

Il. Kesin hükümsüzlük
MADDE 27- Kanunun emredici hükümlerine,

ahlaka, kamu düzenine, ki şilik haklarına aykırı veya
konusu imkans ız olan sözleşmeler kesin olarak hü-
kümsüzdür.

1111
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Sözle şmenin içerdiği hükümlerden bir kısm ı n ı n
hükümsüz olmas ı , diğerlerinin geçerliliğini etkile-
mez. Ancak, bu hükümler olmaks ız ın sözle ş menin
yap ılmayacağı aç ıkça anlaşı l ırsa, sözleşmenin tamam ı
kesin olarak hükümsüz olur.

111. Aşırı yararlanma

MADDE 28- Bir sözle şmede karşı l ıkl ı edimler
aras ında aç ık bir orans ızl ık varsa, bu orans ızl ık, zarar
görenin zor durumda kalmas ından veya dü şüncesiz-
liğinden ya da deneyimsizli ğinden yararlan ılmak su-
retiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, duru-
mun özelliğine göre ya sözle şme ile bağl ı olmadığını
diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da
sözle şmeye bağl ı kalarak edimler aras ındaki orans ız-
lığın giderilmesini isteyebilir.

- Zarar gören bu hakkın ı , düşüncesizlik veya dene-
yimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu
durumun ortadan kalktığı tarihten baş layarak bir y ı l
ve her halde sözle şmenin kuruldu ğu tarihten baş la-
yarak be ş yıl içinde kullanabilir.

1V Önsözleşme
MADDE 29- Bir sözleşmenin ileride kurulmas ı-

na ili şkin sözleşmeler geçerlidir.

la
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Kanunlarda öngörülen istisnalar d ışında, önsöz-
leşmenin geçerliliği, ileride kurulacak sözle ş menin
şekline bağl ıd ır.

G. irade bozukluklar ı
I. Yanılma
1.Yanılmanın hükümleri

MADDE 30- Sözle şme kurulurken esasl ı yan ıl-
maya düşen taraf, sözleşme ile bağl ı olmaz.

2. Yan ılma hMleri
a. Aç ıklamada yan ılma
MADDE 31- Özellikle aşağıda sayı lan yan ı lma

halleri esasl ıdır:
1.Yan ı lan, kurulmas ını istediği sözle şmeden baş -

ka bir sözle şme için iradesini aç ı klam ışsa.

2.Yan ılan, istediğinden başka bir konu için irade-
sini aç ıklam ış sa.

3. Yan ı lan, sözle şme yapma iradesini, gerçekte
sözleşme yapmak istedi ği kiş iden başkas ına aç ıkla-
mışsa.

4. Yan ılan, sözle şmeyi yaparken belirli nitelikleri
olan bir ki ş iyi dikkate almas ı na karşı n başka bir ki ş i
için iradesini aç ıklam ışsa.
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5. Yan ı lan, gerçekte üstlenmek istedi ğinden
önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte iste-
diğinden önemli ölçüde az bir kar şı edim için irade-
sini aç ıklam ış sa.

Basit hesap yanl ış l ı kları sözleşmenin geçerliliğini
etkilemez; bunlar ın düzeltilmesi ile yetinilir.

b. Saikte yanılma
MADDE 32- Saikte yan ılma, esasl ı yan ılma sa-

yı lmaz. Yan ılan ın, yan ıldığı saiki sözle şmenin temeli
saymas ı ve bunun da i ş ilişkilerinde geçerli dürüstlük
kurallarına uygun olmas ı Mlinde yan ılma esasl ı sa-
yı l ı r. Ancak bu durumun kar şı tarafça da bilinebilir
olmas ı gerekir.

c. İletmede yan ılma
MADDE 33- Sözle şmenin kurulmas ına yönelik

iradenin haberci veya çevirmen gibi bir arac ı ya da
bir araç tarafindan yanl ış iletilmi ş olmas ı hMinde de
yanılma hükümleri uygulan ı r.

3. Yanılmada dürüstlük kuralları
MADDE 34- Yan ı lan, yan ıldığı nı dürüstlük ku-

ralları na aykı rı olarak ileri süremez.

Özellikle diğer tarafin, sözleşmenin yan ılan ın

13
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kasdettiği anlamda kurulmas ına raz ı olduğunu bil-
dirmesi durumunda, sözle şme bu anlamda kurulmu ş
sayı l ır.

4. Yanılmada kusur

MADDE 35- Yan ılan, yanılmas ında kusurlu ise,
sözle şmenin hükümsüzlü ğünden doğan zararı gi-
dermekle yükümlüdür. Ancak, diğer taraf yan ılmay ı
biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, tazminat istenemez.

Hakim, hakkaniyetin gerektirdi ği durumlarda,
ifadan beklenen yarar ı aşmamak kayd ıyla, daha fazla
tazminata hükrnedebilir.

II. Aldatma
MADDE 36- Taraflardan biri, diğerinin aldatma-

s ı sonucu bir sözle ş me yapmışsa, yanılmas ı esasl ı ol-
masa bile, sözle şmeyle bağl ı değildir.

Üçüncü bir ki ş inin aldatmas ı sonucu bir sözleş-
me yapan taraf, sözle şmenin yap ıldığı s ırada karşı ta-
rafin aldatmay ı bilmesi veya bilecek durumda olmas ı
halinde, sözle şmeyle bağl ı değildir.

111. Korkutma
1. Hükmü
MADDE 37- Taraflardan biri, di ğerinin veya

14
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üçüncü bir ki şinin korkutmas ı sonucu bir sözle şme
yapm ış sa, sözleşmeyle bağl ı değildir.

Korkutan bir üçüncü kişi olup da diğer taraf kor-
kutmayı bilmiyorsa veya bilecek durumda de ğilse,
sözle şmeyle bağl ı kalmak istemeyen korkutulan, hak-
kaniyet gerektiriyorsa, di ğer tarafa tazminat ödemek-
le yükümlüdür.

2. Koşulları
MADDE 38- Korkutulan, içinde bulunduğu du-

rum bakım ı ndan kendisinin veya yakı nlar ından biri-
nin ki şilik haklarına ya da malvarl ığına yönelik ağır
ve yakın bir zarar tehlikesinin doğduğuna inanmakta
hakl ı ise, korkutma gerçekle ş miş say ı l ı r.

Bir hakkın veya kanundan do ğan bir yetkinin kul-
lan ı lacağı korkutmas ıyla sözle şme yap ı ldığında, bu
hakkı veya yetkiyi kullanacağın ı aç ı klayan ın, diğer
tarafin zor durumda kalmas ından aşı rı bir menfaat
sağlamış olmas ı halinde, korkutman ı n varlığı kabul
edilir.

1V irade bozukluğunun giderilmesi
MADDE 39- Yan ılma veya aldatma sebebiyle ya

da korkutulma sonucunda sözle şme yapan taraf, ya-
n ı lma veya aldatmay ı öğrendiği ya da korkutman ın
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etkisinin ortadan kaikt ığı andan baş layarak bir y ı l

içinde sözle şme ile bağl ı olmadığını bildirmez veya
verdiği şeyi geri istemezse, sözle şmeyi onamış sayı l ır.

Aldatma veya korkutmadan dolay ı bağlayı c ı lığı ol-

mayan bir sözle şmenin onanmış sayılmas ı , tazminat

hakkın ı ortadan kald ırmaz.

H. Temsil

I. Yetkili temsil
1. Genel olarak
a. Temsilin hükmü
MADDE 40- Yetkili bir temsilci tarafından bir

başkas ı ad ına ve hesab ı na yap ılan hukuki i ş lemin so-
nuçlar ı , doğrudan doğruya temsil olunan ı bağlar.

Temsilci, hukuki işlemi yaparken bu s ıfatın ı bil-
dirmezse, hukuki i şlemin sonuçlar ı kendisine ait
olur. Ancak, karşı taraf bir temsil ilişkisinin varl ığını
durumdan ç ıkarıyor veya ç ıkarmas ı gerekiyor ya da
hukuki i şlemi temsilci veya temsil olunandan biri ile
yapmas ı farks ız ise, hukuki i ş lemin sonuçlar ı doğru-
dan doğruya temsil olunana ait olur.

Diğer durumlarda alaca ğın devri veya borcun üst-
lenilmesine ilişkin hükümler uygulan ı r.

16
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b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi
MADDE 41- Başkas ı ad ı na ve hesab ına temsil

kamu hukukundan do ğmuşsa, temsil yetkisinin içe-
riği ve derecesi bu konudaki yasal hükümlere; temsil
hukuksal bir i ş lemden doğmuşsa, temsil yetkisinin
içeriği ve derecesi o hukuksal i şleme göre belirlenir.

Temsil yetkisi üçüncü ki şilere bildirilmi ş se temsil
yetkisinin içeri ği ve derecesi, bu bildirime göre be-
lirlenir.

2. Hukuki i şlemden doğan yetki
a. Yetkinin sınırlanmas ı ve geri al ınmas ı
MADDE 42- Temsil olunan, hukuki bir i şlem-

den doğan temsil yetkisini her zaman s ını rlayabilir
veya geri alabilir. Ancak, taraflar aras ındaki hizmet,
vekalet veya ortakl ık sözleşmeleri gibi hukuki ili ş ki-
lerden doğabilecek haklar sakl ıd ır.

Temsil olunan, bu hakkından önceden feragat
edemez.

Temsil olunan verdi ği yetkiyi üçüncü ki ş ilere
aç ıkça veya dolayl ı biçimde bildirmi şse, bu yetkiyi ta-
mamen veya kısmen geri ald ığını onlara bildirmediği
takdirde, yetkinin geri al ındığın ı iyiniyetli üçüncü ki-
şilere karşı ileri süremez.

17
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b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar

MADDE 43- Hukuki i şlemden doğan temsil yet-
kisi, aksi taraflarca kararlaştırılmad ıkça veya i ş in özel-

liğinden anlaşılmad ıkça, temsil olunan ın veya temsil-
cinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fil ehliyetini
kaybetmesi veya iflas etmesi durumlar ında sona erer.

Bu hüküm, bir tüzel ki şiliğin sona ermesi duru-
munda da uygulanı r.

Tarafların karşı lıkl ı ki ş isel hakları sakl ıdır.

c. Yetki belgesinin geri verilmesi

MADDE 44- Temsilciye yetki belgesi verilmi şse,
yetkinin sona ermesi durumunda temsilci, bu belgeyi
temsil olunana geri vermekle veya hkimin belirleye-
ceği yere b ırakmakla yükümlüdür.

Temsil olunan veya halefleri, temsilcinin belgeyi
geri vermesi için gerekeni yapmazlarsa, bundan do-
layı iyiniyetli üçüncü ki şilerin zarar ın ı gidermekle
yükümlüdürler.

d. Yetkinin sona erdiğinin ileri
sürülememesi

MADDE 45- Temsilci, yetkisinin sona ermiş
olduğunu bilmediği sürece, temsil olunan veya ha-
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lefleri, temsilcinin yapm ış olduğu hukuki i ş lemlerin
sonuçlar ıyla bağl ıd ırlar.

Bu kural, üçüncü ki ş ilerin yetkinin sona ermi ş ol-
duğunu bildikleri durumlarda uygulanmaz.

II. Yetkisiz temsil
1. Onama halinde
MADDE 46- Bir kimse yetkisi olmad ığı Mide

temsilci olarak bir hukuki i ş lem yaparsa, bu i ş lem an-
cak onadığı takdirde temsil olunan ı bağlar.

Yetkisiz temsilcinin kendisiyle i ş lem yaptığı di-
ğer taraf, temsil olunandan, uygun bir süre içinde
bu hukuki i şlemi onayıp onamayacağını bildirmesini
isteyebilir. Bu süre içinde i şlemin onanmamas ı du-
rumunda, diğer taraf bu iş lemle bağl ı olmaktan kur-
tulur.

2. Onamama hliııde

MADDE 47- Temsil olunan ın aç ık veya örtülü
olarak hukuki i ş lemi onamamas ı h5iinde, bu i şlemin
geçersiz olmas ından doğan zarar ın giderilmesi, yet-
kisiz temsilciden istenebilir. Ancak, yetkisiz temsilci,
i ş lemin yap ıldığı s ırada karşı tarafin, kendisinin yet-
kisiz olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat
ederse, kendisinden zararın giderilmesi istenemez.
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Hakkaniyet gerektiriyorsa, kusurlu yetkisiz tem-
silciden diğer zararlar ın giderilmesi de istenebilir.

Sebepsiz zenginle şmeden doğan haklar sakl ıd ı r.

111. Saklı hükümler

MADDE 48- Ortakl ık temsilcileri ile organla-
r ın ın ve ticari vekillerin yetkisine ili şkin hükümler
sakl ıd ır.

İKİNCİ AYIRIM

Haksız Fiillerden Doğan Borç ilişkileri

A. Sorumluluk
I. Genel olarak
MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille

başkas ına zarar veren, bu zarar ı gidermekle yüküm-
lüdür.

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kural ı bu-
lunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkas ı na kasten
zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Il. Zararın ve kusurun ispat ı
MADDE 50- Zarar gören, zarar ını ve zarar vere-

nin kusurunu ispat yükü alt ındad ır.
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Uğranılan zarar ı n miktar ı tam olarak ispat edile-
miyorsa Mkim, olayların olağan akışın ı ve zarar gö-
renin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zarar ın
miktar ını hakkaniyete uygun olarak belirler.

İİ!. Tazminat
1. Belirlenmesi
MADDE 51- Hlkim, tazminat ın kapsam ını ve

ödenme biçimini, durumun gere ğini ve özellikle ku-
surun ağırlığın ı göz önüne alarak belirler.

Tazminat ın irat biçiminde ödenmesine hükmedi-
lirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.

2. indirilmesi
MADDE 52- Zarar gören, zararı doğuran fiile

razı olmuş veya zararın doğmas ında ya da artmas ında
etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün duru-
munu ağırlaş tırmış ise hakim, tazminat ı indirebilir
veya tamamen kald ırabilir.

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yü-
kümlüsü, tazminat ı ödediğinde yoksulluğa dü şecek
olur ve hakkaniyet de gerektirirse hakim, tazminat ı
indirebilir.
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1V Özel durumlar
1. Ölüm ve bedensel zarar

a. Ölüm
MADDE 53- Ölüm halinde uğran ı lan zararlar

özellikle şunlard ır:
1. Cenaze giderleri.

2. Ölüm hemen gerçekle şmemişse tedavi giderle-
ri ile çal ışma gücünün azalmas ından ya da yitirilme-
sinden doğan kayıplar.

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan ki ş ilerin bu
sebeple uğrad ıkları kayıplar.

b. Bedensel zarar
MADDE 54- Bedensel zararlar özellikle şunlar-

d ır:
1.Tedavi giderleri.

2. Kazanç kayb ı .

3. Çalışma gücünün azalmas ından ya da yitirilme-
sinden doğan kay ıplar.

4. Ekonomik gelece ğin sars ı lmas ından doğan ka-
yıplar.

c. Belirlenmesi
MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararla-
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rı ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve
sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplan ır. Kı s-
men veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik
ödemeleri ile ifa amac ı nı taşımayan ödemeler, bu tür
zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya
tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, mik-
tar esas al ınarak hakkaniyet dü şüncesi ile artırı lamaz
veya azalt ılamaz.

Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve i ş -
lemler ile idarenin sorumlu oldu ğu diğer sebeplerin
yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen
yitirilmesine ya da ki şinin ölümüne bağlı zararlara
ili şkin istem ve davalarda da uygulan ır.

d. Manevi tazminat
MADDE 56- Hakim, bir kimsenin bedensel bü-

tünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özel-
liklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir
miktar paran ın manevi tazminat olarak ödenmesine
karar verebilir.

Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar gö-
renin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat
olarak uygun bir miktar paran ın ödenmesine karar
verilebilir.
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2. Haksız rekabet

MADDE 57- Gerçek olmayan haberlerin yay ıl-
mas ı veya bu tür ilanlar ı n yap ı lmas ı ya da dürüstlük

kurallar ına aykırı diğer davran ışlarda bulunulmas ı
yüzünden müşterileri azalan veya onlar ı kaybetme

tehlikesiyle karşılaşan kiş i, bu davranış lara son veril-
mesini ve kusurun varl ığı halinde zarar ı n ın gideril-
mesini isteyebilir.

Ticari işlere ait haks ı z rekabet hakkında Türk Ti-
caret Kanunu hükümleri sakl ıd ı r.

3. Kişilik hakkının zedelenmesi

MADDE 58- Kiş ilik hakkı n ı n zedelenmesinden
zarar gören, uğradığı manevi zarara karşı l ı k manevi

tazminat ad ı altında bir miktar para ödenmesini is-
teyebilir.

Hakim, bu tazminat ın ödenmesi yerine, diğer bir
giderim biçimi kararlaştı rabilir veya bu tazminata ek-
leyebilir; özellikle sald ır ıyı kınayan bir karar verebilir
ve bu karar ı n yay ı mlanmas ı na hükmedebilir.

4. Ayırt etme gücünün geçici kayb ı
MADDE 59- Ayırt etme gücünü geçici olarak

kaybeden ki şi, bu s ırada verdiği zararlar ı gidermekle
yükümlüdür. Ancak, ay ırt etme gücünü kaybetmede
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kusuru olmad ığın ı ispat ederse, sorumluluktan kur-
tulur.

V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu
1. Sebeplerin yarışmas ı
MADDE 60- Bir ki şinin sorumluluğu, birden

çok sebebe dayand ırı labiliyorsa hakim, zarar gören
aksini istemi ş olmad ıkça veya kanunda aksi öngörül-
medikçe, zarar görene en iyi giderim imksn ı sağlayan
sorumluluk sebebine göre karar verir.

2. Müteselsil sorumluluk
a. Dış ilişkide
MADDE 61- Birden çok ki ş i birlikte bir zarara

sebebiyet verdikleri veya ayn ı zarardan çe şitli sebep-
lerden dolayı sorumlu olduklar ı takdirde, hakları nda
müteselsil sorumluluğa ili şkin hükümler uygulan ı r.

b. Iç ilişkide
MADDE 62- Tazmirıatın aynı zarardan sorumlu

müteselsil borçlular aras ında paylaştırılmas ında, bü-
tün durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine
yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehli-
kenin yoğunluğu göz önünde tutulur.
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Tazminat ın kendi payına düşeninden fazlas ın ı
ödeyen ki ş i, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil

sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar göre-
nin haklarına halef olur.

Vi. Hukuka aykırılığı kald ıran haller

1. Genel olarak

MADDE 63- Kanunun verdiği yetkiye dayanan
ve bu yetkinin s ınırları içinde kalan bir fil, zarara yol
açsa bile, hukuka aykır ı sayılmaz.

Zarar görenin r ızas ı , daha üstün nitelikte özel
veya kamusal yarar, zarar verenin davran ışının hakl ı
savunma niteliği taşı mas ı , yetkili kamu makamlar ın ın
müdahalesinin zaman ında sağlanamayacak olmas ı
durumunda ki şinin hakkını kendi gücüyle koruma-
s ı veya zorunluluk hllerinde de fil, hukuka aykırı
sayılmaz.

2. Sorumluluk
MADDE 64- Hakl ı savunmada bulunan, sald ı ra-

nın şahs ına veya mallar ına verdiği zarardan sorumlu
tutulamaz.

Kendisini veya başkas ın ı aç ık ya da yakın bir zarar
tehlikesinden korumak için di ğer bir ki şinin mallar ı-
na zarar verenin, bu zarar ı giderim yükümlülüğünü
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hakim hakkaniyete göre belirler.

Hakkın ı kendi gücüyle koruma durumunda kalan
kişi, durum ve ko ş ullara göre o s ırada kolluk gücü-
nün yard ı m ını zaman ında sağlayamayacak ise ve hak-
kın ın kayba uğramas ın ı ya da kullan ılmas ının önemli
ölçüde zorla şmas ın ı önleyecek ba şka bir yol da yoksa,
verdiği zarardan sorumlu tutulamaz.

B. Kusursuz sorumluluk
I. Hakkaniyet sorumluluğu
MADDE 65- Hakkaniyet gerektiriyorsa; hakim,

ayırt etme gücü bulunmayan ki ş inin verdiği zarar ın,
tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir.

İİ. Ozen sorumluluğu
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu
MADDE 66- Adam çal ıştıran, çal ış an ın, kendisi-

ne verilen iş in yap ılmas ı s ı ras ında başkalar ına verdiği
zarar ı gidermekle yükümlüdür.

Adam çal ıştıran, çal ışan ını seçerken, i şiyle ilgili
talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken,
zararın doğmas ın ı engellemek için gerekli özeni gös-
terdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.

Bir işletmede adam çal ıştıran, iş letmenin çal ışma
düzeninin zarar ın doğmas ın ı önlemeye elveri ş li oldu-
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ğunu ispat etmedikçe, o i şletmenin faaliyetleri dola-
yı s ıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.

Adam çal ıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren
çalışana, ancak onun bizzat sorumlu oldu ğu ölçüde
rücu hakkına sahiptir.

2. Hayvan bulunduran ın sorumluluğu

a. Giderim yükümlülüğü

MADDE 67- Bir hayvan ı n bakım ın ı ve yöneti-
mini sürekli veya geçici olarak üstlenen ki ş i, hayvan ın
verdiği zarar ı gidermekle yükümlüdür.

Hayvan bulunduran, bu zarar ın doğmas ı nı engel-
lemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse so-
rumlu olmaz.

Hayvan, bir başkas ı veya bir başkas ına ait hayvan
tarafindan ürkütülmü ş olursa, hayvan ı bulundura-
n ın, bu ki şilere rücu hakkı sakl ıd ı r.

b. Alıkoyma hakkı
MADDE 68- Bir ki şinin hayvan ı, baş kas ı n ın

taşınmaz ı üzerinde bir zarar verdiği takdirde, taşın-
maz ın zilyedi, o hayvan ı yakalayabilir, zarar ı gideri-
linceye kadar al ıkoyabili; hatta durum ve ko şullar
hakl ı gösteriyorsa hayvan ı diğer yollarla etkisiz hale
getirebilir.
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Bu durumda, ta şınmaz ı n zilyedi derh1 hayvan sa-
hibine bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa, onun bu-
lunmas ı için gerekli giri ş imleri yapmak zorundad ı r.

3. Yap ı malikinin sorumluluğu

a. Giderim yükümlülüğü
MADDE 69- Bir binan ı n veya diğer yap ı eserle-

rinin maliki, bunlar ı n yap ım ındaki bozukluklardan
veya bakım ındaki eksikliklerden do ğan zararı gider--
mekle yükümlüdür.

İntifa ve oturma hakk ı sahipleri de, binan ın ba-
kım ı ndaki eksikliklerden doğan zararlardan, malikle
birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Sorumlular ın, bu sebeplerle kendilerine kar şı so-
rumlu olan di ğer ki şilere rücu hakkı sakl ıd ır.

b. Zarar tehlikesini önleme
MADDE 70- Bir baş kas ına ait bina veya diğer

yap ı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle kar şı la-
şan kiş i, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlem-
lerin al ı nmas ın ı hak sahiplerinden isteyebilir.

Kiş ilerin ve mallar ı n korunmas ı hakkındaki kamu
hukuku kurallar ı sakl ıd ı r.
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İİ!. Tehlike sorumluluğu ve denkle ştirme

MADDE 71- Önemli ölçüde tehlike arzeden bir
i şletmenin faaliyetinden zarar do ğduğu takdirde, bu
zarardan işletme sahibi ve varsa i ş leten müteselsilen
sorumludur.

Bir i ş letmenin, mahiyeti veya faaliyette kullan ılan
malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutuldu-
ğunda, bu i ş lerde uzman bir ki şiden beklenen tüm
özenin gösterilmesi durumunda bile s ıkça veya ağır
zararlar doğurmaya elveri şli olduğu sonucuna var ı l ır-
sa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir i ş letme
olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanun-
da benzeri tehlikeler arzeden i şletmeler için özel bir
tehlike sorumlulu ğu öngörülmü şse, bu işletme de
önemli ölçüde tehlike arzeden i şletme sayı lır.

Belirli bir tehlike hali için öngörülen özel sorum-
luluk hükümleri sakl ıd ır.

Önemli ölçüde tehlike arzeden bir i ş letmenin bu
tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmi ş olsa
bile, zarargörenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep
olduğu zararların ın uygun bir bedelle denkle ştiril-
mesini isteyebilirler.
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C. Zamanaşımı
1. Kural
MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin

zararı ve tazminat yükümlüsünü ö ğrendiği tarihten
baş layarak iki y ı l ın ve her halde filin i ş lendiği tarih-
ten baş layarak on y ı l ın geçmesiyle zamana şı m ına uğ-
rar. Ancak, tazminat ceza kanunlar ın ın daha uzun bir
zamanaşım ı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden
doğmuşsa, bu zamana şım ı uygulan ır.

Haks ız fı il dolayı s ıyla zarar gören bak ım ından
bir borç doğmuşsa zarar gören, haks ı z fiilden doğan
tazminat istemi zamana şım ı na uğram ış olsa bile, her
zaman bu borcu ifadan kaç ınabilir.

İİ. Rücu isteminde
MADDE 73- Rücu istemi, tazminat ın tamam ı -

n ın ödendiği ve birlikte sorumlu ki şinin öğrenildiği
tarihten başlayarak iki y ı l ın ve her hlde tazminat ın
tamam ın ın ödendiği tarihten başlayarak on y ı l ı n geç-
mesiyle zamana şı m ı na uğrar.

Tazminat ı n ödenmesi kendisinden istenilen ki ş i,
durumu birlikte sorumlu oldu ğu kiş ilere bildirmek
zorundad ır. Aksi takdirde zamanaşım ı , bu bildirimin
dürüstlük kurallarına göre yap ılabileceği tarihte iş le-
meye baş lar.
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D. Yargılama
I. Ceza hukuku ile ili şkisinde

MADDE 74- Hakim, zarar verenin kusurunun
olup olmadığı , ayırt etme gücünün bulunup bulun-
mad ığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun
sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağl ı olmadığı gibi,
ceza hkimi tarafindan verilen beraat karar ıyla da
bağl ı değildir.

Aynı şekilde, ceza hkiminin kusurun değerlendi-
rilmesine ve zarar ın belirlenmesine ili şkin karar ı da,
hukuk hkimini bağlamaz.

İİ . Tazminat hükınünün değiştirilmesi

MADDE 75- Bedensel zarar ın kapsam ı , karar
verme s ıras ında tam olarak belirlenemiyorsa hakim,
karar ın kesinle şmesinden baş layarak iki yı l içinde,
tazminat hükmünü değiştirme yetkisini sakl ı tutabi-
lir.

İİ!. Geçici ödemeler
MADDE 76- Zarar gören, iddias ının hakl ı lığını

gösteren inand ırı c ı kan ıtlar sunduğu ve ekonomik
durumu da gerektirdiği takdirde hakim, istem Üze-
rine daval ın ın zarar görene geçici ödeme yapmas ına
karar verebilir.
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Daval ın ın yaptığı geçici ödemeler, hükrnedilen
tazminata mahsup edilir; tazminata hükmedilmezse
h.kim, davac ın ın aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi
ile birlikte geri vermesine karar verir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sebepsiz Zenginle şmeden Doğan

Borç ilişkileri

A. Koşulları
I. Genel olarak
MADDE 77- Hakl ı bir sebep olmaks ız ın, bir baş -

kas ın ın malvarlığından veya emeğinden zenginle şen,
bu zenginle ş meyi geri vermekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük, özellikle zenginle şmenin geçerli
olmayan veya gerçekle şmemi ş ya da sona ermi ş bir
sebebe dayanmas ı durumunda doğmuş olur.

Il. Borçianılmamış edimin ifası
MADDE 78- Borçlanmad ığı edimi kendi iste ğiy-

le yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu
sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir.

Zamanaşım ına uğram ış bir borcun ifas ından veya
ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmas ından kay-
naklanan zenginle ş meler geri istenemez.
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Borç olmad ığı hMde ödenmiş olan edimin geri

istenmesine ili şkin diğer kanun hükümleri sakl ıd ır.

B. Geri vermenin kapsamı
1. Zenginle şenin yükümlülüğü

MADDE 79- Sebepsiz zenginle şen, zenginle ş -

menin geri istenmesi s ı ras ında elinden ç ıkmış oldu-

ğunu ispat etti ği kısm ın dışında kalan ı geri vermekle

yükümlüdür.

Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaks ız ın
elden ç ıkarmış sa veya elden ç ıkar ırken ileride geri

vermek zorunda kalabilece ğini hesaba katmas ı ge-

rekiyorsa, zenginle şmenin tamam ını geri vermekle

yükümlüdür.

II. Giderleri isteme hakkı
MADDE 80- Zenginle şen iyiniyetli ise, yaptığı

zorunlu ve yararl ı giderleri, geri verme isteminde bu-
lunandan isteyebilir.

Zenginleşen iyiniyetli değilse, zorunlu giderleri-

nin ve yararl ı giderlerinden sadece geri verme zama-
n ında mevcut olan değer artışı n ın ödenmesini iste-

yebilir.
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Zenginle şen, iyiniyetli olup olmadığı na baki!-
maks ı z ın, diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez.
Ancak, kendisine kar şı l ı k önerilmezse, o şey ile bir-
leştirdiği ve zarars ızca ayr ı lmas ı mümkün bulunan
eklemeleri geri vermeden önce ay ırıp alabilir.

C. Geri istenemenle
MADDE 81- Hukuka veya ahlaka aykı rı bir so-

nucun gerçekle şmesi amac ıyla verilen şey geri iste-
nemez. Ancak, aç ılan davada hakim, bu şeyin Devlete
mal edilmesine karar verebilir.

D. Zamana şımı
MADDE 82- Sebepsiz zenginle şmeden doğan

istem hakkı , hak sahibinin geri isteme hakkı olduğu-
nu öğrendiği tarihten başlayarak iki yı l ın ve her halde
zenginle şmenin gerçekle ştiği tarihten ba şlayarak on
yı l ın geçmesiyle zamana şım ına uğrar.

Zenginle şme, zenginle ş enin bir alacak hakkı ka-
zanmas ı suretiyle gerçekle şmi şse diğer taraf, istem
hakkı zamanaşım ı na uğramış olsa bile, her zaman
bu borcunu ifadan kaç ı nabilir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Borç ilişkisinin Hükümleri

BİRİNCİ AYIRIM

Borçların İfası

A. Genel olarak
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmamas ı
MADDE 83- Borcun, bizzat borçlu tarafindan ifa

edilmesinde alacakl ının menfaati bulunmad ıkça borç-
lu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.

Il. İfanın konusu

1. Kısmen ifa

MADDE 84- Borcun tamam ı belli ve muaccel
ise, alacakl ı kısmen ifay ı reddedebilir.

Alacakl ı kısmen ifayı kabul ederse borçlu, borcun
kendisi tarafindan ikrar olunan k ısm ın ı ifadan kaç ı-
namaz.

2. Bölünemeyen borç
MADDE 85- Bölünemeyen bir borcun birden

çok alacaklısı varsa, alacakl ılardan her biri, borcun ala-
cakl ıların tamam ına ifas ın ı isteyebilir. Borçlu, edimini
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alacakl ı ların hepsine birden ifa etmek zorundad ır.
Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu varsa,

borçlulardan her biri borcun tamam ını ifa etmekle
yükümlüdür.

Durumun gereğinden aksi anlaşılmad ıkça, ifada
bulunan borçlu, alacakl ıya halef olur ve diğer borçlu-
lardan paylar ı oran ında alacağını isteyebilir.

3. Çeşit borcu
MADDE 86- Çeş it borçlar ında hukuki ili şkiden

ve iş in özelliğinden aksi anla şılmad ıkça, edimin seçi-
mi borçluya aittir. Ancak borçlunun seçece ği edim,
ortalama nitelikten daha dü şük olamaz.

4. Seçimlik borç
MADDE 87- Seçimlik borçlarda, hukuki ili şki-

den ve işin özelliğinden aksi anla şılmad ıkça, edimler-
den birinin seçimi borçluya aittir.

5. Faiz
MADDE 88- Faiz ödeme borcunda uygulanacak

yı ll ık faiz oran ı , sözle ş mede kararlaş t ırılmam ış sa faiz
borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat
hükümlerine göre belirlenir.

Sözle ş me ile kararlaştır ılacak y ıll ık faiz oran ı , bi-
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rinci fikra uyar ınca belirlenen y ı ll ık faiz oran ın ın
yüzde elli fazlas ın ı aşamaz.

B. İfa yeri
MADDE 89- Borcun ifa yeri, taraflar ın aç ı k veya

örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine bir anla şma
yoksa, aşağıdaki hükümler uygulan ı r;

1. Para borçları , alacakl ın ın ödeme zaman ındaki
yerleşim yerinde,

2. Parça borçları , sözleşmenin kurulduğu s ı rada
borç konusunun bulunduğu yerde,

3. Bunlar ı n d ışındaki bütün borçlar, doğumlar ı
s ıras ı nda borçlunun yerle şim yerinde,
ifa edilir.

Alacakl ın ın yerleşim yerinde ifas ı gereken bir bor-
cun doğumundan sonra alacakl ın ı n yerleşim yerini
değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçle şmişse
borç, alacakl ının önceki yerle şim yerinde ifa edilebilir.

C. İfa zaman ı
1. Süreye bağlanmamış borç
MADDE 90- İfa zaman ı taraflarca kararla ştı rı l-

mad ıkça veya hukuki ili şkinin özelliğinden anla şı l-
madıkça her borç, doğumu an ında muaccel olur.
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İİ. Süreye bağlı borç

1.Aya ilişkin sürelerde vade

MADDE 91- Borcun ifas ı için bir ayın başlan-
gıc ı veya sonu belirlenmi ş se, bundan ay ın birinci ve
sonuncu günü; ay ın ortas ı belirlenmişse, bundan da
ayın onbe ş inci günü anla şı l ı r.

Borcun ifas ı için gün belirtilmeksizin sadece ay
belirlenmi şse, bundan o ay ın son günü anlaşı l ı r.

2. Diğer sürelerde vade
MADDE 92- Bir borcun veya taraflardan biri-

ne düşen herhangi bir yükümlülü ğün sözle şmenin
kurulmas ından başlayarak belli bir sürenin sonunda
ifas ı gerekiyorsa, ifa zamanı aşağıdaki biçimde belir-
lenir:

1. Gün olarak belirlenmi ş süre, sözle şmenin ku-
rulduğu gün sayı lmaks ız ın, bu sürenin son günü
dolmuş olur. Sekiz veya onbe ş gün olarak belirlenmi ş
süre ise, bir veya iki haftay ı değil, tam sekiz veya on-
be ş günü ifade eder.

2. Hafta olarak belirlenmi ş süre, son haftan ın söz-
leşmenin kurulduğu güne ismen uyan gününde dol-
mu ş olur.

3. Ay olarak veya y ı l, yar ıyıl ve yıl ın dörtte biri gibi
birden çok ay ı içeren bir zaman olarak belirlenmi ş
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süre, sözle şmenin kurulduğu gün ay ın kaç ınc ı günü
ise, son ayın bunu karşılayan gününde dolmu ş olur.
Son ayda bunu karşılayan gün yoksa süre, bu ay ın son
günü dolmu ş sayı l ı r.

4. Yarım aydan onbe ş günlük süre anla şı l ır. Bir
veya birden çok ay ve yarım ay olarak belirlenmiş
sürenin dolduğu gün, son aya onbe ş gün eklenerek
belirlenir.

Bu kurallar, sürenin sözle şmenin kurulmas ından
başka bir andan i şlemeye başladığı durumlarda da uy-
gulanır.

Borçlu, belirli bir süre içinde yerine getirilmesi
gereken bir borcu, bu sürenin dolmas ından önce ifa
etmekle yükümlüdür.

3. Tatil günleri
MADDE 93- İfa zaman ı veya sürenin son günü,

kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlar-
sa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk
güne geçer.

Aksine anla şma geçerlidir.

İİ!. İş saatlerinde ifa
MADDE 94- Borç, al ışı lmış iş saatlerinde ifa ve

kabul edilir.
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1V Sürenin uzat ılmas ı
MADDE 95- Süre uzat ı lmış ise yeni süre, aksi

kararlaştırılm ış olmad ıkça, önceki sürenin sona er-
mesini izleyen birinci günden ba ş lar.

V Erken ifa
MADDE 96- Sözle şmenin hükümlerinden veya

özelliğinden ya da durumun gereğinden taraflar ı n
aksini kastettikleri anlaşılmad ıkça borçlu, edimini sü-
renin sona ermesinden önce ifa edebilir. Ancak, ka-
nun veya sözle şme ya da adet gere ği olmad ıkça borç-
lu, erken ifada bulunmas ı sebebiyle indirim yapamaz.

VI. Karşılıkl ı borç yükleyen sözleşmelerde

1. İfada s ıra
MADDE 97- Karşı l ı kl ı borç yükleyen bir sözle ş -

menin ifas ı isteminde bulunan tarafin, sözle şmenin
koş ullarına ve özelliklerine göre daha sonra ifa etme
hakkı olmad ıkça, kendi borcunu ifa etmi ş ya da ifas ı-
nı önermiş olmas ı gerekir.

2. İfa güçsüzlüğü
MADDE 98- Karşı l ı kl ı borç yükleyen bir sözle ş-

mede, taraflardan birinin borcunu ifada güçsüzlü ğe
dü şmesi ve özellikle iflas etmesi ya da hakk ı ndaki
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haciz i şleminin sonuçsuz kalmas ı sebebiyle diğer ta-
rafin hakkı tehlikeye dü şerse bu taraf, karşı edimin
ifas ı güvence alt ına al ınıncaya kadar kendi ediminin
ifas ından kaç ınabilir.

Hakkı tehlikeye düş en taraf, ayr ıca uygun bir sü-
rede istediği güvence verilmezse sözle şmeden döne-
bilir.

D. Ödeme
I. Ülke parası ile
MADDE 99- Konusu para olan borç Ülke para-

s ıyla ödenir.

Ülke paras ı dışında başka bir para birimiyle öde-
me yap ılmas ı kararlaştır ılmış sa, sözle şmede aynen
ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmad ıkça
borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ulke para-
s ıyla da ödenebilir.

Ülke paras ı dışında başka bir para birimiyle be-
lirlenmi ş ve sözle şmede aynen ödeme ya da bu anla-
ma gelen bir ifade de bulunmad ıkça, borcun ödeme
gününde ödenmemesi üzerine alacakl ı , bu alacağının
aynen veya vade ya da fiili ödeme günündeki rayiç
üzerinden Ülke paras ı ile ödenmesini isteyebilir.
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II. Mahsup
1. Kısmen ödemede
MADDE 100- Borçlu, faiz veya giderleri öde-

mede gecikmemi ş ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana
borçtan dü şme hakkına sahiptir. Aksine anla şma ya-
p ılamaz.

Alacakl ı , alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya
başka bir güvence almış ise, borçlu kısmen yaptığı
ödemeyi, güvence altına al ınan veya güvencesi daha
iyi olan kısma mahsup etme hakkına sahip değildir.

2. Birden çok borçta
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre
MADDE 101- Birden çok borcu bulunan borç-

lu, ödeme gününde bu borçlardan hangisini ödemek
istediğini alacakl ıya bildirebilir.

Borçlu bildirimde bulunmazsa, yap ılan ödeme,
kendisi tarafindan derhal itiraz edilmi ş olmad ıkça,
alacakl ın ın makbuzda gösterdiği borç için yap ılmış
say ı l ır.

b. Kanuna göre
MADDE 102- Kanunen geçerli bir aç ıklama ya-

p ılmad ığı veya makbuzda bir aç ıkl ık bulunmad ığı
durumda ödeme, muaccel borç için yap ılm ış sayı l ır.
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Birden çok borç muaccel ise ödemenin, borçluya
karşı ilk olarak takip edilen borç için yap ılmış olduğu
kabul edilir. Takip yap ılmamış ise ödeme, vadesi ilk
önce gelmiş olan borç için yap ılmış olur.

Birden çok borcun vadesi ayn ı zamanda gelmi ş se,
mahsup orant ı l ı olarak; borçlardan hiçbirinin vadesi
gelmemi şse ödeme, güvencesi en az olan borç için
yap ı lmış say ı l ı r.

111. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi

1. Borçlunun hakkı
MADDE 103- Borcu ödeyen borçlu, bir makbuz

ve borcun tamam ı ödenmi şse, buna ili ş kin borç sene-
dinin geri verilmesini veya iptalini isteyebilir.

Borcun tamamı ödenmemi ş veya borç senedi ala-
cakl ıya başkaca haklar da vermekte ise borçlu, ancak
makbuz verilmesini ve ödemenin borç senedine i ş-
lenmesini isteyebilir.

2. Hükümleri
MADDE 104- Faiz veya kira bedeli gibi dönem-

sel edimlerden biri için, alacakl ı tarafindan çekince
belirtilmeksizin makbuz verilmi şse, önceki dönem-
lere ait edimler de ifa edilmi ş sayı l ı r.

Alacakl ı anaparan ın tamam ı için makbuz vermi ş-
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se, faizlerini de alm ış olduğu kabul edilir.

Borç senedi borçluya geri verilmi şse, borç sona
ermi ş sayı l ır.

3. Senedin geri verilememesi
MADDE 105- Alacakl ı , borç senedini kaybetti-

ğini iddia ederse, borçlunun istemi üzerine, borcu
ödeme s ıras ında, kendisine borç senedinin iptalini ve
borcun sona ermiş olduğunu gösteren resmen dü-
zenlenmi ş veya usulüne göre onaylanm ış bir belge
vermek zorundad ır.

Kıymetli evrakın iptaline ili şkin hükümler sakl ı-
d ı r.

E. Alacakl ının temerrudü
I. Koşulları
MADDE 106- Yapma veya verme edimi gereği

gibi kendisine önerilen alacakl ı , hakl ı bir sebep ol-
maks ızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa
edebilmesi için kendisi tarafindan yap ı lmas ı gereken
haz ırl ık fiillerini yapmaktan kaç ın ırsa, temerrüde
düşmüş olur.

Alacakl ı , müteselsil borçlulardan birine karşı te-
merrüde düşerse, diğerlerine kar şı da temerrüde dü ş-
müş olur.
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II. Hükümleri

1. Bir şeyin teslimine ili şkin edimlerde

a. Tevdi hakkı
MADDE 107- Alacakl ın ın temerrüde dü ş mesi

durumunda borçlu, hasar ve giderleri alacakl ıya ait
olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek bor-
cundan kurtulabilir.

Tevdi yerini, ifa yerindeki hakim belirler. Bununla
birlikte ticari mallar, hakim karar ı olmadan da bir ar-
diyeye tevdi edilebilir.

b. Satma hakkı
MADDE 108- Sözle şmenin konusu olan şeyin

niteliği veya işin özelliği tevdi edilmesine uygun dü ş-
mez veya teslim edilecek şey bozulabilir ya da baki-
m ı , korunmas ı veya tevdi edilmesi önemli bir gideri
gerektirir ise, borçlu, alacakl ıya önceden ihtarda bu-
lunmas ı koşuluyla, hkimin izniyle onu aç ık artırma
yoluyla satt ırıp bedelini tevdi edebilir.

Teslim edilecek şey, borsada kay ıtl ıysa veya piyasa
fiyat ı varsa ya da yap ı lacak gidere oranla değeri az ise,
satışı n aç ık artırma yoluyla yap ılmas ı zorunlu olma-
d ığı gibi, hakim, önceden ihtarda bulunma ko ş ulunu
aramaks ı z ın satışa izin verebilir.
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c. Tevdi konusunu geri alma
MADDE 109- Alacakl ı , tevdi edilen şeyi kabul

ettiğini aç ıklamış veya tevdi bir rehnin ortadan kald ı-
rı lmas ı sonucunu doğurmuş olmad ı kça borçlu, tevdi
edilen şeyi geri alabilir.

Tevdi edilen şey geri al ı ndığı anda alacak, bütün
yan haklar ıyla birlikte varl ığını sürdürür.

2. Diğer edimlerde
MADDE 110- Borcun konusu bir şeyin teslimini

gerektirmiyorsa, alacakl ı nı n temerrüdü hMinde borç-
lu, borçlunun temerrüdüne ili şkin hükümlere göre
sözleşmeden dönebilir.

F. Diğer ifa engelleri
MADDE 111- Borçlunun kusuru olmaks ı z ın,

alacağın kime ait oldu ğunda veya alacakl ın ı n kimli-
ğinde duraksama sebebiyle ya da alacakl ıdan kaynak-
lanan diğer ki şisel bir sebeple borç, alacakl ıya veya
temsilcisine ifa edilemezse borçlu, alacakl ın ı n temer-
rüdünde olduğu gibi, tevdi ya da sözle şmeden dön-
me hakkını kullanabilir.
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İKİNCİ AYIRIM

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçlar ı

A. Borcun ifa edilmemesi

1. Giderim borcu

1. Genel olarak
MADDE 112- Borç hiç veya gereği gibi ifa edil-

mezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yükleneme-
yeceğini ispat etmedikçe, alacakl ın ın bundan doğan
zarar ın ı gidermekle yükümlüdür.

2.Yapma ve yapmama borçlarmda

MADDE 113- Yapma borcu, borçlu tarafindan
ifa edilmediği takdirde alacakl ı , masrafi borçluya ait
olmak üzere edimin kendisi veya başkas ı tarafindan
ifas ına izin verilmesini isteyebilir; her türlü giderim
isteme hakkı sakl ıd ır.

Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu ay-
kırı davranışı n ın doğurduğu zarar ı gidermekle yü-
kümlüdür.

Alacakl ı , ayrıca borca aykırı durumun ortadan
kald ı rılmas ı nı veya bu konuda masrafi borçluya ait
olmak üzere kendisinin yetkili kı l ınmas ın ı isteyebilir.
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II. Sorumluluğun ve giderim borcunun
kapsamı

1. Genel olarak
MADDE 114- Borçlu, genel olarak her türlü

kusurdan sorumludur. Borçlunun sorumluluğunun
kapsamı , iş in özel niteliğine göre belirlenir. İş özel-
likle borçlu için bir yarar sağlam ıyorsa, sorumluluk
daha hafif olarak değerlendirilir.

Haks ız fil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas
yoluyla sözleşmeye aykırı l ık hllerine de uygulan ı r.

2. Sorumsuzluk anlaşması
MADDE 115- Borçlunun ağır kusurundan so-

rumlu olmayacağına ilişkin önceden yap ılan anlaş ma
kesin olarak hükümsüzdür.

Borçlunun alacakl ı ile hizmet sözleşmesinden
kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu ol-
mayacağına ilişkin olarak önceden yapt ığı her türlü
anlaş ma kesin olarak hükümsüzdür.

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sa-
nat, ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafindan
verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif ku-
surundan sorumlu olmayaca ğına ili şkin önceden ya-
p ılan anlaş ma kesin olarak hükümsüzdür.
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3. Yard ımc ı kişilerin fiullerinden sorumluluk

MADDE 116- Borçlu, borcun ifas ını veya bir
borç ili şkisinden doğan hakkın kullanılmas ın ı , bir-
likte yaşadığı ki ş iler ya da yan ında çal ışanlar gibi yar-
d ımc ı lar ı na kanuna uygun surette b ırakmış olsa bile,
onların iş i yürüttükleri s ırada diğer tarafa verdikleri
zarar ı gidermekle yükümlüdür.

Yard ımc ı kiş ilerin fiilinden doğan sorumluluk,
önceden yap ılan bir anla şmayla tamamen veya kıs-
men kald ı rılabilir.

Uzmanl ığı gerektiren bir hizmet, meslek veya
sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar tarafindan
verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yard ı mc ı
ki şilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin
anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.

B. Borçlunun temerrüdü
I. Koşulları
MADDE 117- Muaccel bir borcun borçlusu, ala-

cakl ı n ı n ihtar ıyla temerrüde dü şer.

Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya
sözleşmede sakl ı tutulan bir hakka dayanarak taraf-
lardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak
suretiyle belirlemi şse, bu günün geçmesiyle; haks ı z
fiulde filin iş lendiği, sebepsiz zenginle ş mede ise zen-
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ginleşmenin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde
düşmüş olur. Ancak sebepsiz zenginle şenin iyiniyetli
olduğu hallerde temerrüt için bildirim şartt ı r.

Il. Hükümleri
1. Genel olarak
a. Gecikme tazminat ı
MADDE 118- Temerrüde dü şen borçlu, temer-

rüde düşmekte kusuru olmad ığın ı ispat etmedik-
çe, borcun geç ifas ı ndan dolayı alacakl ın ın uğradığı
zarar ı gidermekle yükümlüdür.

b. Beklenmedik hlden sorumluluk
MADDE 119- Temerrüde dü şen borçlu, beklen-

medik hl sebebiyle do ğacak zarardan sorumludur.

Borçlu, temerrüde dü ş mekte kusuru olmad ığı n ı
veya borcunu zaman ında ifa etmi ş olsayd ı bile bek-
lenmedik Mlin ifa konusu şeye zarar vereceğini ispat
ederek bu sorumluluktan kurtulabilir.

2. Temerrüt faizi
a. Genel olarak
MADDE 120- Uygulanacak yı ll ık temerrüt faizi

oran ı , sözle şmede kararla ştırılmam ışsa, faiz borcu-
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nun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenir.

Sözleşme ile kararlaştırı lacak yıll ık temerrüt faizi
oran ı , birinci fikra uyar ınca belirlenen y ıll ık faiz ora-
nının yüzde yüz fazlas ın ı aşamaz.

Akdî faiz oran ı kararlaştırı lmakla birlikte sözle ş-
mede temerrüt faizi kararlaştırılmam ışsa ve yıll ık
akdî faiz oran ı da birinci fikrada belirtilen faiz ora-
n ından fazla ise, temerrüt faizi oran ı hakkında akd
faiz oran ı geçerli olur.

b. Faizlerde, iratlarda ve ba ğış lamada
temerrüt faizi

MADDE 121- Faiz veya irat borcunu ya da ba-
ğış ladığı bir miktar parayı ödemekte temerrüde dü-
şen borçlu, icra takibine giri şildiği veya dava aç ıldığı
günden baş layarak, temerrüt faizi ödemekle yüküm-
lüdür.

Buna aykır ı olarak yap ılan anlaş malar, ceza koşulu
hükümlerine tabi olur.

Temerrüt faizine, ayr ıca temerrüt faizi yürütüle-
mez.

3. Aşkın zarar
MADDE 122- Alacakl ı , temerrüt faizini aşan bir

zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusu-

52



TÜRK BORÇLAR KANUNU

ru bulunmad ığını ispat etmedikçe, bu zarar ı da gider-
mekle yükümlüdür.

Temerrüt faizini a şan zarar miktar ı görülmekte
olan davada belirlenebiliyorsa, davac ının istemi üze-
rine hakim, esas hakk ında karar verirken bu zarar ın
miktar ına da hükmeder.

4. Karşı lıklı borç yüldeyen sözle şmelerde

a. Süre verilmesi
MADDE 123- Karşı l ıkl ı borç yükleyen sözle şme-

lerde, taraflardan biri temerrüde dü ştüğü takdirde di-
ğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir
veya uygun bir süre verilmesini hkimden isteyebilir.

b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar

MADDE 124- Aşağıdaki durumlarda süre veril-
mesine gerek yoktur:

1. Borçlunun içinde bulundu ğu durumdan veya
tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı anlaşı -
l ıyorsa.

2. Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifas ı
alacakl ı için yarars ız kalmış sa.

3. Borcun ifas ının, belirli bir zamanda veya belirli
bir süre içinde gerçekle şmemesi üzerine, ifan ın artık
kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşı l ıyorsa.
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c. Seçimlik haklar
MADDE 125- Temerrüde dü şen borçlu, verilen

süre içinde, borcunu ifa etmemi şse veya süre veril-
mesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise ala-
cakl ı , her zaman borcun ifas ın ı ve gecikme sebebiyle
tazminat isteme hakkına sahiptir.

Alacakl ı , ayr ıca borcun ifas ı ndan ve gecikme taz-
minatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildire-
rek, borcun ifa edilmemesinden do ğan zarar ın gide-
rilmesini isteyebilir veya sözle şmeden dönebilir.

Sözleşmeden dönme h.linde taraflar, kar şı l ık-
lı olarak ifa yükümlülü ğünden kurtulurlar ve daha
önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu du-
rumda borçlu, temerrüde dü şmekte kusuru olma-
dığı n ı ispat edemezse alacakl ı , sözleşmenin hüküm-
süz kalmas ı sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini
de isteyebilir.

d. Sürekli edimli sözle şmelerde
PvIADDE 126- ifasina baş lanmış sürekli edimli

sözle ş melerde, borçlunun temerrüdü halinde alacak-
l ı , ifa ve gecikme tazminat ı isteyebilece ği gibi, sözle ş -
meyi feshederek, sözleşmenin süresinden önce sona
ermesi yüzünden uğradığı zararı n giderilmesini de
isteyebilir.
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borç ilişkilerinin Üçüncü Ki şilere Etkisi

A. Alacaklıya halef olma
MADDE 127- Alacakl ıya ifada bulunan üçüncü

kiş i, aşağıdaki hMlerde ifas ı ölçüsünde alacakl ın ın
haklar ına halef olur:

1. Baş kas ın ın borcu için rehnedilen bir şeyi re-
hinden kurtard ığı ve bu şey üzerinde mülkiyet veya
başka bir ayni hakkı bulunduğu takdirde.

2. Alacald ıya ifada bulunan üçüncü ki şinin ona
halef olacağı , borçlu tarafindan ifadan önce alacakl ıya
bildirildiği takdirde.

Diğer halefiyet hllerine ili şkin kanun hükümleri
sakl ıd ır.

B. Üçüncü kişinin filmi üstlenme
MADDE 128- Üçüncü bir ki ş inin filmi başka-

s ına karşı üstlenen, bu filin gerçekle şmemesinden
doğan zarar ı gidermekle yükümlüdür.

Belirli bir süre için yap ılan üstlenmede, sürenin
bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için yaz ı-
l ı olarak ba şvurulmamas ı halinde, üstlenenin sorum-
luluğunun sona ereceği kararlaştır ılabilir.
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C. Üçüncü ki ş i yararına sözle şme

I. Genel olarak
MADDE 129- Kendi ad ı na sözle ş me yapan kiş i,

sözle şmeye üçüncü ki şi yararı na bir edim yükümlü-
lüğü koydurmuşsa, edimin üçüncü ki şiye ifa edilme-
sini isteyebilir.

Üçüncü ki ş i veya üçüncü ki şiye halef olanlar da,
taraflar ı n amac ına veya örf ve âdete uygun düştüğü
takdirde edimin ifas ın ı isteyebilirler. Bu durumda,
üçüncü ki ş i veya ona halef olanlar bu hakk ı kullan-
mak istediklerini borç İuya bildirdikten sonra, alacak-
ii borçluyu ibra edemeyeceği gibi, borcun nitelik ve
kapsam ı n ı da deği ştiremez.

II. Sorumluluk sigortalarında
MADDE 130- Başkas ın ı çal ışt ıran kiş i, çalıştırd ı-

ğı ki ş iye karşı hukuki sorumluluğunu güvence alt ı-
na almak üzere sigorta yapt ırmışsa, sigortadan doğan
haklar doğrudan doğruya çal ışana ait olur.

Ancak, çal ışana ödenecek sigorta tazminat ı , genel
hükümlere göre ödenecek tazminattan indirilir.

Diğer hukuki sorumluluk sigortalarına ili şkin ka-
nun hükümleri sakl ıd ı r.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borçların ve Borç ilişkilerinin Sona Ermesi,

Zamanaşımı

BİRİNCİ AYIRIM
Sona Erme H ılleri

A. As ıl borca bağlı hak ve borçların sona
ermesi

MADDE 131- As ıl borç ifa ya da di ğer bir sebeple
sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve ceza koşu-
lu gibi buna bağl ı hak ve borçlar da sona ermi ş olur.

İş lemiş faizin ve ceza koşulunun ifas ın ı isteme
hakkı sözle şmeyle veya ifa anma kadar yap ılacak bir
bildirimle sakl ı tutulmu ş ise ya da durum ve koşul-
lardan sakl ı tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu faizler ve
ceza ko şulu istenebilir.

Taşınmaz rehnine, kıymetli evraka ve konkorda-
toya ili şkin özel hükümler sakl ıd ı r.

B. İbra
MADDE 132- Borcu doğuran işlem kanunen

veya taraflarca belli bir şekle bağl ı tutulmuş olsa bile
borç, taraflar ın şekle bağl ı olmaks ı z ın yapacaklar ı ibra
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sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kald ı-
rılabilir.

C. Yenileme
1. Genel olarak
MADDE 133- Yeni bir borçla mevcut bir borcun

sona erdirilmesi, ancak taraflar ın bu yöndeki aç ık ira-
desi ile olur.

Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde
bulunulmas ı veya yeni bir alacak senedi ya da yeni bir
kefalet senedi düzenlenmesi, taraflar ın açık yenileme
iradeleri olmad ıkça yenileme say ılmaz.

II. Cari hesaplarda
MADDE 134- Çe ş itli kalemlerin bir cari hesaba

sadece kaydedilmiş olmas ı , borcun yenilenmi ş oldu-
ğu anlam ı na gelmez.

Ancak, hesab ın kesilmi ş ve hesap sonucu di ğer
tarafça kabul edilmi ş olmas ı durumunda, borç yeni-
lenmi ş olur.

Kalemlerden birinin güvencesi varsa, aksi karar-
laştırılmad ıkça, hesap kesilip sonucun kabul edilmi ş
olmas ı , güvenceyi sona erdirmez.

D. Birle şme
MADDE 135- Alacakl ı ve borçlu s ıfatlar ının aynı
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kişide birle şmesiyle borç sona erer. Ancak, üçüncü
kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hak-
ları birleşmeden etkilenmez.

Birleşme geçmi şe etkili olarak ortadan kalkarsa,
borç varlığın ı sürdürür.

Taşınmaz rehni ve kıymetli evraka ili şkin özel hü-
kümler sakl ıd ı r.

E. İfa imkns ız1ığı
I. Genel olarak
MADDE 136- Borcun ifas ı borçlunun sorumlu

tutulamayacağı sebeplerle imkans ı zlaşırsa, borç sona
erer.

Karşı lıkl ı borç yükleyen sözle şmelerde imkans ızl ık
sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, kar şı taraftan al-
mış olduğu edimi sebepsiz zenginle şme hükümleri
uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendi-
sine ifa edilmemi ş olan edimi isteme hakkını kaybe-
der. Kanun veya sözle şmeyle borcun ifas ından önce
doğan hasarın alacakl ıya yükletilmiş olduğu durum-
lar, bu hükmün d ışındad ı r.

Borçlu ifan ın imkans ızlaştığını alacakl ıya gecik-
meksizin bildirmez ve zarar ın artmamas ı için gerekli
önlemleri almazsa, bundan do ğan zararları gider-
mekle yükümlüdür.
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II. Kısmi ifa imktns ız1ığı
MADDE 137- Borcun ifas ı borçlunun sorum-

lu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkans ızlaşırsa
borçlu, borcunun sadece imk5ns ı zlaşan kısm ı ndan
kurtulur. Ancak, bu kısmi ifa imkans ı zlığı önceden
öngörülseydi taraflarca böyle bir sözle şmenin yap ıl-
mayacağı aç ı kça anlaşı l ırsa, borcun tamam ı sona erer.

Karşı l ıkl ı borç yükleyen sözleş melerde, bir tara-
fm borcu kısmen imkans ızlaşır ve alacakl ı kısmi ifaya
razı olursa, karşı edim de o oranda ifa edilir. Alacak-
l ının böyle bir ifaya raz ı olmamas ı veya karşı edi-
min bölünemeyen nitelikte olmas ı durumunda, tam
imkans ı zl ık hükümleri uygulan ır.

İİ!. Aşırı ifa güçlüğü

MADDE 138- Sözleşmenin yap ı ld ığı s ı rada taraf-
larca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen
olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan
bir sebeple ortaya ç ıkar ve sözleşmenin yap ı ldığı s ı-
rada mevcut olgular ı , kendisinden ifan ı n istenmesini
dürüstlük kurallar ına aykırı dü şecek derecede borç-
lu aleyhine değiş tirir ve borçlu da borcunu henüz
ifa etmemi ş veya ifan ın aşırı ölçüde güçleşmesinden
doğan haklar ın ı sakl ı tutarak ifa etmi ş olursa borçlu,
h.kimden sözle şmenin yeni ko şullara uyarlanmas ı n ı
isteme, bu mümkün olmad ığı takdirde sözleşmeden
dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözle şmeler-
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de borçlu, kural olarak dönme hakkın ın yerine fesih
hakkı n ı kullan ır.

Bu madde hükmü yabanc ı para borçiar ı nda da uy-
gulan ı r.

F. Takas
1. Koşulları
1. Genel olarak
MADDE 139- Iki ki şi, karşı l ıkl ı olarak bir mik-

tar para veya özde ş diğer edimleri birbirine borçlu
olduklar ı takdirde, her iki borç muaccel ise her biri
alacağını borcuyla takas edebilir.

Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sü-
rülebilir.

Zamana şım ına uğramış bir alacağın takas ı , ancak
takas edilebileceği anda henüz zamana şı m ına uğra-
mamış olmas ı koşuluyla ileri sürülebilir.

2. Kefalet hMinde
MADDE 140- As ı l borçlunun takas ı ileri sürme

hakkı bulundukça, kefili de alacakl ıya ifada bulun-
maktan kaç ınabilir.

3. Üçüncü kişi yararına sözle şme hfılinde
MADDE 141- Üçüncü kişi yarar ı na borçlanan
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kiş i, bu borcu ile sözle şmenin diğer tarafindan olan
alacağını takas edemez.

4. Borçlunun iflas ı h ı1inde

MADDE 142- Borçlunun iflas ı halinde alacakl ı-
lar, muaccel olmasalar bile, alacaklar ı n ı , müflise olan
borçlar ı iletakas edebilirler.

İİ. Hükümleri

MADDE 143- Takas, ancak borçlunun takas ira-
desini alacakl ıya bildirmesiyle gerçekleş ir. Bu du-
rumda her iki borç, takas edilebilecekleri anda daha
az olan borç tutar ınca sona erer.

Cari hesapla ilgili ticarete ili şkin özel teamüller
sakl ıd ı r.

111. Alacaklının rızas ıyla takas edilebilir
alacaklar

MADDE 144- Aş ağıdaki alacaklar takas haklar ı -
nın doğumundan sonra, ancak alacakl ıların rı zas ıyla
takas edilebilir:

1. Tevdi edilmiş e şyan ın geri verilmesine veya be-
deline ili şkin alacaklar.

2. Haks ız olarak al ınmış veya aldatma sonucun-
da al ıkonulmuş e şyan ın geri verilmesine veya bedeli-
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ne ili şkin alacaklar.

3. Nafaka ve i şçi ücreti gibi, borçlunun ve aile-
sinin bakımı için zorunlu olup, özel niteli ği gereği,
doğrudan alacakl ıya verilmesi gereken alacaklar.

1V Takastan feragat
MADDE 145- Borçlu, takas hakk ından önceden

de feragat edebilir.

İKİNC İ AYIRIM
Zamanaşımı

A. Süreler
I. On yıllık zamana şınıı
MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bu-

lunmad ıkça, her alacak on yı ll ık zamanaşım ı na tabi-
dir.

Il. Beş yıllık zamana şımı
MADDE 147- Aşağıdaki alacaklar için be ş yı ll ık

zamanaşı m ı uygulanır:
1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi di-

ğer dönemsel edimler.

2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerler-
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deki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yer-
lerdeki yeme içme bedelleri.

3. Küçük sanat i şlerinden ve küçük çapta peraken-
de satış lardan doğan alacaklar.

4. Bir ortakl ıkta, ortakl ık sözle şmesinden doğan
ve ortaklar ın birbirleri veya kendileri ile ortakl ık ara-
s ındaki; bir ortakl ığın müdürleri, temsilcileri, denet-
çileri ile ortakl ık veya ortaklar aras ındaki alacaklar.

5. Vekalet, komisyon ve acental ık sözleşmelerin-
den, ticari simsarl ık ücreti alacağı dışı nda, simsarl ık
sözleşmesinden doğan alacaklar.

6. Yüklenicinin yükümlülüklerini a ğır kusuruyla
hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi d ışında, eser sözle ş-
mesinden doğan alacaklar.

111. Sürelerin kesinhi ği
MADDE 148- Bu ayır ımda belirlenen zamanaşı-

mı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez.

1V Zamanaşımının başlangıcı
1. Genel olarak
MADDE 149- Zamanaşım ı , alacağın muaccel ol-

mas ıyla işlemeye baş lar.

Alacağın muaccel olmas ın ın bir bildirime bağl ı
olduğu hallerde, zamana şım ı bu bildirimin yap ılabi-
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leceği günden işlemeye baş lar.

2. Dönemsel edimlerde

MADDE 150- Ömür boyunca gelir ve benzeri
dönemsel edimlerde, alaca ğın tamam ı için zamana-
şımı , ifa edilmemi ş ilk dönemsel edimin muaccel ol-
duğu günde işlemeye baş lar.

Alacağın tamam ı zamanaşımına uğram ışsa, ifa
edilmemiş dönemsel edimler de zamana şımına Uğ-

ramış olur.

V Sürelerin hesaplanmas ı
MADDE 151- Süreler hesaplan ırken zamanaşı -

mın ı n baş ladığı gün sayılmaz ve zamana şım ı ancak
sürenin son günü de hak kullan ılmaks ız ın geçince
gerçekle şmiş olur.

Zamanaşım ı sürelerinin hesaplanmas ında da,
borçlar ın ifas ındaki sürelerin hesaplanmas ına ili şkin
hükümler uygulan ı r.

B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı
MADDE 152- As ıl alacak zamana şımına uğra-

yınca, ona bağl ı faiz ve diğer alacaklar da zamana şı-
mina uğram ış olur.
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C. Zamanaşımının durmas ı
MADDE 153- Aş ağı daki durumlarda zamanaşı-

mı işlemeye başlamaz, baş lamış sa durur:

1. Velayet süresince, çocuklar ın ana ve babalar ı n-
dan olan alacaklar ı için.

2. Vesayet süresince, vesayet alt ında bulunanlar ın
vasiden veya vesayet i şlemleri sebebiyle Devletten
olan alacaklar ı için.

3. Evlilik devam etti ği sürece, eş lerin diğerinden
olan alacaklar ı için.

4. Hizmet ili şkisi süresince, ev hizmetlilerinin
onları çalıştı ranlardan olan alacaklar ı için.

5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip ol-
duğu sürece.

6. Alacağı , Türk mahkemelerinde ileri sürme
imkan ın ın bulunmad ığı sürece.

7. Alacakl ı ve borçlu s ıfatı n ı n ayn ı ki şide birle ş -
mesinde, birle şmenin ileride geçmi şe etkili olarak
ortadan kalkmas ı durumunda, bu durumun ortaya
ç ıkmas ına kadar geçecek sürece.

Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalk-
tığı günün bitiminde zamana şı mı işlemeye başlar
veya durmadan önce baş lamış olan i ş lemesini sürdü-
rür.
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D. Zamana şımının kesilmesi

1. Sebepleri

MADDE 154- Aşağıdaki durumlarda zamana şı-
mı kesilir:

1. Borçlu borcu ikrar etmi ş se, özellikle faiz öde-
miş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin ver-
miş veya kefil göstermişse.

2. Alacakl ı , dava veya def'i yoluyla mahkemeye
veya hakeme başvurmu şsa, icra takibinde bulunmu ş-
sa ya da iflas masas ına başvurmu ş sa.

II. Birlikte borçlulara etkisi

MADDE 155- Zamanaşım ı müteselsil borçlular-
dan veya bölünemeyen borcun borçlular ından birine
karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmi ş olur.

Zamanaşımı as ıl borçluya kar şı kesilince, kefile
karşı da kesilmi ş olur.

Zamana şım ı kefile karşı kesilince, as ı l borçluya
karşı kesilmi ş olmaz.

İİ!. Yeni sürenin ba şlamas ı
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara

bağlanması hfilinde

MADDE 156- Zamanaşım ı n ın kesilmesiyle, yeni
bir süre i ş lemeye baş lar.
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Borç bir senetle ikrar edilmi ş veya bir mahkeme
ya da hakem karar ına bağlanm ış ise, yeni süre her za-
man on yı ld ı r.

2. Alacaklının fiili hMinde

MADDE 157- Bir dava veya def'i yoluyla kesil-
miş olan zamana şımı , dava süresince taraflar ın yargı-
lamaya ili şkin her iş leminden veya Mkimin her kara-
r ından sonra yeniden i ş lemeye baş lar.

Zamanaşım ı , icra takibiyle kesilmişse, alacağın ta-
kibine ili şkin her i şlemden sonra yeniden işlemeye
baş lar.

Zamanaşımı , iflas masas ına başvurma sebebiy-
le kesilmişse, iflasa ili şkin hükümlere göre alaca ğın
yeniden istenmesi imkan ının doğumundan itibaren
yeniden i ş lemeye baş lar.

E. Davan ın reddinde ek süre
MADDE 158- Dava veya def'i; mahkemenin

yetkili veya görevli olmamas ı ya da düzeltilebilecek
bir yanlış l ık yap ılmas ı yahut vaktinden önce aç ı lmış
olmas ı nedeniyle reddedilmiş olup da o arada zama-
naşı m ı veya hak dü şürücü süre dolmu ş sa, alacakl ı alt-
mış günlük ek süre içinde haklar ın ı kullanabilir.
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F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış
alacakta

MADDE 159- Alacağın bir taşınır rehniyle gü-
venceye bağlanm ış olmas ı , bu alacak için zamana şı-
m ın ın işlemesine engel olmaz; bununla birlikte ala-
cakl ının, hakkın ı rehinden alma yetkisi devam eder.

G. Zamana şımından feragat

MADDE 160- Zamanaşım ından önceden feragat
edilemez.

Müteselsil borçlulardan birinin feragat etmiş ol-
mas ı, diğerlerine karşı ileri sürülemez.

Bölünemez bir borcun borçlular ından birinin fe-
ragat etmi ş olmas ı durumunda da aynı hüküm uy-
gulanı r.

As ıl borçlunun feragati de kefile kar şı ileri sürü-
lemez.

H. ileri sürülmesi
MADDE 161- Zamanaşım ı ileri sürülmedikçe,

hakim bunu kendili ğinden göz önüne alamaz.
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Borç ilişkilerinde Özel Durumlar

BİRİNCİ AYIRIM
Teselsül

A. Müteselsil borçluluk
I. Doğuşu

MADDE 162- Birden çok borçludan her biri,
alacakl ıya karşı borcun tamam ı ndan sorumlu olmay ı
kabul ettiğini bildirirse, müteseisil borçluluk do ğar.

Böyle bir bildirim yoksa, müteselsil borçluluk an-
cak kanunda öngörülen Mllerde doğar.

Il. Dış ilişki
1. Hükümleri
a. Borçluların sorumluluğu
MADDE 163- Alacakl ı , borcun tamam ın ın veya

bir kı sm ın ın ifas ını , dilerse borçluların hepsinden,
dilerse yaln ı z birinden isteyebilir.

Borçlular ı n sorumluluğu, borcun tamam ı öde-
ninceye kadar devam eder.
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b. Borçluların savunmaları
MADDE 164- Müteselsil borçlulardan biri, ala-

cakl ıya karşı , ancak onunla kendi aras ındaki kiş isel
ilişkilerden veya müteselsil borcun sebep ya da konu-
sundan doğan def'i ve itirazlar ı ileri sürebilir.

Müteselsil borçlulardan biri ortak def'i ve itirazla-
r ı ileri sürmezse, diğerlerine karşı sorumlu olur.

e. Borçluların bireysel davranışı
MADDE 165- Kanun veya sözle şme ile aksi be-

lirlenmedikçe, borçlulardan biri kendi davran ışıyla
diğer borçlular ın durumunu ağırlaştıramaz.

2. Borcun sona ermesi
MADDE 166- Borçlulardan biri, ifa veya takasla

borcun tamam ını veya bir kısmını sona erdirmişse,
bu oranda diğer borçlular ı da borçtan kurtarm ış olur.

Borçlulardan biri, alacakl ıya ifada bulunmaks ız ın
borçtan kurtulmuşsa, diğer borçlular bundan, ancak
durumun veya borcun niteli ğinin elverdiği ölçüde
yararlanabilirler.

Alacakl ının borçlulardan biriyle yapt ığı ibra söz-
le şmesi, diğer borçluları da ibra edilen borçlunun iç
ilişkideki borca kat ılma payı oran ında borçtan kurta-
rır.
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İİ!. İç ilişki

1. Paylaşım
MADDE 167- Aksi kararla ştı rı lmad ıkça veya

borçlular aras ındaki hukuki ilişkinin niteliğinden an-
laşılmad ıkça, borçlulardan her biri, alacakl ıya yap ılan
ifadan, birbirlerine karşı eş it paylarla sorumludurlar.

Kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan borç-
lunun, ödedi ği fazla miktar ı diğer borçlulardan iste-
me hakkı vard ı r. Bu durumda borçlu, her bir borçlu-
ya ancak payı oran ı nda rücu edebilir.

Borçlulardan birinden al ınamayan miktar ı , diğer
borçlular eşit olarak üstlenmekle yükümlüdürler.

2.Alacaldıya halef olma
MADDE 168- Diğerlerine rücu hakkına sahip

olan borçlulardan her biri, ifa etti ği miktar oran ında
alacakl ı n ı n haklar ı na halef olur.

Alacakl ı diğerlerinin zararına olarak borçlulardan
birinin durumunu iyile ştirirse, bunun sonuçlar ına
katlan ı r.

B. Müteselsil alacald ılık
MADDE 169- Müteselsil alacakl ı l ı k, borçlunun,

alacakl ılardan her birine borcun tamam ın ı isteme
hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlar-
da doğar.
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Borçlu, alacakl ı lardan birine yaptığı ifayla, bütün
alacakl ılara karşı borcundan kurtulmu ş olur.

Alacakl ılardan birinin icraya veya mahkemeye
başvurmu ş olduğu kendisine bildirilmedikçe, borçlu
onlardan dilediği birine ifada bulunabilir.

Aksi kararla ştırılmad ıkça veya alacakl ı lar aras ında-
ki hukuki ili şkinin niteliğinden anla şılmad ıkça, ala-
cakl ı lardan her birinin edim üzerindeki haklar ı eşittir.

Kendisine dü şen paydan fazlas ını elde eden ala-
cakl ı , bu fazlal ığı payın ı alamam ış olan diğer alacakl ı-
lara ödemekle yükümlüdür.

İKİNCİ AYIRIM
Koşullar

A. Geciktirici ko şul
I. Genel olarak
MADDE 170- Bir sözle şmenin hüküm ifade et-

mesi, gerçekle şip gerçekle ş meyeceği bilinmeyen bir
olguya b ırakılmış sa, sözleşme geciktirici ko ş ula bağ-
lanm ış olur.

Aksi kararlaştırı lmam ışsa, geciktirici ko şula bağl ı
sözle ş me, ancak ko şulun gerçekle ştiği andan baş laya-
rak hüküm ifade eder.
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İİ . Koşulun askıda olduğu sıradaki durum

MADDE 171- Koşul gerçekleşinceye kadar borç-
lu, borcun gere ği gibi ifas ın ı engelleyecek her türlü
davranış tan kaç ınmakla yükümlüdür.

Koşula bağl ı hakkı tehlikeye dü şürülen alacakl ı ,
alacağı koşula bağl ı olmayan alacakl ılar ın hakların ı
korumak üzere ba şvurabilecekleri önlemleri alabilir.

Koşulun gerçekle şmesinden önce yap ılan tasar-
ruflar, koşulun hükümlerini zedelediği oranda geçer-
siz olur.

İİ!. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen
yararlar

MADDE 172- Borcun konusunu olu şturan şey,
koşulun gerçekle şmesinden önce kendisine verilen
alacakl ı , koşul gerçekleşirse, koşulun gerçekle şmesi-
ne kadar elde etti ği yararların sahibi olur.

Koş ul gerçekleşmezse alacakl ı , elde ettiği yararları
geri vermekle yükümlüdür.

B. Bozucu koşul
MADDE 173- Sona ermesi önceden gerçekle şip

gerçekle şmeyeceği bilinmeyen bir olguya b ırakılan
sözle şme, bozucu ko şula bağlanmış olur.

Bozucu ko şula bağlanmış sözleşmenin hükümle-
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ri, koşulun gerçekle ş tiği anda ortadan kalkar.

Aksi kararlaştırılmad ıkça veya i şin niteliğinden
anla şılmad ı kça sona erme, geçmi şe etkili olmaz.

C. Ortak hükümler

I. Koşulun gerçekle şmesi
MADDE 174- Koşul, taraflardan birinin bizzat

yerine getirmesi gerekli bir davran ış değilse, o tarafin
ölümü halinde mirasç ıs ı onun yerine geçebilir.

İİ. Dürüstlük kurallar ına aykırı engelleme

MADDE 175- Taraflardan biri, koşulun gerçek-
leşmesine dürüstlük kurallar ına aykırı olarak engel
olursa, koşul gerçekleşmiş sayı l ı r.

Taraflardan biri, ko şulun gerçekleşmesini dürüst-
lük kurallar ına aykırı biçimde sağlarsa, koş ul gerçek-
leşmemi ş sayı l ı r.

111. Yasak ko şullar
MADDE 176- Bir koşul, hukuka veya ahlaka ay-

kırı bir yapma veya yapmama filmi sağlamak ama-
c ıyla konulmuşsa, bu koşula bağl ı hukuki i şlem kesin
olarak hükümsüzdür.
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Bağlanma Paras ı, Caynıa Parası ve
Ceza Ko şulu

A. Bağlanma paras ı
MADDE 177- Sözle ş me yap ı l ı rken bir kimsenin

vermi ş olduğu bir miktar para, cayma paras ı olarak
değil sözleşmenin yap ı ldığına kan ıt olarak verilmiş
sayılır.

Aksine sözle şme veya yerel adet olmad ıkça, bağ-
lanma paras ı esas alacaktan düşülür.

B. Cayma parası
MADDE 178- Cayma paras ı kararlaştır ılmışsa,

taraflardan her biri sözle şmeden caymaya yetkili sa-
yı l ır; bu durumda parayı vermi ş olan cayarsa verdiğ i-
ni b ı rakır; almış olan cayarsa ald ığın ın iki kat ı n ı geri
verir.

C. Ceza koşulu
I. Alacaklının hakları
1. Cezanın sözleşmenin ifas ı ile ilişkisi
MADDE 179- Bir sözle şmenin hiç veya gere ği

gibi ifa edilmemesi durumu için bir ceza kararlaşt ı-
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r ılmış sa, aksi sözleşmeden anla şılmad ıkça alacakl ı , ya
borcun ya da cezan ın ifas ını isteyebilir.

Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa
edilmemesi durumu için kararla ştı rı lmışsa alacakl ı ,
hakkından aç ıkça feragat etmi ş veya ifay ı çekincesiz
olarak kabul etmi ş olmad ıkça, as ıl borçla birlikte ce-
zan ın ifas ın ı da isteyebilir.

Borçlunun, kararlaştı rı lan cezay ı ifa ederek söz-
leşmeyi, dönme veya fesih suretiyle sona erdirmeye
yetkili olduğunu ispat etme hakk ı sakl ıd ı r.

2. Ceza ile zarar aras ındaki ilişki

MADDE 180- Alacakl ı hiçbir zarara u ğramam ış
olsa bile, kararla ştırılan cezan ın ifas ı gerekir.

Alacakl ın ın uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tuta-
rın ı aşıyorsa alacakl ı , borçlunun kusuru bulunduğu-
nu ispat etmedikçe a şan miktar ı isteyernez.

3. Kısmi ifanın yanmas ı
MADDE 181- Ceza ko şuluna ilişkin hükümler,

dönme durumunda ifa edilmiş olan kısm ın alacakl ıya
kalacağın ı öngören sözle ş melere de uygulan ır.

Takside satışa ilişkin hükümler sakl ıd ır.
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Il. Cezanın miktarı, geçersizliği ve
indirilmesi

MADDE 182- Taraflar, cezan ın miktar ın ı ser-
bestçe belirleyebilirler.

As ıl borç herhangi bir sebeple geçersiz ise veya
aksi kararlaştırılmad ıkça sonradan borçlunun sorum-
lu tutulamayaca ğı bir sebeple imksns ı z hale gelmi ş -
se, cezan ın ifas ı istenemez. Ceza ko şulunun geçersiz
olmas ı veya borçlunun sorumlu tutulamayaca ğı bir
sebeple sonradan imksns ı z hale gelmesi, as ıl borcun
geçerliliğini etkilemez.

Hakim, aşırı gördüğü ceza ko şulunu kendiliğin-
den indirir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Borç ilişkilerinde Taraf Değişiklikleri

BİRİNCİ AYIRIM
Alacağın Devri

A. Koşulları
I. İradi devir
1. Genel olarak
MADDE 183- Kanun, sözle ş me veya i ş in niteliği

engel olmad ıkça alacakl ı , borçlunun r ızas ı n ı aramak-
s ı z ı n alacağı n ı üçüncü bir ki şiye devredebilir.

Borçlu, devir yasağı içermeyen yaz ı l ı bir borç ta-
n ımas ına güvenerek alacağı devralmış olan üçüncü
ki şiye kar şı , alacağın devredilemeyeceğinin kararlaş-
tırı lmış bulunduğu savunmas ın ı ileri süremez.

2. Şekli

MADDE 184- Alacağın devrinin geçerlili ği, yaz ı-
l ı şekilde yap ı lm ış olmas ına bağl ıd ı r.

Alacağın devri sözü verme, şekle bağl ı değildir.

Il. Yasal veya yargısal devir ve etkisi
MADDE 185- Alacağın devri kanun veya mahke-
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me kararı gereğince gerçekleşmişse, bu devir özel bir
şekle ve önceki alacakl ının rızas ını aç ıklamas ına gerek
olmaks ız ın, üçüncü ki ş ilere karşı ileri sürülebilir.

B. Devrin hükümleri

I. Borçlunun durumu
1. İyiniyetle yap ılan ifa

MADDE 186— Borçlu, alacağın devredildiği,
devreden veya devralan tarafından kendisine bildiril-
memi şse, önceki alacaklıya; alacak birkaç kez devre-
dilmi ş se, son devralan yerine önceki devralanlardan
birine iyiniyetle ifada bulunarak borcundan kurtulur.

2. İfadan kaçınma ve tevdi

MADDE 187- Kime ait olduğu çekişmeli bulu-
nan bir alacağın borçlusu, ifadan kaç ınabilir ve alaca-
ğın konusunu hakim tarafindan belirlenen yere tevdi
etmekle borçtan kurtulur.

Borçlu, alacağın çekişmeli olduğunu bildiği Mlde
ifada bulunursa, bundan doğacak sonuçlardan so-
rumlu olur.

Dava konusu olan çeki şme mahkemece henüz so-
nuca bağlanmam ış ve borç da muaccel ise, taraflardan
her biri borçluyu, edimi tevdi etmeye zorlayabilir.
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3. Borçluya ait savunmalar
MADDE 188- Borçlu, devri öğrendiği s ırada

devredene karşı sahip olduğu savunmaları , devralana
karşı da ileri sürebilir.

Borçlu, devri öğrendiği anda muaccel olmayan
alacağın ı , devredilen alacaktan önce veya onunla ayn ı
anda muaccel olmas ı koşuluyla borcu ile takas ede-
bilir.

II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi
MADDE 189- Alacağın devri ile devredenin kiş i-

liğine özgü olanlar d ışındaki öncelik haklar ı ve bağlı
haklar da devralana geçer.

As ıl alacakla birlikte i şlemiş faizler de devredilmiş
sayı l ır.

İİ!. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi
verilmesi

MADDE 190- Devreden, devralana alacak senedi
ile elinde bulunan ispatla ilgili di ğer belgeleri teslim
etmek ve alacağını ileri sürebilmesi için gerekli bilgi-
leri vermekle yükümlüdür.
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IV Garanti

1. Genel olarak
MADDE 191- Alacak, bir edim kar şı l ığında dev-

redilmi şse devreden, devir s ıras ında alacağın varl ığın ı
ve borçlunun ödeme gücüne sahip oldu ğunu garanti
etmi ş olur.

Alacak bir edim karşı lığı olmaks ı z ı n devredilmi ş
ya da kanun gere ğince başkas ına geçmişse, devreden
veya önceki alacakl ı , alacağın varl ığından ve borçlu-
nun ödeme gücünden sorumlu değildir.

2. ifaya yönelik devir
MADDE 192- Alacakl ı , alacağı n ı borcu ifaya yö-

nelik olarak devretmekle birlikte borca mahsup edi-
lecek miktar ı belirlememi ş se devralan, ancak borçlu-
dan ald ığı veya gereken özeni gösterseydi alabilecek
olduğu miktar ı , kendi alacağına mahsup etmek zo-
rundad ı r.

3. Sorumluluğun kapsamı
MADDE 193- Devralan garanti ile yükümlü olan

devredenden aşağıdaki istemlerde bulunabilir:

1. İfa ettiği karşı edimin faizi ile birlikte geri ve-
rilmesini.

2. Devrin sebep olduğu giderleri.
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3. Borçluya karşı devraldığı alacağı elde etmek için
yaptığı ve sonuçsuz giri ş imlerin yol açtığı giderleri.

4. Devreden kusursuzlu ğunu ispat etmedikçe Uğ-

radığı diğer zararlar ı n ı .

C. Özel hükümlerin sakl ılığı
MADDE 194- Baz ı hakların devrine özgü olarak

kanunla konulmu ş bulunan hükümler sakl ıd ı r.

İKİNCİ AYIRIM
Borcun Üstlenilmesi

A. İç üstlenme sözle şmesi

MADDE 195- Borçlu ile iç üstlenme sözleşme-
si yapan kiş i, borcu bizzat ifa ederek veya alacakl ın ın
rızas ıyla borcu üstlenerek, borçluyu borcundan kur-
tarma yükümlülüğü altı na girmi ş olur.

Borçlu, iç üstlenme sözleşmesinden doğan borç-
ların ı ifa etmedikçe, di ğer taraftan yükümlülüğünü
yerine getirmesini isteyemez.

Borçlu, borcundan kurtar ılmam ışsa, diğer taraf-
tan güvence isteyebilir.
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B. Dış üstlenme sözleşmesi
I. Öneri ve kabul
MADDE 196- Borçlunun yerine yenisinin geç-

mesi ve borcundan kurtar ılmas ı , borcu üstlenen ile
alacakl ı aras ında yap ılacak sözle şmeyle olur.

İç üstlenme sözle şmesinin, üstlenen veya onun
izni ile borçlu tarafindan alacakl ıya bildirilmesi, d ış
üstlenme sözle şmesinin yap ılmas ına ilişkin öneri an-
lamına gelir.

Alacakl ın ın kabulü aç ık veya örtülü olabilir. Ala-
cakl ı , çekince ileri sürmeksizin üstlenenin ifas ın ı
kabul eder veya onun borçlu s ıfatı ile yaptığı diğer
herhangi bir i şleme r ıza gösterirse, borcun üstlenil-
mesini kabul etmi ş sayı l ır.

II. Önerinin bağlayıcılığı
MADDE 197- Borcun üstlenilmesine ili ş -

kin öneri alacakl ı tarafindan her zaman kabul edile-
bilir. Ancak, üstlenen veya önceki borçlu, kabul için
bir süre koyabilir. Alacakl ı bu sürenin bitimine kadar
susarsa, öneri reddedilmiş sayı l ır.

Önerinin alacakl ı tarafindan kabul edilmesinden
önce yeni bir iç üstlenme sözle şmesi yap ı l ır ve bu
ikinci üstlenmeye ilişkin olarak alacaki ıya öneride
bulunulursa, ilk öneride bulunan, önerisi ile bağl ı ol-
maktan kurtulur.

84



TÜRK BORÇLAR KANUNU

C. Borçlunun değişmesinin sonuçları
I. Bağlı hak ve borçlar
MADDE 198- Borçlu değişmiş olsa bile, alacakl ı-

n ın borçlunun ki ş iliğine özgü olanlar dışındaki bağlı
haklar ı sakl ı kal ır.

Bununla birlikte borcun güvencesi olarak rehin
veren üçüncü ki şinin ve kefihin sorumlulukları , an-
cak onların borcun üstlenilmesine yaz ı l ı olarak r ıza
göstermeleri hdinde devam eder.

İİ . Savunmalar
MADDE 199- Üstlenilen borca ili şkin savunma-

ları ileri sürme hakk ı , yeni borçluya geçer.

Dış üstlenme sözle ş mesinden aksi anla şılmad ıkça
yeni borçlu, alacakl ıya karşı önceki borçlunun ileri
sürebileceği ki şisel savunmalarda bulunamaz.

Yeni borçlu, iç üstlenme sözle şmesinden kaynak-
lanan savunmalar ı alacakl ıya karşı ileri süremez.

D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü

MADDE 200- Dış üstlenme sözle şmesi hüküm-
süz hale gelirse, iyiniyetli üçüncü ki ş ilerin hakları
saklı kalmak üzere, eski borç bütün bağlı borçlar ıyla
birlikte varlığın ı sürdürür.

Bundan başka, borcu üstlenen üstlenme sözle ş -

85



TÜRK BORÇLAR KANUNU

mesinin hükümsüz hale gelmesinde ve alacakl ının
zarara uğramas ında kendisine bir kusur yükleneme-
yeceğini ispat etmedikçe alacakl ı , önceden sağlanm ış
güvenceyi yitirmesi yüzünden veya ba ş ka herhangi
bir sebeple uğrad ığı zarar ın giderilmesini üstlenen-
den isteyebilir.

E. Borca katılma
MADDE 201- Borca kat ılma, mevcut bir borca

borçlunun yan ı nda yer almak üzere, kat ı lan ile ala-
cakl ı aras ında yap ılan ve kat ı lan ın, borçlu ile birlikte
borçtan sorumlu olmas ı sonucunu doğuran bir söz-
leşmedir.

Borca kat ılan ile borçlu, alacakl ıya karşı mütesel-
silen sorumlu olurlar.

F. Malvarlığının veya işletmenin
devralınmas ı

MADDE 202- Bir malvarl ığını veya bir iş letmeyi
aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacakl ı-
lara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili
Gazetesinde, di ğerleri için Türkiye genelinde dağı tı-
m ı yap ılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla
duyurduğu tarihten ba ş layarak, onlara karşı malvar-
lığındaki veya iş letmedeki borçlardan sorumlu olur.
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Bununla birlikte, iki y ıl süreyle önceki borçlu da
devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak sorumlu
kal ır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya
duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borç-
lar için ise, muacceliyet tarihinden i şlemeye baş lar.

Borçlar ın bu yoldan üstlenilmesinin sonuçlar ı , dış
üstlenme sözleşmesinden doğan sonuçlarla özde ştir.

Bildirme veya ilanla duyurma yükümlülüğü dev-
ralan tarafindan yerine getirilmedikçe, ikinci fıkrada
öngörülen iki yı ll ık süre i şlemeye baş lamaz.

G. işletmelerin birle şmesi ve şekil
değiştirmesi

MADDE 203- Bir i şletme, başka bir i şletme ile
aktif ve pasiflerin kar şı l ıkl ı olarak devral ı nmas ı ya da
birinin diğerine katılmas ı yoluyla birleştirilirse, her
iki işletmenin alacakl ıları , bir malvarlığının devral ın-
mas ından doğan haklara sahip olup, bütün alacaklar ı -
n ı yeni iş letmeden alabilirler.

Bir tek ki ş iye ait olup da, kollektif veya komandit
ortakl ık haline dönüştürülen bir iş letmenin borçlar ı
hakkında da ayn ı hüküm uygulan ır.

H. Özel hükümlerin sakl ılığı
MADDE 204- Miras ın paylaşılmas ı ve rehinli ta-
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şınmazlar ı n devri konusundaki borcun üstlenilmesi-
ne ili şkin özel hükümler sakl ıd ır.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sözleşmenin Devri ve Sözle şmeye Katılma

A. Sözle şmenin devri
MADDE 205- Sözle şmenin devri, sözleşmeyi

devralan ile devreden ve sözle ş mede kalan taraf ara-
s ında yap ı lan ve devredenin bu sözle şmeden doğan
taraf olma s ıfat ı ile birlikte bütün hak ve borçlar ını
devralana geçiren bir anlaşmad ı r.

Sözleşmeyi devralan ile devreden aras ı nda yap ılan
ve sözle şmede kalan diğer tarafça önceden verilen
izne dayanan veya sonradan onaylanan anla şma da,
sözle şmenin devri hükümlerine tabidir.

Sözle şmenin devrinin geçerlili ği, devredilen söz-
leşmenin şekline bağl ıd ı r.

Kanundan doğan halefıyet h.11eri ile diğer özel
hükümler sakl ıd ı r.

B. Sözleşmeye kat ılma
MADDE 206- Sözle şmeye kat ılma, mevcut bir

sözle şmeye taraflardan birinin yan ında yer almak
üzere, kat ılan ile bu sözleşmenin tarafları aras ı nda
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yap ılan ve kat ı lan ı n, yan ı nda yer ald ığı tarafla birlikte,
onun hak ve borçlar ına sahip olmas ı sonucunu doğu-
ran bir anlaşmad ır.

Anlaşmada aksi kararlaş t ırı lmam ışsa, sözleşmeye
katılan ile yan ında yer aldığı taraf, sözle şmenin diğer
tarafina karşı müteselsilen alacakl ı ve borçlu olurlar.

Sözle şmeye kat ılman ın geçerliliği, katılma konu-
su sözle şmenin şekline bağl ı d ı r.
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İKİNCİ KISIM

Ozel Borç ilişkileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Satış Sözle şmesi

BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler

A. Tanımı ve hükümleri

MADDE 207- Sat ış sözleşmesi, sat ıc ın ın, satıla-
nın zilyetlik ve mülkiyetini al ıc ıya devretme, al ı c ın ın
ise buna kar şı l ık bir bedel ödeme borcunu üstlendi ği
sözleşmedir.

Sözleşme ile aksi kararlaştırılmad ıkça veya aksine
bir adet bulunmad ıkça, satıc ı ve al ıc ı borçlarını ayn ı
anda ifa etmekle yükümlüdürler.

Durum ve koşullara göre belirlenmesi mümkün
olan bedel, kararla ştır ı lmış bedel hükmündedir.

B. Yarar ve hasar
MADDE 208- Kanundan, durumun gere ğinden

veya sözle şmede öngörülen özel ko şullardan doğan
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ayrık haller d ışında, satılan ın yarar ve hasar; ta şınır
satışlarında zilyetliğin devri, ta şınmaz sat ışlarında ise
tescil anına kadar sat ı c ıya aittir.

Taşınır satış larında, al ıc ın ın sat ılanın zilyetliğini
devralmada temerrüde dü şmesi durumunda zilyetli-
ğifl devri gerçekle şmişçesine sat ılan ın yarar ve hasar ı
al ı c ıya geçer.

Satıc ı al ıc ın ın isteği üzerine sat ı lanı ifa yerinden
başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, sat ılanı n ta-
şıyı c ıya teslim edildi ği anda al ıc ıya geçer.

İKİNCİ AYIRIM
Taşınır Satışı

A. Konusu
MADDE 209- Taşınır satışı , Türk Medeni Kanu-

nu uyar ınca taşınmaz say ı lanlar d ışında kalan ve di ğer
kanunlarda taşınır olarak belirtilen ş eylerin satışıd ır.

Ürünler, bir yap ının yıkıntı ları ve ta ş ocağından
ç ı karılacak taş lar gibi, taşınmazdan ayr ıld ı ktan sonra
mülkiyeti devredilecek bütünleyici parçalar ın satıl-
mas ı da taşın ır satışıd ı r.
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B. Satıc ının borçları
1. Zilyetliğin devri

1. Kural
MADDE 210- Sat ı c ı , sat ı lan ın mülkiyetini ge-

çirmek amac ıyla, zilyetliğini al ıc ıya devretmekle yü-
kümlüdür.

2. Devir ve taşıma giderleri
MADDE 211- Aksine sözle ş me veya adet yoksa,

ölçme ve tartma gibi devir giderleri sat ı c ıya, satı lanı
devralmak üzere yap ılan giderler ve sat ı lan ı n ifa ye-
rinden başka yere taşınmas ı gerektiğinde, taşıma gi-
derleri al ı c ıya aittir.

Gidersiz devir kararla şt ırı lm ışsa, sat ı c ı taşı ma gi-
derlerini üstlenmi ş say ı l ı r.

Liman ve gümrük giderleri olmaks ı z ı n devir ka-
rarlaş tırı lmış sa sat ı c ı , d ış sat ım, transit ve d ış al ı m
vergilerini üstlenmi ş sayı l ır; ancak satılan ın al ıc ı ta-
rafı ndan devral ı nd ığı s ı rada ödenmi ş olan tüketim
vergilerini üstlenmi ş sayı lmaz.

3. Satıc ının temernıdü
a. Kural ve ayrık durum
MADDE 212- Satı c ın ın temerrüdü halinde,
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borçlunun temerrüdüne ili şkin genel hükümler uy-
gulan ı r.

Zilyetliğin devri için belirli bir süre konulmuş
olan ticari satış larda, sat ıc ı temerrüde dü şerse al ıc ı-
n ı n, devir isteminden vazgeçerek borcun ifa edilme-
mesinden doğan zarar ı n ın giderilmesini istediği ka-
bul edilir.

Al ı c ı , satı lan ın devredilmesini isteme niyetinde
ise, belirlenen sürenin bitiminde bunu sat ıc ıya he-
men bildirmek zorundad ı r.

b. Giderim borcu ve kapsamı
MADDE 213- Borcunu ifa etmeyen sat ı c ı , al ıc ı -

n ı n bu yüzden uğradığı zarar ı gidermekle yükümlü-
dür.

Sat ıc ı borcunu ifa etmezse al ıc ı , satış bedeli ile
kendisine devredilmeyen sat ı lan ın yerine, bir ba şka-
s ı n ı sat ı n almak için dürüstlük kurallar ına uygun ola-
rak ödediği bedel aras ındaki farka göre hesaplanacak
zarar ın giderilmesini isteyebilir.

Satı lan, borsada kay ıtl ı veya piyasa fiyat ı bulunan
mallardan ise al ı c ı , onun yerine bir ba şkas ını sat ı n
alma zorunda olmaks ı z ın, satış bedeli ile belirlenmi ş
ifa günündeki piyasa fiyat ı aras ındaki farka göre he-
saplanacak zarar ı n giderilmesini isteyebilir.
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İİ. Zapttan sorumluluk

1. Konusu
MADDE 214- Satış sözle şmesinin kuruldu ğu

s ırada var olan bir hak dolay ı s ıyla, sat ılan ın tamam ı
veya bir kısmı bir üçüncü ki şi tarafindan al ı c ının elin-
den alınırsa sat ıc ı , bundan dolay ı alıc ıya karşı sorum-
lu olur.

Al ıc ı, elinden al ınma tehlikesini sözle şmenin ku-
rulduğu s ırada biliyor idiyse satı c ı , ayr ıca üstlenmi ş
olmad ıkça bundan dolay ı sorumlu olmaz.

Satı c ı , üçüncü ki ş inin hakkın ı gizlemiş se, sorum-
luluğunu kald ırma veya s ın ırlama konusunda yap ıl-
mış olan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.

2. Yargılama usulü
a. Davan ın bildirimi
MADDE 215- Sat ı lanın elinden al ınmas ı tehlike-

si ile karşılaşan al ıc ı , kendisine kar şı aç ılan davay ı sa-
tı c ıya bildirdiği zaman sat ıc ı , durumun gere ğine göre
ve yargılama usulü uyarınca ya al ıc ın ın yan ında dava-
ya kat ılmak ya da al ıc ı yerine geçerek üçüncü ki ş iye
karşı davayı takıp etmek ve savunmak zorundad ır.

Bildirme, davaya katı lmaya ve savunmaya elveri ş-
li bir zamanda yap ı lmış sa, al ıc ın ın aleyhinde verilen
hüküm, onun ağır kusuru yüzünden verildi ği ispat
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edilmedikçe, sat ı c ı için de sonuç doğurur.

Dava, kendisine yüklenilemeyen sebeplerden do-
layı satı c ıya bildirilmemi ş se sat ıc ı , zaman ında bildi-
rilmiş olsayd ı daha elveri şli bir hüküm elde edilebile-
ceğini ispatladığı ölçüde sorumluluktan kurtulur.

b. Mahkeme karar ı olmaks ızın satılanı verme
MADDE 216- Sat ıc ı n ı n zapttan sorumluluğu

aşağıdaki h11erde devam eder:

1.Al ıc ı , bir mahkeme karar ı beklemeksizin üçün-
cü kişinin hakkın ı dürüstlük kurallar ına uygun olarak
tan ımış ve satılan ı ona vermi ş se.

2. Al ıc ı , üçüncü ki ş inin kendisine kar şı dava aç-
mas ını beklemeden, sat ı c ıyı satılan üzerindeki hak
iddias ına ili ş kin uyuşmazlığı dava yoluyla çözümle-
mesi, aksi takdirde tahkim yoluna başvuracağı konu-
sunda gecikmeksizin uyarm ış ve bundan sonuç ala-
madığı için tahkim yoluna başvurmu şsa.

Satıc ın ı n sorumluluğu, al ı c ın ın satı lan ı üçüncü
kiş iye vermekle yükümlü olduğunu ispat etmesi du-
rumunda da devam eder.

3. Alıcının hakları
a. Tam zapt h1inde
1v1ADDE 217- Sat ılanın tamam ı al ı c ın ın elinden
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alınmışsa, satış sözle şmesi kendiliğinden sona ermi ş
say ı l ır ve al ıc ı satıc ıdan aşağıdaki istemlerde buluna-
bilir:

1. Sat ılandan elde etti ği veya elde etmeyi ihmal
eylediği ürünlerin değeri indirilerek, ödemi ş olduğu
satış bedelinin faizi ile birlikte geri verilmesini.

2. Satılan ı elinden alan üçüncü kişiden isteyeme-
yeceği giderleri.

3. Davayı satıc ıya bildirmekle kaç ın ı labilecek
olanlar d ışında kalan bütün yarg ılama giderleri ile
yargılama d ışındaki giderleri.

4. Satılanın tamamen elinden al ınmas ı yüzünden
doğrudan doğruya uğrad ığı diğer zararlar ı .

Satıc ı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini
ispat etmedikçe, al ı c ın ın sat ılanın elinden alınmas ı
yüzünden uğramış olduğu diğer zararlar ı da gider-
mekle yükümlüdür.

b. Kısmi zapt hMinde
MADDE 218- Sat ılan ın bir kısm ı elinden al ın-

mış veya sat ılan s ınırl ı ayni bir hakla yüklenmi şse al ı-
c ı , sadece bu yüzden uğradığı zararın giderilmesini
isteyebilir.

Ancak al ıc ımn, satılandaki bu durumu bilseydi
onu satın almayacağı durum ve ko şullardan anlaşı l ı-
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yorsa, al ı c ı hkimden sözle şmenin sona ermesine ka-
rar vermesini isteyebilir. Bu durumda al ı c ı , sat ılanın
elinde kalmış olan kısmın ı o zamana kadar elde etmi ş
olduğu yararlarla birlikte, sat ı c ıya geri vermekle yü-
kümlüdür.

İİ!. Ayıptan sorumluluk
1. Konusu
a. Genel olarak
MADDE 219- Satıc ı , al ıc ıya karşı herhangi bir

surette bildirdiği niteliklerin sat ılanda bulunmamas ı
sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği
etkileyen niceliğine aykırı olan, kullan ım amac ı bakı -
m ından değerini ve al ıc ın ın ondan beklediği faydalar ı
ortadan kald ıran veya önemli ölçüde azaltan maddi,
hukuki ya da ekonomik ay ıpların bulunmas ından da
sorumlu olur.

Satı c ı , bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan
sorumludur.

b. Hayvan satışında
MADDE 220- Hayvan satışında sat ı c ı , yaz ı l ı ola-

rak üstlenmedikçe veya a ğır kusuru olmad ıkça ay ıp-
tan sorumlu olmaz.
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2. Sorumsuzluk anlaşmas ı
MADDE 221- Sat ıc ı satılan ı ayıpl ı olarak dev-

retmekte ağır kusurlu ise, ay ıptan sorumluluğunu
kald ıran veya s ın ı rlayan her anlaş ma kesin olarak hü-
kümsüzdür.

3. Alıcımn bildiği ayıplar

MADDE 222- Satıc ı , satış sözle ş mesinin kurul-
duğu s ırada al ıc ı tarafindan bilinen ayıplardan so-
rumlu değildir.

Satıc ı , al ıc ın ın sat ılanı yeterince gözden geçirmek-
le görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ay ıb ın
bulunmad ığın ı ayr ıca üstlenmi ş se sorumlu olur.

4. Gözden geçirme ve sat ıcıya bildirme

a. Genel olarak
MADDE 223- Al ı c ı , devraldığı satılan ın du-

rumunu i şlerin olağan akışına göre imk5n bulunur
bulunmaz gözden geçirmek ve sat ı landa satıc ı n ı n so-
rumluluğunu gerektiren bir ay ıp görürse, bunu uy-
gun bir süre içinde ona bildirmek zorundad ı r.

Al ı c ı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmay ı
ihmal ederse, sat ılan ı kabul etmi ş sayı l ır. Ancak, sa-
tılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya ç ıkarıla-
mayacak bir ay ıp bulunmas ı halinde, bu hüküm uy-
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gulanmaz. Bu tür bir ay ıb ın bulunduğu sonradan an-
laşı l ırsa, hemen sat ı c ıya bildirilmelidir; bildirilmezse
satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmi ş sayı l ır.

b. Hayvan satışında

MADDE 224- Hayvan satışında sat ıc ın ın sorum-

lu olacağı süre yaz ı l ı olarak belirlenmemi ş ve ay ıp da

hayvan ın gebeliğine ili şkin değilse satıc ı , ancak ay ıb ı n
devrin yap ıldığı veya al ı c ın ın devralmada temer-
rüdünün gerçekle ştiği günden ba ş layarak do-
kuz gün içinde kendisine bildirilmesi ve ayr ıca,

hayvan ın bilirki ş ilerce gözden geçirilmesinin ayn ı
süre içinde yetkili makamdan istenmesi h5.linde so-
rumlu olur.

5. Satıc ının ağır kusurunun sonuçlar ı
MADDE 225- Ağır kusurlu olan sat ıc ı , satılan-

daki ay ıb ı n kendisine süresinde bildirilmemi ş ol-

duğunu ileri sürerek sorumluluktan k ısmen de olsa

kurtulamaz.

Sat ıc ı l ığı meslek edinmi ş ki şilerin bilmesi gereken
ayıplar bakı mından da ayn ı hüküm geçerlidir.

6. Satilanın başka yerden gönderilmesi

MADDE 226- Başka yerden gönderilen sat ılanın
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ayıpl ı olduğunu ileri süren al ı c ı , bulunduğu yerde
satıc ın ın temsilcisi yoksa, sat ı lanın korunmas ı için
gerekli önlemleri geçici olarak almakla yükümlüdür.
Al ıc ı , ayıpl ı olduğunu ileri sürdüğü sat ılan ı n korun-
mas ı için gerekli önlemleri almaks ız ın onu sat ıc ıya
geri gönderemez.

Al ı c ı , sat ılan ı n durumunu gecikmeksizin usulüne
göre tespit ettirmekle yükümlüdür. Bunu yaptırmaz-
sa, ileri sürdüğü ayıb ın, sat ı lan ın kendisine ula ştığı
zamanda var olduğunu ispat yükü al ıc ıya düşer.

Satılanın kısa zamanda bozulma tehlikesi varsa,
al ıc ı onu bulunduğu yerdeki mahkeme arac ı lığıyla
sattırmaya yetkili, hatta sat ı c ı n ı n yararı gerektiriyor-
sa sattırmakla yükümlüdür. Al ıc ı , durumu sat ıc ıya en
kısa zamanda bildirmezse, bundan do ğan zarardan
sorumlu olur.

7. Alıcının seçimlik hakları
a. Genel olarak
MADDE 227- Sat ıc ın ın satılanı n ayıplarından

sorumlu olduğu hallerde al ıc ı , aşağıdaki seçimlik
haklardan birini kullanabilir:

1. Satı lanı geri vermeye haz ır olduğunu bildirerek
sözleşmeden dönme.

2. Satılanı al ıkoyup ayıp oran ında satış bedelinde
indirim isteme.
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3.Aşır ı bir masrafi gerektirmediği takdirde, bütün
masraflar ı satıc ıya ait olmak üzere sat ılan ın ücretsiz
onarilmas ıni isteme.

4. imkan varsa, sat ılanın ayıps ız bir benzeri ile de-
ğiştirilmesini isteme.

Al ıc ı nın genel hükümlere göre tazminat isteme
hakkı sakl ıd ı r.

Satıc ı , al ıc ıya ayn ı mal ın ay ıps ız bir benzerini he-
men vererek ve uğrad ığı zararın tamam ını gidererek
seçimlik haklar ını kullanmas ın ı önleyebilir.

Al ı c ını n, sözle şmeden dönme hakkını kullanmas ı
halinde, durum bunu hakl ı göstermiyorsa hakim, sa-
tı lan ın onar ılmas ına veya satış bedelinin indirilmesi-
ne karar verebilir.

Satılan ın değerindeki eksiklik satış bedeline çok
yakın ise al ı c ı , ancak sözle şmeden dönme veya sat ı-
lanın ayıps ız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme
haklar ından birini kullanabilir.

b. Satılanın yok olmas ı veya ağır biçimde
zarara uğraması

MADDE 228- Al ıc ıya ay ıpl ı olarak devredilmi ş
olan satılanın ayıptan, beklenmedik Mlden veya
mücbir sebepten dolay ı yok olmas ı veya ağı r bi-
çimde zarara uğramas ı , al ıc ının sözle şmeden dönme
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hakkını kullanmas ı n ı engellemez. Bu durumda al ı c ı ,
satılandan elinde ne kalm ışsa onu geri vermekle yü-
kümlüdür.

Sat ı lan al ıc ıya yüklenebilen bir sebep yüzünden
yok olmuş sa veya al ıc ı onu başkas ı na devretmi ş se ya
da biçimini değiştirmişse al ı c ı , ancak değerindeki ek-
siklik karşı l ığının satış bedelinden indirilmesini iste-
yebilir.

8. Dönmenin sonuçları
a. Genel olarak
MADDE 229- Satış sözleşmesinden dönen al ıc ı ,

satı lan ı , ondan elde ettiği yararlar ı ile birlikte sat ı c ıya
geri vermekle yükümlüdür. Buna kar şı l ı k al ı c ı da, sa-
tıc ıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir:

1. Ödemi ş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte
geri verilmesi.

2. Satılanın tamamen zapt ında olduğu gibi, yargı-
lama giderleri ile sat ılan için yapm ış olduğu giderle-
rin ödenmesi.

3. Ay ıpl ı maldan doğan doğrudan zarar ın ın gide-
rilmesi.

Satıc ı , kendisine hiçbir kusur yüklenemeyece ğini
ispat etmedikçe, al ıc ın ı n diğer zararlar ın ı da gider-
mekle yükümlüdür.
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b. Birden çok mal satışında

MADDE 230- Birden çok mal veya birden çok
parçadan oluş an bir mal, birlikte satı lmış olup da bun-
lardan baz ılar ı ayıpl ı ç ıkarsa, dönme hakkı bunlardan
ancak ay ıpl ı ç ıkanlar için kullan ılabilir. Ancak, al ı c ıya
veya sat ıc ıya önemli bir zarar vermeksizin ay ıplı par-
çanın diğerinden ayr ılmas ına imkan yoksa, dönme
hakkın ın satılan ı n tamam ın ı kapsamas ı zorunludur.

Satılan ı n asl ı için satıştan dönülmesi, ayr ı satış
bedeli gösterilerek sat ı lmış olsalar bile, eklentilerini
de kapsar; fakat eklentiler için dönme, sat ı lan ın asl ın ı
kapsamaz.

9. Zamana şımı
MADDE 231- Sat ıc ı daha uzun bir süre için üst-

lenmiş olmad ıkça, sat ılanın ayıb ından doğan sorum-
luluğa ilişkin her türlü dava, sat ılandaki ayıp daha
sonra ortaya ç ıksa bile, sat ılan ın al ıc ıya devrinden
başlayarak iki yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Al ı-
cinin satılan ın kendisine devrinden başlayarak iki y ı l
içinde bildirdiği ayıptan doğan def'i hakkı , bu süre-
nin geçmiş olmas ıyla ortadan kalkmaz.

Satı c ı , sat ılanı ayıpl ı olarak devretmekte ağı r ku-
surlu ise, iki y ı ll ık zamanaşımı süresinden yararlana-
maz.
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C. Al ıcının borçları
1. Satış bedelinin ödenmesi ve sat ılanın

devral ınmas ı
MADDE 232- Al ı c ı , satış sözle şmesinde karar-

laş t ırılmış olduğu biçimde satış bedelini ödemek ve
kendisine sunulan sat ılan ı devralmakla yükümlüdür.

Aksine yerel adet veya anla ş ma yoksa, sat ı lan ın
hemen devral ınmas ı gereklidir.

İİ . Satış bedelinin belirlenmesi

MADDE 233- Al ıc ı , satış bedelini belirtmeksi-
zin, mal ı alacağın ı kesin olarak bildirmi ş se satış , ifa
yeri ve zaman ı ndaki ortalama piyasa fiyat ı üzerinden
yap ılmış sayı l ır.

Satış bedeli, sat ılanın ağırl ığı na göre hesaplan ıyor-
sa, daras ı indirilir.

Baz ı ticari malların satışında, daral ı ağırl ıktan
miktar olarak ya da yüzde hesab ıyla bir indirim ya-
p ılmas ına veya bedelin, daral ı ağırl ık üzerinden belir-
lenmesine ili şkin ticari teamüller sakl ıdır.

111. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi
MADDE 234- Aksine sözle ş me yoksa, sat ılan al ı-

c ın ın zilyetliğine girince satış bedeli muaccel olur.

Faiz istenebileceği konusunda bir teamül varsa
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veya al ıc ı maldan ürün ya da diğer verimler elde etme
imksn ına sahip ise ya da belirli günün geçmesiyle te-
merrüdün gerçekle ş mesi durumunda, ayr ı ca bir ihta-
ra gerek olmaks ı z ı n satış bedeline faiz istenebilir.

1V Alıcının temerrüdü
1. Satıcının dönme hakkı
MADDE 235- Sat ı lan ı n, ancak satış bedeli öden-

dikten sonra veya ödenme an ı nda devredilmesi gere-
ken durumlarda al ı c ı temerrüde düşerse sat ı c ı , her-
hangi bir i ş lem gerekmeksizin sat ıştan dönebilir.

Bu hakkı n ı kullanmak isteyen sat ıc ı , durumu ge-
cikrneksizin al ı c ıya bildirmek zorundad ı r.

Satı lan ı n zilyetliği satış bedeli ödenmeden al ıc ıya
devredilmi ş se, al ı c ın ı n temerrüdü sebebiyle sat ı c ının
dönme hakkın ı kullanarak sat ı lan ı geri almas ı , bu
hakkı n sözleşmede aç ıkça sakl ı tutulmas ı na bağl ıd ı r.

2. Zararın hesaplanmas ı ve giderimi
MADDE 236- Borcunu ifa etmeyen al ı c ı , satı c ı-

n ın bu yüzden uğradığı zarar ı gidermekle yükümlü-
dür.

Sat ı c ı , satış bedelini ödemede temerrüde dü şmüş
olan al ı c ıdan, bu bedel ile sat ılan ın başkas ına dürüst-
lük kurallar ı na uygun olarak satışı ndan elde ettiği be-
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del aras ındaki farka göre hesaplanacak zarar ın gideril-
mesini isteyebilir.

Sat ılan, borsada kayıtl ı veya piyasa fiyat ı bulunan
mallardan ise sat ıc ı , böyle bir satışa gerek kalmaks ı -
z ın al ıc ıdan, satış bedeli ile mal ın belirlenmi ş ödeme
günündeki fiyatı aras ındaki farka göre hesaplanacak
zararın giderilmesini isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Taşınmaz Satışı ve Satış ilişkisi Doğuran
Haklar

A. Şekil

MADDE 237- Taşınmaz satışın ın geçerli olabil-
mesi için, sözle şmenin resmi şekilde düzenlenmesi
ş artt ı r.

Taşınmaz satışı vaadi, geri al ım ve al ım sözle şme-
leri, resmi şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz.

Önal ı m sözleşmesinin geçerliliği, yaz ı l ı şekilde
yap ı lmış olmas ına bağl ıd ır.

B. Satış ilişkisi doğuran haklar
I. Süresi ve şerhi

MADDE 238- Önal ım, geri al ım ve al ım haklar ı
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en çok on yı llık süre için kararla ştırılabilir ve kanun-
larda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilir.

Il. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi
MADDE 239- Aksine anlaşma olmad ıkça, söz-

leşmeden doğan önal ım, al ım ve geri al ım hakları
devredilemez, ancak miras yoluyla geçer.

Bu haklar ın devredilebileceği sözle şmeyle karar-
laştırılmışsa, devir i ş lemi hakkın kurulmas ı için ön-
görülen şekilde yap ılmad ıkça geçerli olmaz.

İİ!. Önalım hakkı
1. İleri sürülmesi
MADDE 240- Önal ım hakkı , taşınmaz ın satışı ya

da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer her türlü işle-
min yap ılmas ı hMlerinde kullan ı labilir.

Taşınmaz ın, miras ın paylaşı m ında mirasç ılardan
birine özgülenmesi, cebri artırma yoluyla satışı ve
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve bunlara
benzer amaçlarla edinilmesi hllerinde önal ım hakkı
kullanılamaz.

2. Koşulları ve hükümleri
MADDE 241- Satıc ı veya al ıc ı , satış sözle şmesi-

nin yap ı ldığını ve içeriğini önal ım hakkı sahibine no-
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ter arac ı lığıyla bildirmek zorundad ı r.
Önal ım hakkı kullan ıld ıktan sonra satış sözle ş -

mesi ortadan kald ırı l ırsa ya da al ı c ının şahs ından kay-
naklanan sebeplerle onaylanmazsa, bu durum önal ı m
hakkı sahibine kar şı ileri sürülemez.

Önal ı m hakkını kuran sözle ş mede aksi öngörül-
memi şse, önal ım hakkı sahibi taşınmaz ı , sat ı c ın ı n
üçüncü kiş iyle kararla ştırdığı satışa ili şkin ko ş ullarla
kazan ır.

Ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlemlerde de
yukarıdaki hükümler uygulan ı r.

3. Kullan ılması ve hükümleri

MADDE 242- Sözle şmeden doğan önal ım hak-
kını kullanmak isteyen hak sahibi, bu hak şerhedil-
mi ş ve taşınmaz ın mülkiyeti al ıc ı ad ına tescil edil-
mişse al ıc ıya; aksi takdirde sat ı c ıya karşı , satışı n veya
ekonomik bakımdan satışa eşdeğer başka bir iş lemin
kendisine bildirildiği tarihten baş layarak üç ay ve her
h1de satışı n yap ı lmas ından baş layarak iki y ı l içinde
dava açmak zorundad ı r.

C. Taşınmaz satışı
I. Koşullu satış ve mülkiyetin sakli tutulmas ı
MADDE 243- Bir taşınmaz ın koş ula bağl ı satı-
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şı nda, ko ş ul gerçekle şmedikçe tapu siciline tescil ya-
p ılamaz.

Taşınmaz satışında mülkiyeti sakl ı tutma koşulu
da tescil edilemez.

İİ. Sorumluluk

MADDE 244- Aksine sözleşme olmad ıkça, sat ı-
lan taşınmaz, satış sözle şmesinde yaz ı l ı yüzölçümü
tutar ın ı kapsam ıyorsa sat ıc ı , eksiği için al ıc ıya tazmi-
nat ödemekle yükümlüdür.

Sat ı lan taşınmaz, resmi bir ölçüme dayan ılarak
tapu siciline yaz ı lmış olan yüzölçümü tutar ı n ı içer-
miyorsa sat ıc ı , özellikle üstlenmi ş olmad ıkça tazmi-
nat ile yükümlü de ğildir.

Bir yap ın ın ay ıpl ı olmas ı ndan doğan davalar, mül-
kiyetin geçmesinden ba ş layarak be ş yılın ve sat ıc ını n
ağır kusuru varsa yirmi y ı l ın geçmesiyle zamanaşım ı -
na uğrar.

İİ!. Yarar ve hasar

MADDE 245- Sat ılan ın tescilden sonraki bir
zamanda al ı c ı tarafından teslim al ınmas ı için sözleş-
meyle bir süre belirlenmi şse, onun yarar ve hasarı ,
al ı c ıya teslimle geçer. Bu hüküm, al ı c ının satılanı tes-
lim almada temerrüde dü şmesi durumunda da uy-
gulan ı r.
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Bu sözle şmenin geçerliliği, yaz ı l ı şekilde yap ı lmış
olmas ına bağl ıd ır.

IV Taşınır satışına ilişkin kuralların
uygulanması

MADDE 246- Taşınır satışına ilişkin kurallar, ki-
yas yoluyla ta şınmaz satışında da uygulan ır.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Baz ı Satış Türleri

A. Örnek üzerine sat ış
I. Tanımı
I\fIADDE 247- Örnek üzerine satış , tarafların

sözle şmenin konusu olan mal ın al ıc ıya veya üçüncü
bir ki ş iye b ırakılan bir örneğe ya da tespit ettikleri bir
mala uygun olmas ı üzerinde anlaşmalarıyla yap ı lan
satıştı r.

Il. ispat yükü
MADDE 248- Örnek üzerine satışta kendisine

örnek verilen taraf, elindeki örneğin kendisine veril-
miş örnek olduğunu ispat yükü alt ında olmayıp, ör-
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neğin biçimi değişmiş olsa bile, bu değiş iklik gözden
geçirmenin zorunlu bir sonucu ise, al ı c ın ın iddias ı
doğru sayıl ır. Ancak, karşı tarafin her halde bunun
aksini ispat hakk ı vard ır.

Örnek, al ıc ı n ın elindeyken bozulmu ş veya yok
olmuşsa, kusuru olmasa bile, satılan ın örneğe uygun
olmadığını ispat yükü al ıc ıya düş er.

B. Beğenme koşuluyla satış
I. Tanımı
MADDE 249- Beğenme koşuluyla satış , al ıcının

satılanı deneyerek veya gözden geçirerek be ğenmesi
koş uluyla yap ılan satıştı r.

İİ. Hükümleri
MADDE 250- Beğenme ko ş uluyla sat ışta al ıc ı ,

satılanı kabul etmekte veya hiçbir sebep göstermek-
sizin geri vermekte serbesttir.

Satı lan, al ı c ının zilyetliğine geçmi ş olsa bile, sa-
tılan ın mülkiyeti, beğenme ko şulunun gerçekleştiği
ana kadar sat ı c ıda kal ı r.
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İİ!. Deneme veya gözden geçirme

1. Satıcının yanında

MADDE 251- Deneme veya gözden geçirme sa-
tı c ının yan ında yap ılmak gerekip de al ıc ı , sat ılan ı söz-
leşme veya âdete göre gerekli süre içinde kabul edip
etmediğini aç ıklamazsa, sat ı c ı sözleş meyle bağl ı l ıktan
kurtulur.

Böyle bir süre belirlenmemi şse, sat ıc ı uygun bir
süre geçtikten sonra, sat ılanı kabul edip etmediğini
bildirmesi için al ıc ıya ihtarda bulunabilir; bu ihta-
ra hemen cevap verilmezse sat ıc ı , sözleşmeyle bağl ı-
l ıktan kurtulur.

2.Alıcının yanında

MADDE 252- Sat ılan, denenmeksizin veya göz-
den geçirilmeksizin al ıc ıya verilmişse, sözle şme veya
dete göre gereken süre içinde veya böyle bir süre

yoksa, sat ı c ının ihtar ı üzerine alıc ı , satılan ı beğen-
mediğini hemen bildirmez veya onu geri vermezse,
beğenme koşulu gerçekle şmiş olur.

Al ıc ının, herhangi bir çekince belirtmeksizin sat ış
bedelinin tamam ın ı veya bir kısm ını ödemesiyle ya
da satı lan ı deneme veya gözden geçirme amac ın ı aşa-
cak biçimde kullanmas ıyla da beğenme koşulu ger-
çekleşmiş olur.
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C. Kısmi ödemeli sat ışlar

1. Taksitle satış
1. Tanımı, şekli ve içeriği
MADDE 253- Taksitle sat ış , satıc ının, satılan ta§i-

niri al ıc ıya satış bedelinin ödenmesinden önce teslim
etmeyi, al ı c ının da satış bedelini kı s ım kıs ım ödemeyi
üstlendikleri satıştır.

Taksitle sat ış sözle şmesi, yaz ı l ı şekilde yap ı lma-
d ıkça geçerli olmaz.

Mal ın sat ı c ının ticari faaliyeti kapsamında sat ılma-
s ı halinde, sözle şmede aşağıdaki hususlar belirtilir:

1. Taraflar ın ad ı ve yerleşim yeri.

2. Satışın konusu.

3. Sat ı lanın peşin satış bedeli.

4. Taksitle ödeme sebebiyle belirtilecek ilave be-
del.

5. Toplam satış bedeli.

6.Al ı c ının nakden veya aynen üstlendi ği diğer bü-
tün edimler.

7. Pe ş inat ve taksitlerin tutar ı ile vadesi ve ikiden
az olmamak üzere taksit sayı s ı .

8.Al ı c ın ın yedi gün içinde sözle şme yap ılmas ı ko-
nusundaki irade aç ıklamas ını geri alma hakkı .

9. Öngörülmüşse, mülkiyetin sakl ı tutulmas ına
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veya satış bedeli alacağın ın devrine ilişkin anlaşma
kayı tlar ı .

10.Temerrüt veya vadenin ertelenmesi durumun-
da, yasal faiz oran ın ın yüzde otuz fazlas ın ı geçmemek
üzere ödenecek faiz.

11. Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih.

2. Yasal temsilcinin rızası
MADDE 254- Ayırt etme gücüne sahip bir kü-

çük veya kı s ıtl ı tarafindan yap ı lmış olan taksitle sat ış
sözleşmesinin geçerliliği, yasal temsilcinin yaz ıl ı rı za-
s ına bağl ıd ır. Bu durumda r ızan ın, en geç sözleşme-
nin kurulduğu anda verilmi ş olmas ı gerekir.

3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlar ını
doğurması ve geri alma açıklaması

MADDE 255- Taksitle satış sözleşmesi, al ıc ı ba-
kım ından, taraflarca imzalanm ış sözleşmenin bir
nüshas ın ın eline geçmesinden yedi gün sonra hüküm
ve sonuçların ı doğurur. Al ıc ı , bu süre içinde irade
aç ıklamas ın ı geri ald ığını satıcıya yazı l ı olarak bildire-
bilir. Bu haktan önceden feragat edilemez. Geri alma
bildiriminin sürenin son gününde postaya verilmi ş
olmas ı , sonuç doğurmas ı için yeterlidir.

Satıc ı geri alma süresi içinde mal ı al ıc ıya devret-
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mişse al ıc ı , mal ı ancak olağan bir gözden geçirmenin
gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde sözleş -
me hüküm ve sonuçlar ın ı doğurmuş olur.

Al ıc ının geri alma hakkın ı kullanmas ı halinde,
kendisinden cayma paras ı istenemez.

4. Tarafların hak ve borçları
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin

süresi
MADDE 256- Al ıc ı , pe ş in satış bedelinin en az

onda birini en geç teslim an ında peşin olarak, satış
bedelinin geri kalan kısm ını da sözleşmenin kurul-
mas ı nı izleyen üç yı l içinde ödemekle yükümlüdür.

Bakanlar Kurulu, sat ılanın türüne göre pe şinat
miktar ı ile yasal ödeme sürelerini yar ıya kadar indire-
bileceği gibi, iki katına kadar ç ıkartabilir.

Kanunda belirlenen asgari pe şinatı tamamen al-
maks ı z ın, sat ılanı al ıcıya devreden satı c ı , peş inatın
ödenmeyen kısmı üzerinde istem hakkını kaybeder.

Peşinattan vazgeçilmesi kar şı lığında, satış bedelin-
de yap ılacak artırma hükümsüzdür.

b. Alıcının def'ileri
MADDE 257- Al ıc ı , satı c ın ın takside satıştan do-

ğan alacağı ile kendisinin satı cıdan olan alacağını ta-

115



TÜRK BORÇLAR KANUNU

kas etme hakkından önceden feragat edemez.

Alacağın devredilmesi durumunda al ıc ının, satış
bedeli alacağına ilişkin def'ileri s ın ırlanamaz ve orta-
dan kald ırılamaz.

c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi
MADDE 258- Taksit borcu kambiyo senedine

bağlanm ış olmad ıkça, al ıcı satış bedelinin kalan kıs-
mını her zaman bir defada ödeyerek borcundan kur-
tulabilir. Bu durumda, pe şin satış bedeline ilave edi-
len bedelin ödenmemi ş taksitlere isabet eden kısm ı ,
yarıs ından az olmamak üzere ödeme süresinin kısal-
tılmas ına uygun olarak indirilir.

5. Alıcının temernıdü
a. Satıcının seçimlik hakkı
MADDE 259- Al ı c ı peşinatı ödemede temerrüde

düşerse sat ıc ı, sadece peşinat ı isteyebilir veya sözle ş-
meden dönebilir.

Al ı c ı taksitleri ödemede temerrüde dü şerse satıcı ,
muaccel olmuş taksitlerin veya geri kalan sat ış bede-
linin tamam ın ın bir defada ödenmesini isteyebilir ya
da sözle şmeden dönebilir. Sat ı c ın ın geri kalan sat ış
bedelinin tamamını isteyebilmesi veya sözle şmeden
dönebilmesi, ancak bu hakk ı aç ık biçimde sakl ı tut-
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mu ş olmas ına ve al ı c ın ın kararlaştırılan satış bedeli-
nin en az onda birini olu şturan ve birbirini izleyen en
az iki taks idi veya en az dörtte birini olu şturan bir tak-
sidi ya da en son taksidi ödemede temerrüde dü şmüş
olmas ına bağl ıd ır. Ancak, sat ıc ın ın dönme dolay ı s ıyla
isteyebileceği miktar, ödenmi ş olan taksitler tutar ına
eşit veya daha fazla ise sat ıc ı sözle şmeden dönemez.

Satı c ı , satış bedelinin geri kalan kısmının tama-
men ödenmesini isteme veya sözle şmeden dönme
haklar ını kullanmadan önce, al ı c ıya en az onbe ş gün-
lük bir süre tan ımak zorundad ı r.

b. Sözleşmeden dönme
MADDE 260- Satıc ı , al ı c ın ın taksitleri ödemede

temerrüde dü şmesi sebebiyle sat ılanın al ıc ıya devrin-
den sonra sözle şmeden dönerse, her iki taraf ald ığını
geri vermekle yükümlüdür. Sat ı c ı , ayr ıca hakkaniyete
uygun bir kullan ım bedeli ve sat ılanın olağandışı kul-
lanılmas ı sebebiyle de ğerinin azalmas ı hJinde tazmi-
nat da isteyebilir. Ancak sat ıc ı , sözleşme zaman ında
ifa edilmi ş olsayd ı elde edecek olduğundan fazlas ını
isteyemez.

Satıc ı , al ı c ının peşinatı ödemede temerrüde dü ş-
mesi yüzünden satılanın devrinden önce sözle şme-
den dönerse, al ıc ıdan sadece ödenmeyen pe şinat üze-
rinden, sözle şmeden döndüğü tarihe kadar i şleyecek
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yasal faiz ile sözle şmenin kurulmas ı ndan sonra, sat!-
lan ın uğram ış olduğu değer kayb ı sebebiyle tazminat
isteyebilir. Ceza ko şulu kararlaştırı lmışsa, peş in satış
bedelinin yüzde onunu aşamaz.

c. Hkimin müdahalesi
MADDE 261- Hakim, temerrüde dü ş en al ıcının

borçlar ın ı ödeyeceği konusunda güvence vermesi ve
sat ı c ın ın da bu yeni düzenleme dolay ıs ıyla herhangi
bir zarar ın ın söz konusu olmamas ı koşuluyla, al ı c ı -
ya ödeme kolayl ı klar ı sağlayabilir ve sat ıc ın ın sat ı lan ı
geri almas ın ı yasaklayabilir.

6. Yetkili mahkeme ve tahkim
MADDE 262- Yerle şim yeri Türkiye'de olan al ı-

c ı , tarafi olduğu taksitle sat ış sözle ş mesinden doğacak
uyuş mazl ıklar konusunda, yerle ş im yerindeki mah-
kemenin yetkisinden önceden\eragat edemeyece ği
gibi, tahkim sözle şmesi de yapamaz.

7. Uygulama alanı
MADDE 263- Taksitle satış a ili şkin hükümler,

ayn ı ekonomik amaçla yap ılan i ş lemlere de uygulan ı r.
Bir taşiniri edinme amac ıyla yap ılan ödünç söz-
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leşmelerinde sat ıc ın ın, mülkiyeti sakl ı tutma kayd ı ile
birlikte veya bundan bağıms ız olarak satış bedeli ala-
cağını ödünç verene devretmesi veya sat ıc ı ile ödünç
verenin başka surette anlaşarak, al ıc ın ın satış bedelini
daha sonra taksitler halinde ödemek üzere mal ın tes-
limini sağlamalar ı durumunda, taksitle sat ışa ili şkin
hükümler kıyas yoluyla uygulan ır. Ödünç sözle şme-
sinde, takside satış sözleşmelerine konulmas ı zorun-
lu olan hususlar ın yer almas ı şarttır. Ancak, bunlar-
dan pe şin satış bedeli ile toplam sat ış bedeli yerine,
ödünç al ınan miktar ile ödünç verene ödenecek top-
lam ödünç miktar ı gösterilir.

Peş in satışla bağlantı lı taksitle ödünç sözle şmele-
rinde, ödünç verene, yasal asgari peşinat ın ödenmi ş
ve peşin satış bedelinin ödünç sözle şmesinin yap ıl-
mas ı s ıras ında herhangi bir ilave yap ı lmaks ı z ın tama-
men karşılanmış olmas ı h5iinde, takside sat ışa ilişkin
hükümler uygulanmaz.

Alıc ının tacir s ıfatıyla hareket ettiği veya mal ın bir
ticari işletmenin ihtiyac ı için ya da mesleki amaçlarla
satın al ınmas ı durumunda, takside satışa ilişkin hü-
kümlerden sadece 259 uncu maddenin ikinci fıkras ı ,
260 inci maddenin birinci fikras ı ve 261 inci maddesi
hükümleri uygulan ır.
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İİ. Ön ödemeli taksitle satış
1. Tanımı , şekli ve içeriği

MADDE 264- Ön ödemeli taksitle satış , al ı c ın ın
taşın ır bir mal ı n satış bedelini önceden kıs ı m kıs ım
ödemeyi, sat ıc ın ın da bedelin tamamen ödenmesin-
den sonra sat ılanı al ı c ıya devretmeyi üstlendikleri sa-
tıştı r.

Ön ödemeli takside satış sözleşmesi, yaz ı l ı şekil-
de yap ılmad ıkça geçerli olmaz. Sözle şmede aşağıdaki
hususlar belirtilir:

1. Taraflar ın ad ı ve yerle ş im yeri.

2. Satışın konusu.

3. Toplam satış bedeli.

4. Taksitlerin say ıs ı , tutarı , vadesi ve sözle şmenin
süresi.

5. Taksitleri kabule yetkili banka.

6. Al ı c ıya karşı üstlenilen faiz miktar ı .

7.Al ıc ın ın yedi gün içinde sözleşme yap ılmas ı ko-
nusundaki irade aç ıklamas ın ı geri alma hakkı .

8.Al ıc ın ı n sözle şmeden cayma hakkı ve bu sebep-
le ödeyeceği cayma paras ı .

9. Sözle şmenin kurulduğu yer ve tarih.
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2. Taraflar ın hak ve borçları
a. Ödemelerin güvenceye bağlanmas ı
MADDE 265- Ödeme süresi bir y ı ldan daha

uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde al ıc ı , ödemele-
ri sözle şmede belirtilen bir bankada kendi ad ına aç ı-
lacak gelir getiren bir tasarruf veya yat ırım hesab ına
yatı rmakla yükümlüdür.

Banka, her iki tarafin ç ıkarların ı gözetmek zorun-
dad ır. Aç ılan hesaptan her iki tarafin r ızas ıyla ödeme
yap ılabilir. Bu r ıza önceden verilemez.

Ödeme süresi bir y ıldan daha uzun veya belirsiz
olan sözleşmelerde al ı c ı , sat ı lanın devrine kadar 269
uncu madde uyar ınca sözle ş meden cayarsa sat ıc ı , bu
hesap üzerindeki bütün haklar ı n ı kaybeder.

b. Alıcının malın devrini isteme hakkı
MADDE 266- Al ı c ı satış bedelinin tamam ın ı

ödedikten sonra, her zaman mal ın kendisine devre-
dilmesini isteyebilir. Ancak, sat ıc ı mal ı başkas ından
sağlayarak devredecek ise al ı cı , bunun için kendisine
uygun bir süre tan ımak zorundad ı r.

Satıc ın ın mal ı al ı c ıya devredebilmesi için, takside
satışa ilişkin koşullara uyulmas ı gerekir.

Al ıc ı birden çok şey satın almış veya seçim hakkını
sakl ı tutmu ş ise, sat ılan ın kıs ım kıs ım devredilmesi-
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ni, ancak 256 nc ı maddede öngörülen asgari pe şinati
ödedikten sonra isteyebilir. Sat ılanın eşya topluluğu
oluşturduğu hallerde bu istemde bulunulamaz. Sat ış
bedelinin tamamen ödenmemesi halinde, sat ı c ıdan
satılan ı kısmen devretmesi, ancak geri kalan k ısm ın
yüzde onunun kendisine güvence olarak b ırakılmas ı
koşuluyla istenebilir.

c. Satış bedelinin ödenmesi

MADDE 267- Ödeme süresi bir y ı ldan daha
uzun veya belirsiz olan sözle şmelerde sat ış bedeli-
nin, satılan ın devri an ında tamamen ödenmi ş olmas ı
gerekir. Sat ılan ın devredilmesini isteyen al ıc ı , hesa-
b ındaki bakiyeden, sat ış bedelinin en çok üçte birlik
kısmını satı c ı lehine serbest b ırakabilir. Ancak, söz-
leşmenin kurulu şu s ıras ında buna ilişkin taahhütte
bulunulamaz.

d. Satış bedelinin belirlenmesi
MADDE 268- Sat ı c ının sözleşmenin kurulduğu

s ırada belirlenen toplam sat ış bedeline ek bir bedel
isteme hakkını sakl ı tutan bütün kay ıtlar geçersizdir.

Ödenecek toplam sat ış bedeli sözle ş mede belir-
lenmi ş olmakla birlikte, devredilecek e şya önceden
belirlenmemi ş ve satıc ı tarafindan bu eşyayı seçme
hakkı al ı c ıya tan ınmış ise satıc ı , peş in satıştaki olağan
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bedelleri göz önünde tutmak suretiyle al ıc ın ın yapa-
cağı seçime tam olarak uymakla yükümlüdür.

Buna aykır ı anlaşmalar, ancak al ı c ın ın yararı na ol-
duğu ölçüde geçerlidir.

3. Sözleşmenin sona ermesi
a. Cayına hakkı
MADDE 269- Ödeme süresi bir yıldan daha

uzun veya belirsiz olan sözle şmelerde al ıc ı , mal ın
devrine kadar her zaman sözle ş meden cayabilir.

Sözleş meden cayma h5iinde al ı c ı tarafindan öden-
mesi öngörülen cayma paras ı, durumun özelliğine ve
sözleşmenin kurulmas ı ile cayrna aras ında geçen sü-
reye bakılarak belirlenir. Ancak, bu miktar sat ıc ının
toplam alacağının yüzde ikisinden az ve yüzde beş in-
den fazla olamaz. Al ı c ı , yapmış olduğu ödemelerin
cayma paras ın ı aşan kı smının, getirileri ile birlikte
kendisine geri verilmesini isteyebilir.

Al ıc ın ın ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli
olarak yoksun kalmas ı sebebiyle ön ödemeleri yapa-
mayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine
olağan koşullarla yap ı lacak bir takside sat ış sözleşme-
sinin konulmas ına ili şkin önerisinin sat ı c ı tarafindan
kabul edilmemesi yüzünden sözle şmeden cayılmış
olursa, cayma paras ı istenemez.
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b. Sözleşmenin süresi

MADDE 270- Ön ödemeleri ifa borcu, be ş y ı l ı n
geçmesiyle sona erer.

Ödeme süresi bir y ı ldan daha uzun veya belirsiz

olan sözle ş melerde al ıc ı , sekiz yıl geçtiği halde sat ıla-

n ın devri isteminde bulunmazsa, sat ıc ı kendisini uya-

rarak üç ayl ık süre tan ır. Al ıc ı bu süre içinde kay ıts ı z

kal ırsa sat ı c ı , al ı c ıya sözle şmeden cayma halinde tan ı -
nan haklara sahip olur.

c. Alıcının temerrüdü

MADDE 271- Al ıc ı bir veya daha çok ön ödeme-
de temerrüde dü şerse sat ı c ı , ancak vadesi gelmiş olan
ödemeleri isteyebilir. Bununla birlikte, toplam alaca-
ğın en az onda birini olu şturan ve birbirini izleyen
iki ön ödemenin veya toplam alaca ğın en az dörtte

birini olu şturan bir tek ön ödemenin ya da sonuncu
ön ödemenin vadesi gelmi ş se sat ı c ı , ayrı ca al ıc ıya ta-

n ıyacağı bir ayl ık ödeme süresinin geçmesinden son-
ra sözle ş meden dönme hakkına sahip olur.

Satıc ı , ödeme süresi bir y ıl veya daha az olan söz-
leşmeden dönerse, 260 inci maddenin ikinci fikras ı
hükmü kıyas yoluyla uygulan ır. Süresi bir y ı l ı aşan

sözleşmelerde sat ıc ı , ancak 269 uncu maddenin ikin-
ci fikras ında öngörülen cayma paras ını ve al ıc ıya
ödenmesi gereken ortalama banka mevduat faizini
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aşan zararlar ının giderilmesini isteyebilir.

Bir yıldan daha uzun süreli sözle şmelerde temer-
rüde düşmüş olan al ıc ın ın mal ın devrini istemesi
Miinde sat ı c ı , yasal anapara faizi ile birlikte, devir
isteminden sonra mal ın değerinde olu şacak eksilme-
lerin giderilmesini isteyebilir. Ceza ko şulu öngörül-
müşse miktar ı , satış bedelinin yüzde onunu geçemez.

Sat ı lan ın devredilmi ş olduğu hallerde, dönme
konusunda 260 inci maddenin birinci fikras ı hükmü
uygulan ı r.

4. Uygulama alanının s ınırlanmas ı
MADDE 272- Al ıc ı n ın tacir s ıfatıyla hareket et-

mesi veya mal ı n bir ticari işletmenin ihtiyac ı için ya
da mesleki amaçlarla sat ı n al ı nmas ı durumunda, 264
ilâ 271 inci maddeler uygulanmaz.

İİ!. Ortak hükümler
MADDE 273- Takside satışa ilişkin hükümlerden

yasal temsilcinin r ı zas ına, sözleşmenin hüküm ve
sonuçlar ı n ı doğurmas ına ve geri alma aç ıklamas ı-
na, al ı c ı n ın def'ilerine, sat ı c ın ı n alacağın ın devrine,
hakim tarafindan sağlanan ödeme kolayl ıklarına ve
yetkili mahkeme ile tahkime ili şkin olanlar, ön öde-
meli taksitle satışa da uygulan ır.
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Satılanı devir süresi bir y ıldan daha uzun veya be-

lirsiz olan taksitle sat ışta al ıcı , satılan ın devrinden önce
ödemeleri yapmakla yükümlü ise, ön ödemeli taksitle
satışa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulan ı r.

D. Açık artırma yoluyla satış
I. Tanımı
MADDE 274- Aç ık artırma yoluyla sat ış ; yeri, za-

manı ve koşulları önceden belirlenerek, hazır olanlar

aras ından en yüksek bedeli öneren ile yap ılan satıştır.

İİ. Kurulmas ı
MADDE 275- Satıc ı artırma koşullarında aksi

yönde bir irade aç ıklamas ında bulunmam ışsa, her-

kesin kat ılabileceği isteğe bağlı aç ık artırmalarda sa-

tış sözleşmesi, artırmay ı yönetenin en yüksek bedeli

öneren ki şiye ihale etmesiyle kurulmu ş olur.

CebrT artırma yoluyla sat ış , artırmayı yöneten me-
murun en yüksek bedeli öneren ki ş iye ihale etmesiy-

le kurulmu ş olur.

İİ!. Hükümleri

1. Artırmaya katılanın bağlandığı an

a. Genel olarak
MADDE 276- Art ırmaya katılan kiş i, satış için
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konulmu ş olan koşullar çerçevesinde önerisiyle bağ-
l ı d ır.

Aksine bir ko şul yoksa, öneride bulunan ın bağl ı-
lığı , kendisinden daha yüksek bir öneri yap ı lmas ıyla
sona erer veya daha yüksek öneri olup olmad ığın ı n
sorulmas ı üzerine böyle bir önerinin olmad ığı nın an-
laşılmas ı halinde, önerisinin hemen kabul edilmeme-
siyle ortadan kalkar.

b. Taşınmaz ın açık artırma yoluyla sat ışında

MADDE 277- Ta şı nmaz ın aç ı k art ırma yoluyla
satışında, ihalenin veya reddinin art ırmadan hemen
sonra yap ı lmas ı gerekir.

Öneride bulunan ın bağl ı l ığını n art ırmadan sonra
da devam edeceğini öngören ko şul geçersizdir. An-
cak, bu kural cebrî art ı rmalarda ve ihalenin bir kamu
görevlisince onaylanmas ı gerektiği durumlarda uy-
gulanmaz.

2. Ödemenin pe şin olmas ı gereği

MADDE 278- Artırma ko ş ullarında aksi kararlaş -
tırılmamışsa, ihale bedelinin pe şin ödenmesi gerekir.

ihale bedeli pe ş in olarak veya artı rma koşulları
uyar ı nca ödenmezse sat ıc ı , satıştan hemen dönebilir.
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3. Mülkiyetin geçmesi

MADDE 279- Artırmada taşınır bir mal alan ki ş i,
onun mülkiyetini ihale an ında kazan ır. Art ırmadan
al ınan taşınmaz ın mülkiyeti, ancak tapu siciline tes-
cille al ıc ıya geçer.

Artırma görevlisi, satış tutanağında gösterilen ta-
şınmaz ın al ıc ı ad ı na tescilini hemen tapu idaresine
bildirir.

Cebri artırma sonucunda yap ılan ihalelerde mül-
kiyetin geçmesine ili şkin özel hükümler sakl ıd ı r.

isteğe bağl ı özel art ırmalarda mülkiyetin geçmesi
genel hükümlere tabidir.

4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk

MADDE 280- Cebri art ırmalarda zapttan ve
ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanmaz.

Artırmadan mal alan ki şi, o mala, tapu siciline
veya satış koşullarına ya da kanuna göre belirli olan
durumu, haklar ı ve yükleri ile birlikte malik olur.

isteğe bağl ı aç ı k artırmalarda satıc ı , satı lanın zap-
tından ve ayıplarından sorumludur. Ancak, aldatma
durumu dışında, art ırma ko şullarında aç ıkça belirtip
duyurmak suretiyle bu sorumluluktan kurtulabilir.
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1V Artırmanın iptali

MADDE 281- Hukuka veya ahlaka ayk ırı yollara
başvurularak ihalenin gerçekle ştirilmesi sağlanmışsa
her ilgili, iptal sebebini ö ğrendiği günden ba ş layarak
on gün ve her halde ihale tarihini izleyen bir y ı l için-
de ihalenin iptalini mahkemeden isteyebilir.

Cebri art ırmalar hakkında özel hükümler sakl ıd ır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal Değişim Sözleşmesi

A.Tanımı
MADDE 282- Mal değiş im sözle şmesi, taraf-

lardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin
zilyetlik ve mülkiyetini, di ğer tarafin da karşı edim
olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve
mülkiyetini devretmeyi üstlendi ği sözle şmedir.

B. Tabi olduğu hükümler

MADDE 283- Satış sözleş mesine ilişkin hüküm-
ler, mal değişim sözle şmesine de uygulan ır; buna
göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendi ği şey ba-
kımından satıcı , kendisine verilmesi üstlenilen şey
bakım ı ndan al ıc ı durumundad ır.
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C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk

MADDE 284- Satış sözleşmesinin zapttan ve
ayıptan sorumlulu ğa ilişkin hükümleri uygun dü ştü-
ğü ölçüde, mal deği ş im sözle ş mesine de uygulan ır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağışlama Sözle şmesi

A. Tanımı
MADDE 285- Bağış lama sözle şmesi, bağış laya-

nın sağlararas ı sonuç doğurmak üzere, malvarl ığı n-
dan bağışlanana karşı l ıks ı z olarak bir kazand ırma yap-
may ı üstlendiği sözle şmedir.

Henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat etmek
veya bir miras ı reddetmek, bağış lama değildir.

Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi de bağışlama
sayılmaz.

B. Bağışlama ehliyeti

1. Bağışlayan için
MADDE 286- Fiil ehliyetine sahip olan herkes,

eş ler aras ı ndaki mal rejiminden veya miras hukukun-
dan doğan s ınırlamalar sakl ı kalmak üzere, bağışlama
yapabilir.
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Bağışlamayı izleyen b ır yıl içinde başlatılmış bir
yargılama sonucunda bağış layan ın, savurganl ığı yü-
zünden kı s ıtlanmas ına karar verilirse, o bağış lama
mahkemece iptal edilebilir.

İİ. Bağışlanan için
MADDE 287- Fiil ehliyeti bulunmayan ki ş i ayırt

etme gücüne sahipse, bağış lamayı kabul edebilir. An-
cak, bağış lananı n yasal temsilcisi bu ki ş inin bağış la-
mayı kabulünü yasaklar veya bağış lan ılan ş eyin geri
verilmesini emrederse, bağış lama ortadan kalkar.

C. Kurulmas ı
I. Bağışlama sözü verme
MADDE 288- Bağış lama sözü vermenin geçer-

liliği, bu sözle ş menin yaz ı l ı şekilde yap ı lmas ına bağ-
l ıd ı r.

Bir taşı nrrıazın veya taşı nmaz üzerindeki ayni bir
hakkın bağışlanmas ı sözü vermenin geçerliliği, ancak
resmi şekilde yap ılmış olmas ına bağl ıd ır.

Şekle uyulmamas ı sebebiyle geçersiz olan bağış -
lama sözü verme, bağışlayan tarafindan yerine geti-
rildiğinde, elden ba ğış lama hükmündedir. Ancak,
geçerliliği resmi şekle bağlanm ış olan bağış lamalarda
bu hüküm uygulanmaz.
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İİ. Elden bağışlama

MADDE 289- Elden ba ğış lama, bağış layan ın bir
taşınırın ı bağışlanana teslim etmesiyle kurulmu ş olur.

111. Koşullu bağış lama

MADDE 290- Bağış lama, bir koşula bağlanarak
yap ı labilir.

Yerine getirilmesi ba ğış layan ın ölümüne bağl ı
olan bağış lamada, vasiyete ili şkin hükümler uygula-
n ı r.

1V Yüklemeli bağışlama

MADDE 291- Bağış layan bağış lamas ına yükle-
meler koyabilir.

Bağışlayan, sözle şme gereğince bağışlanan tara-
findan kabul edilmi ş olan yüklemelerin yerine geti-
rilmesini isteyebilir.

Kamu yarar ına olarak bağış lamaya konulmuş olan
bir yüklemenin yerine getirilmesini isteme yetkisi,
bağış layan ın ölümünden sonra, ilgili kamu kurumu-
na geçer.

Bağış lama konusunun değeri, yüklemenin yeri-
ne getirilmesi masraflar ın ı karşılamaz ve aşan kı s ım
kendisine ödenmezse bağış lanan, yüklemeyi yerine
getirmekten kaç ınabilir.
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V Bağışlayana dönme ko şullu bağış lama

MADDE 292- Bağış layan, bağış lananın kendi-
sinden önce ölmesi durumunda, ba ğışlama konusu-
nun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir.

Bağışlama konusu, ta şınmaza veya ta şınmaz üze-
rindeki bir ayni hakka ili şkin ise, bağış layana dönme
koşulu tapu siciline şerh verilebilir.

VI. Bağışlama önerisinin geri alınmas ı
MADDE 293- Bir kimse başkas ına bağış lamay ı

önerdiği bir mal ı , başka mallar ından fiilen ayırmış
olsa bile, bağış lanan ı n kabulüne kadar, bağışlama
önerisini geri alabilir.

D. Bağış layanın sorumluluğu

MADDE 294- Bağış layan, bağışlamadan doğan
zarardan bu zarara ağır kusuruyla sebep olmad ıkça,
bağış lanana karşı sorumlu değildir.

Bağışlayan, bağış lanılan şey veya alacak hakkında
ayrıca garanti sözü vermi ş se, bununla sorumlu olur.

E. Bağışlamanın ortadan kalkmas ı
1. Bağışlamanın geri alınmas ı
MADDE 295- Bağış layan, aşağıdaki durumlar-
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dan biri gerçekle şmiş se, elden bağış lamayı veya ye-
rine getirdiği bağış lama sözünü geri alabilir ve bağış -
lananın istem tarihindeki zenginle şmesi ölçüsünde,
bağış lama konusunun geri verilmesini isteyebilir:

1.Bağış lanan, bağış layana veya yak ınlarından biri-
ne karşı ağır bir suç i şlemişse.

2. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden
bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine
önemli ölçüde ayk ırı davranm ış sa.

3. Bağışlanan, yüklemeli bağış lamada hakl ı bir se-
bep olmaks ı z ın yüklemeyi yerine getirmemi ş se.

İİ. Bağışlama sözü vermenin geri
alınmas ı ve ifadan kaç ınma

MADDE 296- Bağış lama sözü veren, a şağıdaki
durumlarda sözünü geri alabilir ve onu ifadan kaç ı-
nabilir:

1.Elden bağış lanılan bir mal ın geri verilmesini is-
teyebileceği sebeplerden biri varsa.

2. Mali durumu, sonradan sözün yerine getiril-
mesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçüde
değişmişse.

3. Bağış lama sözü verdikten sonra, kendisi için
yeni aile yükümlülükleri do ğmuş veya bu yükümlü-
lükleri önemli ölçüde a ğı rlaşmışsa.

134



TÜRK BORÇLAR KANUNU

Bağış lama sözü verenin borcunu ödeme güçsüz-
lüğü belirlenir veya iflas ına karar verilirse, ifa yü
kümlülüğü ortadan kalkar.

İİ!. Geri alma hakkının süresi ve
mirasçılara geçmesi

MADDE 297- Bağış layan, geri alma sebebini öğ-
rendiği günden başlayarak bir y ı l içinde bağış lamay ı
geri alabilir.

Bağış layan bir y ı ll ık süre dolmadan ölürse, geri
alma hakkı mirasç ılar ına geçer ve mirasç ı ları bu sü-
renin sona ermesine kadar bu hakk ı kullanabilirler.

Bağışlayan, sağlığında geri alma sebebini öğrene-
memişse, mirasç ılar ı , ölümünden başlayarak bir yı l
içinde bağış lamayı geri alma hakkı nı kullanabilirler.

Bağış lanan, bağışlayanı kasten ve hukuka aykı rı
olarak öldürür veya onun geri alma hakk ın ı kullan-
mas ını engellerse, mirasç ılar ı bağışlamayı geri alabi-
lirler.

1V Bağışlayanın ölümü

MADDE 298- Aksi kararlaştırılmamışsa, dönem-
sel edimleri içeren bağış lama, bağışlayanın ölümüyle
sona erer.
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Kira Sözle şmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Hükümler

A. Tanımı
MADDE 299- Kira sözle şmesi, kiraya verenin

bir şeyin kullan ılmas ın ı veya kullanmayla birlikte
ondan yararlan ı lmas ın ı kirac ıya b ırakmay ı , kirac ın ın
da buna kar şı l ık kararlaştı r ılan kira bedelini ödemeyi
üstlendiği sözle şmedir.

B. Kira süresi

MADDE 300- Kira sözle şmesi, belirli ve belirli
olmayan bir süre için yap ılabilir.

Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir
bildirim olmaks ız ı n sona erecek kira sözle ş mesi be-
lirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan
bir süre için yap ı lmış say ı l ır.

C. Kiraya verenin borçlar ı
I. Teslim borcu
MADDE 301- Kiraya veren, kiralanan ı kararlaş -

tırılan tarihte, sözle ş mede amaçlanan kullan ıma elve-
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rişli bir durumda teslim etmek ve sözle şme süresince
bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hü-
küm, konut ve çat ı l ı işyeri kiralar ında kirac ı aleyhine
değiştirilemez; diğer kira sözle şmelerinde ise, kirac ı
aleyhine genel işlem koşullar ı yoluyla bu hükme ay-
kı r ı düzenleme yap ılamaz.

İİ. Vergi ve benzeri yükümlülüklere
katlanma borcu

MADDE 302- Kiralananla ilgili zorunlu sigorta,
vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararla şt ırıl-
mamış veya kanunda öngörülmemi ş ise, kiraya veren
katlan ı r.

İİ!. Yan giderlere katlanma borcu
MADDE 303- Kiraya veren, kiralanan ın kulla-

nım ıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü ki ş i
tarafindan yap ılan yan giderlere katlanmakla yüküm-
lüdür.

IV Kiraya verenin kiralanan ın
ayıplarından sorumluluğu

1. Kiralanan ın teslim anındaki
ayıplarından sorumluluk

MADDE 304- Kiralanan ı n önemli ayıplarla tes-
limi halinde kirac ı , borçlunun temerrüdüne veya ki-
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raya verenin kiralanan ın sonradan ay ıpl ı duruma gel-
mesinden doğan sorumluluğuna ili şkin hükümlere
başvurabilir.

Kiralanan ın önemli olmayan ayı plarla tesliminde
ise kirac ı , kiralananda sonradan ortaya ç ıkan ay ıplar-
dan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ili şkin hü-
kümlere başvurabilir.

2. Kiralananın sonradan ayıplı
h ıle gelmesinden sorumluluk

a. Genel olarak

MADDE 305- Kiralanan sonradan ayıpl ı duruma
gelirse kirac ı , kiraya verenden ay ıplar ın giderilmesini
veya kira bedelinden ay ıpla orantı l ı bir indirim yap ı l-
mas ın ı ya da zararın ın giderilmesini isteyebilir. An-
cak, zarar ın giderilmesi istemi diğer seçimlik haklar ın
kullan ı lmas ı n ı önlemez.

Önemli ayıp durumunda kirac ını n sözleşmeyi fe-
sih hakkı sakl ıd ı r.

b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih
MADDE 306- Kirac ı , kiraya verenden kiralanan-

daki ayıb ın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir;
bu sürede ay ıp giderilmezse kirac ı , ayıb ı kiraya veren
hesab ına gidertebilir ve bundan do ğan alacağını kira
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bedelinden indirebilir veya kiralanan ın ayıps ız bir
benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

Ayıb ın, kiralanan ın öngörülen kullan ıma elveriş-
liliğini ortadan kald ırmas ı ya da önemli ölçüde en-
gellemesi ve verilen sürede giderilmemesi Mlinde
kirac ı , sözle şmeyi feshedebilir.

Kiraya veren, kiralanandaki ay ıb ı gidermek yerine,
uygun bir süre içinde ay ıps ız benzeriyle değiştirebilir.

Kiraya veren, kirac ıya ayn ı mal ın ayıps ız bir ben-
zerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamam ın ı
gidererek, onun seçimlik haklar ın ı kullanmas ın ı ön-

leyebilir.

c. Kira bedelinin indirilmesi

MADDE 307- Kirac ı , kiralanan ın kullanım ın ı
etkileyen ayıpların varlığı halinde, bu ayıpların kira-
ya veren tarafindan ö ğrenilmesinden ay ıb ın gideni-
mesine kadar geçen süre için, kira bedelinden ay ıpla

orant ı l ı bir indirim yap ı lmas ını isteyebilir.

d. Zararın giderimi

MADDE 308- Kiraya veren, kusuru olmad ığın ı
ispat etmedikçe, kiralanan ın ayıplı olmas ından doğan
zararlar ı kirac ıya ödemekie yükümlüdür.
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V Üçüncü kiş inin ileri sürdüğü haklar
sebebiyle sorumluluk

1. Zapttan sorumluluk

MADDE 309- Bir üçüncü kişinin kiralananda
kirac ın ın hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi
durumunda kiraya veren, kirac ının bildirimi üzerine
davayı üstlenmek ve kirac ın ın uğradığı her türlü za-
rarı gidermekle yükümlüdür.

2. Üçüncü kişinin sözle şmenin
kurulmas ından sonra
üstün hak sahibi olmas ı

a. Kiralananın el değiştinnesi

MADDE 310- Sözleşmenin kurulmas ı ndan son-
ra kiralanan herhangi bir sebeple el de ğiştirirse, yeni
malik kira sözle şmesinin tarafi olur.

Kamula ş tı rmaya ili şkin hükümler sakl ıd ı r.

b. Üçüncü ki şinin s ınırl ı ayni hak sahibi
olmas ı

MADDE 311- Sözle ş menin kurulmas ından son-
ra üçüncü bir ki ş i, kiralanan üzerinde kirac ının hak-
kın ı etkileyen bir ayni hak sahibi olursa, kiralanan ın
el değiştirmesiyle ilgili hükümler k ıyas yoluyla uygu-
lan ır.
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c. Tapu siciline şerh

MADDE 312- Taşınmaz kiralar ında, sözle şmeyle
kirac ın ın kirac ı l ık hakkın ın tapu siciline şerhi karar-

laştırılabilir.

D. Kiracının borçlar ı
I. Kira bedelini ödeme borcu

1. Genel olarak
MADDE 313- Kirac ı , kira bedelini ödemekle yü-

kümlüdür.

2. İfa zaman ı
MADDE 314- Kirac ı , aksine sözleşme ve yerel

adet olmad ıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan gi-
derleri, her ay ın sonunda ve en geç kira süresinin bi-
timinde ödemekle yükümlüdür.

3. Kirac ının temerrüdü

MADDE 315- Kirac ı , kiralanan ı n tesliminden
sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri öde-
me borcunu ifa etmezse, kiraya veren kirac ıya yaz ı l ı
olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme duru-
munda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kirac ıya verilecek süre en az on gün, konut ve ça-
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tı l ı işyeri kiralar ında ise en az otuz gündür. Bu süre,
kirac ıya yaz ı l ı bildirimin yap ıldığı tarihi izleyen gün-
den itibaren i ş lemeye baş lar.

Il. Özenle kullanma ve komşulara
saygı gösterme borcu

MADDE 316- Kirac ı , kiralananı , sözle şmeye uy-
gun olarak özenle kullanmak ve kiralanan ın bulun-
duğu taşınmazda oturan ki şiler ile kom ş ulara gerekli
saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kirac ın ın bu yükümlülüğüne aykırı davranmas ı
durumunda kiraya veren, konut ve çatıl ı işyeri kira-
s ında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın gide-
rilmesi, aksi takdirde sözle şmeyi feshedece ği konu-
sunda yaz ıl ı bir ihtarda bulunur. Di ğer kira ili şkile-
rinde ise, kiraya veren, kirac ıya önceden bir ihtarda
bulunmaks ı z ın, yaz ı l ı bir bildirimle sözle şmeyi he-
men feshedebilir.

Konut ve çatı l ı işyeri kiras ında, kiracının kirala-
nana kasten ağır bir zarar vermesi, kirac ıya verilecek
sürenin yarars ız olacağının anlaşılmas ı veya kirac ı-
nın bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren
veya ayn ı taşınmazda oturan ki şiler ile komşular bakı-
mından çekilmez olmas ı durumlarında kiraya veren,
yaz ı l ı bir bildirimle sözle şmeyi hemen feshedebilir.
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111. Temizlik ve bakım giderlerini
ödeme borcu

MADDE 317- Kirac ı , kiralanan ın olağan kulla-
nım ı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini öde-
mekle yükümlüdür. Bu konuda yerel âdete de bak ı lı r.

1V Ayıpları kiraya verene bildirme borcu
MADDE 318- Kirac ı, kendisinin gidermekle yü-

kümlü olmad ığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin
bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan do-
ğan zarardan sorumludur.

V Ayıplarm giderilmesine ve kiralanan ın
gösterilmesine katlanma borcu

MADDE 319- Kirac ı , kiralanan ın ayıplarının gi-
derilmesine ya da zararlar ın önlenmesine yönelik ça-
lışmalara katlanmakla yükümlüdür.

Kirac ı , bakım, satış ya da sonraki kiralama için zo-
runlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirle-
diği üçüncü ki şinin kiralananı gezip görmesine izin
vermekle yükümlüdür.

Kiraya veren, çal ışmaları ve kiralanan ın gezilip
görüleceğini uygun bir süre önce kirac ıya bildirmek
ve bunlarınyap ıldığı s ırada kirac ın ı n yararların ı göz
önünde tutmak zorundad ır.
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Kirac ın ın kira bedelinin indirilmesine ve zarar ı-
n ın giderilmesine ili şkin haklar ı sakl ıd ı r.

E. Özel durumlar
I. Kiralananda yenilik ve

değişiklik yap ılması
1. Kiraya veren tarafindan
MADDE 320- Kiraya veren, kiralananda, kira

sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kirac ıdan
katlanmas ı beklenebilecek olan yenilik ve de ğişiklik-
ler yapabilir.

Bu yenilik ve değişikliklerin yap ılmas ı s ıras ında
kiraya veren, kirac ın ın menfaatlerini gözetmekle yü-
kümlüdür. Kirac ın ın, kira bedelinin indirilmesine ve
zararının giderilmesine ili şkin haklar ı sakl ıd ır.

2. Kirac ı tarafindan
MADDE 321- Kirac ı , kiraya verenin yaz ı l ı rıza-

s ıyla kiralananda yenilik ve de ğiş iklikler yapabilir.

Yenilik ve değişikliklere r ıza gösteren kiraya ve-
ren, yaz ı l ı olarak kararla ştırılmış olmad ıkça, kiralana-
nın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez.

Kirac ı , aksine yaz ı l ı bir anlaşma yoksa, kiraya ve-
renin r ızas ıyla yaptığı yenilik ve de ğişiklikler sebebiy-
le kiralananda ortaya ç ıkan değer artışının karşı lığın ı
ısteyemez.
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İİ . Alt kira ve kullan ım hakkının devri
İVİADDE 322- Kirac ı , kiraya verene zarar vere-

cek bir değiş ikliğe yol açmamak ko şuluyla, kiralanan ı
tamamen veya kısmen başkas ına kiraya verebilece ği
gibi, kullan ım hakkın ı da başkas ına devredebilir.

Kirac ı , konut ve çatı lı işyeri kiralarında, kiraya
verenin yaz ıl ı rızas ı olmad ıkça, kiralanan ı başkas ına
kiralayamayacağı gibi, kullan ım hakkını da devrede-
mez.

Alt kirac ı , kiralanan ı kirac ıya tanınandan başka bi-
çimde kulland ığı takdirde kirac ı , kiraya verene karşı
sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kirac ıs ına
karşı sahip olduğu hakları alt kirac ıya veya kullan ım
hakkını devralana karşı da kullanabilir.

İİ!. Kira ili şkisinin devri
MADDE 323- Kirac ı , kiraya verenin yaz ı l ı rıza-

s ın ı almad ıkça, kira ilişkisini başkas ına devredemez.
Kiraya veren, i şyeri kiralarında hakl ı sebep olmad ıkça
bu rızayı vermekten kaç ınamaz.

Kiraya verenin yaz ı l ı rı zas ıyla kira ilişkisi kendi-
sine devredilen ki şi, kira sözle şmesinde kirac ın ın
yerine geçer ve devreden kirac ı, kiraya verene kar şı
borçlarından kurtulur.

işyeri kiralar ında devreden kirac ı , kira sözleşmesi-
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nin bitimine kadar ve en fazla iki y ı 1 süreyle devralan-
la birlikte müteselsilen sorumlu olur.

IV Kiralanan ın kullanılmamas ı
1. Genel olarak

MADDE 324- Kullan ıma elverişli bulundurul-
duğu sürece kiralanan, kirac ı n ın kendisinden kay-
naklanan bir sebeple kullan ılmasa veya s ın ırl ı olarak
kullan ılsa bile kirac ı , kira bedelini ödemekle yüküm-
lüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kur-
tulduğu giderler kira bedelinden indirilir.

2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden
önce geri verilmesi

MADDE 325- Kirac ı , sözle şme süresine veya fe-
sih dönemine uymaks ı z ın kiralanan ı geri verdiği tak-
dirde, kira sözleşmesinden doğan borçlar ı , kiralana-
n ın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir
süre için devam eder. Kirac ın ı n bu sürenin geçme-
sinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklene-
bilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ili şkisini devral-
maya haz ır yeni bir kirac ı bulmas ı hMinde, kirac ının
kira sözle şmesinden doğan borçlar ı sona erer.

Kiraya veren, yapmaktan kurtuldu ğu giderler ile
kiralanan ı başka biçimde kullanmalda elde ettiği veya
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elde etmekten kasten kaç ı ndığı yararları kira bedelin-
den indirmekle yükümlüdür.

V Takastan feragat yasağı
MADDE 326- Kirac ı ve kiraya veren, kira söz-

leşmesinden doğan alacaklar ını takas etme hakk ından
önceden feragat edemezler.

F. Sözle şmenin sona ermesi

I. Sürenin geçmesi
MADDE 327- Aç ık veya örtülü biçimde bir süre

belirlenmi şse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda
kendiliğinden sona erer.

Taraflar, bu durumda, aç ık bir anlaşma olmaks ızın
kira ili şkisini sürdürürlerse, kira sözle şmesi belirsiz

süreli sözle şmeye dönü şür.

Il. Belirsiz süreli kira sözle şmelerinde
fesih bildirimi

1. Genel olarak
MADDE 328- Belirsiz süreli kira sözle şmelerin-

de taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim
süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış
olmad ıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim
sürelerine uyarak sözle şmeyi feshedebilir. Fesih dö-
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nemlerinin hesab ında, kira sözle şmesinin ba ş langı ç
tarihi esas al ınır.

Sözle şmede veya kanunda belirtilen fesih döne-
mine veya bildirim süresine uyulmam ışsa, bildirim
bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.

2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında
MADDE 329- Taraflardan her biri, bir ta şınmaza

veya taşın ır bir yap ıya ilişkin kira sözle ş mesini yerel
dette belirlenen kira döneminin sonu için veya böy-

le bir âdetin bulunmamas ı durumunda, alt ı ayl ık kira
döneminin sonu için, üç ayl ık fesih bildirim süresine
uyarak feshedebilir.

3. Taşınır kiralarında
MADDE 330- Taraflardan her biri, bir ta şın ıra

iliş kin kira sözleşmesini üç gün önceden yap ılacak fe-
sih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Kiraya verenin mesleki faaliyeti gere ği kiraya ver-
diği ve kiracın ın da özel kullan ım ına yarayan ta şın ır
bir mal ın kirac ı s ı , kira sözle şmesini, üç ayl ık kira dö-
nemi sonu için en az bir ay önceden yapaca ğı bir fe-
sih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya
verenin, zarar ın ın giderilmesini isteme hakk ı yoktur.
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111. Olağanüstü fesilı
1. Onemli sebepler

MADDE 331- Taraflardan her biri, kira ili şkisinin
devam ını kendisi için çekilmez hale getiren önemli
sebeplerin varl ığı durumunda, sözle şmeyi yasal fesih
bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Hakim, durum ve ko şullar ı göz önünde tutarak,
olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçların ı ka-

rara bağlar.

2. Kiracının iflası
MADDE 332- Kirac ı , kiralanan ın tesliminden

sonra iflas ederse kiraya veren, i şleyecek kira bedelleri
için güvence verilmesini isteyebilir.

Kiraya veren, güvence verilmesi için kirac ı ve iflas

masas ına yaz ıl ı olarak uygun bir süre verir. Bu süre
içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren,
sözle şmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uy-
maks ızın hemen feshedebilir.

3. Kiracının ölümü

MADDE 333- Kirac ın ın ölmesi durumunda mi-
rasç ıları , yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın
fesih dönemi sonu için sözle şmeyi feshedebilirler.
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G. Kiralananın geri verilmesi
I. Genel olarak
MADDE 334- Kirac ı kiralanan ı ne durumda tes-

lim almışsa, kira sözle şmesinin bitiminde o durumda
geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye
uygun kullanma dolayıs ıyla kiralananda meydana ge-
len eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu de ğildir.

Kirac ın ı n, sözle ş menin sona ermesi halinde, söz-
leşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararlar ı gider-
me d ışında, baş kaca bir tazminat ödeyece ğini önce-
den taahhüt etmesine ili ş kin anlaşmalar geçersizdir.

İİ. Kiralananın gözden geçirilmesi ve
kiracıya bildirme

MADDE 335- Kiraya veren, geri verme s ıras ında
kiralanan ı n durumunu gözden geçirmek ve kirac ın ın
sorumlu olduğu eksiklikleri ve ay ıpları ona hemen
yaz ı lı olarak bildirmek zorundad ır. Bu bildirim ya-
p ılmazsa, kirac ı her türlü sorumluluktan kurtulur.
Ancak, teslim alma s ı ras ında olağan incelemeyle be-
lirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ay ıpların varlığı
halinde, kirac ın ın sorumluluğu devam eder. Kiraya
veren, bu tür eksiklikleri ve ay ıpları belirlediğinde,
kirac ıya hemen yaz ı l ı olarak bildirmek zorundad ı r.
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H. Kiraya verenin hapis hakkı
I. Konusu
MADDE 336- Taşınmaz kiralarında kiraya veren,

iş lemiş bir yı ll ık ve iş lemekte olan alt ı ayl ık kira be-
delinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan
ve kiralanan ın döşenmesine veya kullanılmas ına ya-
rayan ta şın ırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir.

Kiraya verenin hapis hakk ı , alt kirac ının as ıl kiracı-
ya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt kiracın ın ki-
ralanana getirdiği aynı nitelikteki taşınırları da kapsar.

Hapis hakkı , kirac ının haczedilemeyen mallar ı
üzerinde kullan ı lamaz.

İİ. Üçüncü kişilere ait olan e şya
MADDE 337- Üçüncü kiş ilerin, kiraya verenin

kirac ıya ait olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği
eşya ile çal ınmış , kaybolmuş veya başka bir biçimde
malikinin elinden iradesi d ışında ç ı km ış eşya üze-
rindeki hakları , kiraya verenin hapis hakkından önce
gelir.

Kiraya veren, kirac ı tarafindan kiralanana getiril-
miş olan taşınırların kirac ının mülkiyetinde olmad ı-
ğını kira sözleşmesi devam ederken öğrendiği halde,
sözleşmeyi en yakın fesih döneminin sonu için fes-
hetmezse, bu eşya üzerindeki hapis hakk ını kaybeder.
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İİ!. Hakkın kullanılması
MADDE 338- Kirac ı , taşınmak veya kiralananda

bulunan taşınırları başka bir yere taşımak istediği tak-
dirde, kiraya veren, alacağını güvence alt ı na almas ın ı
sağlayacak miktardaki ta şının, sulh hkiminin veya
icra müdürünün karar ıyla al ıkoyabilir.

Al ıkoyma karar ı n ı n konusu olan e şya, gizlice veya
zorla götürülürse, götürülmelerinden başlayarak on
gün içinde kolluk gücünün yard ım ıyla kiralanana
geri getirilir.

İKİNCİ AYIRIM

Konut ve Çatılı işyeri Kiraları

A. Uygulama alan ı
MADDE 339- Konut ve çatı l ı işyeri kiralarına

ilişkin hükümler, bunlarla birlikte kullan ım ı kirac ıya
b ırakılan eşya hakkında da uygulan ır. Ancak bu hü-
kümler, niteliği gereği geçici kullan ıma özgülenmi ş
taşınmazlar ın alt ı ay ve daha kısa süreyle kiralanmala-
rında uygulanmaz.

Kamu kurum ve kurulu şların ın, hangi usul ve
esaslar içinde olursa olsun yapt ıklar ı bütün kira söz-
leşmelenine de bu hükümler uygulan ır.
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B. Bağlantılı sözleşme
MADDE 340- Konut ve çatı lı işyeri kiralar ında

sözleşmenin kurulmas ı ya da sürdürülmesi, kirac ının
yararı olmaks ı zın, kiralanan ın kullan ım ıyla doğrudan
ilişkisi olmayan bir borç alt ı na girmesine bağlanmış-
sa, kirayla bağlantı l ı sözleş me geçersizdir.

C. Kullanma giderleri
MADDE 341- Kirac ı , konut ve çatı l ı i şyeri kira-

larında, sözle ş mede aksi öngörülmemi şse veya aksine
yerel adet yoksa, ıs ıtma, ayd ınlatma ve su gibi kullan-
ma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici
belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa
vermek zorundad ı r.

D. Kirac ının güvence vermesi
MADDE 342- Konut ve çat ı l ı işyeri kiralar ı nda

sözleşmeyle kirac ıya güvence verme borcu getiril-
mi şse, bu güvence üç ayl ık kira bedelini aşamaz.

Güvence olarak para veya k ıymetli evrak verilmesi
kararlaştırılmışsa kirac ı , kiraya verenin onay ı olmak-
s ız ı n çekilmemek üzere, paray ı vadeli bir tasarruf
hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo
eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafin r ızas ıyla
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veya icra takibinin kesinle ş mesiyle ya da kesinle şmiş
mahkeme karar ına dayanarak geri verebilir.

Kiraya veren, kira sözle şmesinin sona ermesini iz-
leyen üç ay içinde kirac ıya karşı kira sözle ş mesiyle il-
gili bir dava açtığın ı veya icra ya da iflas yoluyla takibe
giriştiğini bankaya yaz ı l ı olarak bildirmemişse banka,
kirac ın ın istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yü-
kümlüdür.

E. Kira bedeli
I. Genel olarak
MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bede-

linin belirlenmesi d ışında, kirac ı aleyhine deği şiklik
yap ı lamaz.

İİ. Belirlenmesi
MADDE 344 - Taraflar ın yenilenen kira dönem-

lerinde uygulanacak kira bedeline ili şkin anlaşmalar ı ,
bir önceki kira y ı l ında üretici fiyat endeksindeki art ış
oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir
yıldan daha uzun süreli kira sözle şmelerinde de uy-
gulanı r.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yap ılmam ışsa,
kira bedeli, bir önceki kira y ı lının üretici fiyat en-
deksindeki artış oran ın ı geçmemek ko şuluyla hakim
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tarafindan, kiralanan ın durumu göz önüne al ınarak
hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anla ş ma yap ı l ıp yap ılma-
d ığına bakılmaks ı zın, be ş yıldan uzun süreli veya be ş
yıldan sonra yenilenen kira sözle ş melerinde ve bun-
dan sonraki her be ş yı l ın sonunda, yeni kira yı l ında
uygulanacak kira bedeli, hakim tarafindan üretici fi-
yat endeksindeki art ış oran ı, kiralananın durumu ve
emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniye-
te uygun biçimde belirlenir. Her be ş yıldan sonraki
kira yı l ında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki
fikralarda yer alan ilkelere göre de ğiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabanc ı para olarak ka-
rarlaştırılmış sa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde
değişiklik yap ılamaz. Ancak, bu Kanunun, 'Aşırı ifa
güçlüğü" baş l ıkl ı 138 inci maddesi hükmü sakl ıd ır.
Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesin-
de, yabanc ı paran ın değerindeki değişiklikler de göz
önünde tutularak üçüncü fikra hükmü uygulan ı r.

111. Dava açma süresi ve karar ın etkisi

MADDE 345- Kira bedelinin belirlenmesine iliş-
kin dava her zaman aç ılabilir.

Ancak, bu dava, yeni dönemin ba şlangıc ından en
geç otuz gün önceki bir tarihte aç ıldığı ya da kiraya
veren tarafindan bu süre içinde kira bedelinin art ırı-
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lacağına ili şkin olarak kirac ıya yaz ı l ı bildirimde bulu-
nulmu ş olmas ı koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi
sonuna kadar aç ıldığı takdirde, mahkemece belirle-
necek kira bedeli, bu yeni kira döneminin ba şlangı-
c ından itibaren kirac ıyı bağlar.

Sözle şmede yeni kira döneminde kira bedelinin
artı rı lacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira dö-
neminin sonuna kadar aç ılacak davada mahkemece
belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin baş lan-
gıc ından itibaren geçerli olur.

1V Kirac ı aleyhine düzenleme yasağı
MADDE 346- Kirac ıya, kira bedeli ve yan gider-

ler d ışında ba şka bir ödeme yükümlülü ğü getirile-
mez. Özellikle, kira bedelinin zaman ında ödenme-
mesi halinde ceza ko şulu ödeneceğine veya sonraki
kira bedellerinin muaccel olacağına iliş kin anlaş malar
geçersizdir.

F. Konut ve çat ılı işyeri kiralar ında
sözleşmenin sona ermesi

I. Bildirim yoluyla
1. Genel olarak
N'IADDE 347- Konut ve çat ı l ı i şyeri kiralar ında

kirac ı , belirli süreli sözle şmelerin süresinin bitimin-
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den en az onbe ş gün önce bildirimde bulunmad ıkça,
sözle ş me ayn ı koşullarla bir yıl için uzatı lmış sayı l ı r.
Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak
sözle ş meyi sona erdiremez. Ancak, on y ı ll ık uzama
süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her
uzama yı l ın ın bitiminden en az üç ay önce bildirimde
bulunmak ko ş uluyla, herhangi bir sebep göstermek-
sizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözle şmelerinde, kirac ı her za-
man, kiraya veren ise kiran ı n başlangıc ı ndan on yı l
geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildiri-
miyle sözle ş meyi sona erdirebilirler.

Genel hükümlere göre fesih hakk ın ın kullan ılabi-
leceği durumlarda, kiraya veren veya kirac ı sözleşme-
yi sona erdirebilir.

2. Bildirimin geçerliliği

a. Şekil
MADDE 348- Konut ve çat ı l ı i şyeri kiralarında

fesih bildiriminin geçerlili ği, yaz ı l ı şekilde yap ı lma-
s ına bağl ıd ı r.

b. Aile konutu
MADDE 349- Aile konutu olarak kullan ılmak

üzere kiralanan ta şınmazlarda kirac ı , e ş inin aç ık rızas ı
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olmad ı kça kira sözle şmesini feshedemez.

Bu rızan ın al ınmas ı mümkün olmazsa veya e ş
hakl ı sebep olmaks ız ın rı zas ın ı vermekten kaç ın ırsa
kirac ı , hkimden bu konuda bir karar vermesini is-
teyebilir.

Kirac ı olmayan e şin, kiraya verene bildirimde bu-
lunarak kira sözle şmesinin tarafi s ıfatın ı kazanmas ı
h1inde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtar ına
bağl ı bir ödeme süresini kirac ıya ve eşine ayrı ayrı bil-
dirmek zorundad ı r.

İİ. Dava yoluyla
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle

a. Gereksinim, yeniden in şa ve imar

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözle şmesini;

1. Kiralanan ı kendisi, e ş i, altsoyu, üstsoyu veya
kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer ki ş iler
için konut ya da i şyeri gereksinimi sebebiyle kullan-
ma zorunlulu ğu varsa,

2. Kiralanan ın yeniden inş as ı veya imar ı amac ıy-
la esasl ı onar ım ı , genişletilmesi ya da değiştirilmesi
gerekli ve bu i ş ler s ıras ında kiralanan ın kullan ımı
imkans ız ise,

belirli süreli sözle şmelerde sürenin sonunda,
belirsiz süreli sözle ş melerde kiraya ili ş kin genel hü-
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kümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için
öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten
başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdire-
bilir.

b. Yeni malikin gereksinimi
MADDE 351- Kiralanan ı sonradan edinen ki ş i,

onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği
bakmakla yükümlü olduğu diğer ki ş iler için konut
veya i şyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunlu-
luğu varsa, edinme tarihinden ba ş layarak bir ay için-
de durumu kirac ıya yaz ı l ı olarak bildirmek ko şuluyla,
kira sözle şmesini alt ı ay sonra açacağı bir davayla sona
erdirebilir.

Kiralanan ı sonradan edinen ki ş i, dilerse gereksi-
nim sebebiyle sözle ş meyi sona erdirme hakk ı nı , söz-
leşme süresinin bitiminden ba ş layarak bir ay içinde
açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

2. Kirac ıdan kaynaklanan sebeplerle
MADDE 352- Kirac ı , kiralanan ı n teslim edil-

mesinden sonra, kiraya verene kar şı , kiralanan ı belli
bir tarihte bo ş altmayı yaz ı l ı olarak üstlendiği halde
boşaltmam ışsa kiraya veren, kira sözle ş mesini bu ta-
rihten baş layarak bir ay içinde icraya ba şvurmak veya
dava açmak suretiyle sona erdirebilir.
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Kirac ı , bir yıldan kı sa süreli kira sözle şmelerinde
kira süresi içinde; bir y ı l ve daha uzun süreli kira söz-
leşmelerinde ise bir kira y ı i ı veya bir kira yı l ını aşan
süre içinde kira bedelini ödemedi ği için kendisine
yaz ı l ı olarak iki hakl ı ihtarda bulunulmas ına sebep
olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir y ıldan
uzun süreli kiralarda ihtarlar ın yap ıldığı kira yı l ının
bitiminden baş layarak bir ay içinde, dava yoluyla kira
sözleşmesini sona erdirebilir.

Kirac ın ın veya birlikte yaşadığı eşinin ayn ı ilçe
veya belde belediye s ın ırları içinde oturmaya elveri ş li
bir konutu bulunmas ı durumunda kiraya veren, kira
sözle şmesinin kurulmas ı s ıras ında bunu bilmiyorsa,
sözleşmenin bitiminden ba ş layarak bir ay içinde söz-
leşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

3. Dava süresinin uzamas ı
MADDE 353- Kiraya veren, en geç davan ın aç ıl-

mas ı için öngörülen sürede dava açaca ğın ı kirac ıya
yazı l ı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira y ı l ı
için uzamış sayı l ı r.

4. Dava sebeplerinin s ınırlılığı
MADDE 354- Dava yoluyla kira sözle şmesinin

sona erdirilmesine ili şkin hükümler, kirac ı aleyhine
değiştirilemez.
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5.Yeniden kiralama yasağı
MADDE 355- Kiraya veren, gereksinim amac ıyla

kiralanan ı n boş alt ı lmas ın ı sağladığında, hakl ı sebep
olmaks ı z ın, kiralanan ı üç yıl geçmedikçe eski kirac ı-
s ından ba şkas ına kiralayamaz.

Yeniden inşa ve imar amac ıyla boşalt ılmas ı sağla-
nan taşınmazlar, eski h1i ile, hakl ı sebep olmaks ız ın
üç yıl geçmedikçe ba şkas ına kiralanamaz. Eski kira-
cinin, yeniden in şa ve imar ı gerçekleştirilen taşın-
mazları , yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama
konusunda öncelik hakkı vard ır. Bu hakkın, kiraya
verenin yapacağı yaz ı l ı bildirimi izleyen bir ay içinde
kullan ı lmas ı gerekir; bu öncelik hakk ı sona erdiril-
medikçe, ta şınmaz üç yıl geçmeden başkas ı na kira-
lanamaz.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrand ığı tak-
dirde, eski kirac ı s ına son kira yı l ı nda ödenmiş olan
bir yıll ı k kira bedelinden az olmamak üzere tazminat
ödemekle yükümlüdür.

6. Kiracının ölümünde sözle şmenin
sürdürülmesi

MADDE 356- Ölen kirac ın ın ortaklar ı veya bu
ortaklar ı n ayn ı meslek ve sanat ı yürüten mirasç ıları
ve ölen kirac ı ile birlikte ayn ı konutta oturanlar, söz-
le şmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, ta-

161



TÜRK BORÇLAR KANUNU

raf olarak kira sözle şmesini sürdürebilirler.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ürün Kiras ı

A. Tanımı
MADDE 357- Ürün kiras ı kiraya verenin, kira-

c ıya, ürün veren bir şeyin veya hakkı n kullan ılmas ın ı
ve ürünlerin devş irilmesini bedel karşı lığı nda b ırak-
mayı üstlendiği sözleşmedir.

Ürüne kat ılmal ı kira, kira bedelinin dev ş irilecek
ürünün belli bir oran ı olarak kararla ştır ıldığı ürün
kiras ıd ı r. Bu oran sözleşmeyle kararlaşt ı r ılmam ışsa,
yerel âdete göre belirlenir.

B. Genel hükümlerin uygulanmas ı
MADDE 358- Bu ay ı rı mda ürün kiras ına ilişkin

özel hüküm bulunmad ıkça, kira sözle şmesine ilişkin
genel hükümler uygulan ı r.

C. Tutanak düzenleme
MADDE 359- Kira sözleşmesi, araç ve gereçleri,

hayvanlar ı , devredilen e şyayı veya stoklanm ış mallar ı
da içeriyorsa taraflar, bunlar ın değerlerini birlikte tak-
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dir ederek iki nüsha düzenleyecekleri tutana ğa geçirip
imzalayarak, birbirlerine vermekle yükümlüdürler.

D. Kiraya verenin borçları
I. Teslim borcu

MADDE 360- Kiraya veren, birlikte kiralanm ış
taşın ır şeyler varsa bunlar da içinde olmak üzere, ki-
ralanan ı , sözle şmenin amac ına uygun biçimde kulla-
n ılmaya ve i şletilmeye elveri şli bir durumda kirac ıya

teslim etmek ve sözle şme süresince bu durumda bu-
lundurmakla yükümlüdür.

Il. Esaslı onarımlar

MADDE 361- Kiaya veren, kira süresi içinde ya-
p ı lmas ı zorunlu olan esasl ı onarı mlar ı , kirac ı tarafin-
dan bildirilir bildirilmez, gideri kendisine ait olmak
üzere yapmakla yükümlüdür.

E. Kirac ının borçları
1. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu

1. Genel olarak
MADDE 362- Kirac ı , sözle ş mede aksine bir hü-

küm veya yerel adet olmad ıkça, kira bedelini ve yan

giderleri her kira yı l ın ın ve en geç kira süresinin so-
nunda ödemekle yükümlüdür.
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Kirac ı , kiralanan ı n tesliminden sonra vadesi gel-
miş kira bedelini veya yan giderleri ödemezse kiraya
veren, kirac ıya yaz ı l ı olarak en az altmış günlük bir
önel verip, bu önel içinde ödememesi durumunda
sözle şmeyi feshedeceğini bildirebilir.

2. Olağanüstü durumlarda
kira bedel inden indirim

MADDE 363- Tarımsal bir taşınmaz ın her za-
manki verimi, olağanüstü felaket veya doğal olaylar
yüzünden önemli ölçüde azal ı rsa kirac ı , kira bedelin-
den orantı l ı bir miktarın indirilmesini isteyebilir.

Bu haktan başlangıçta feragat, ancak kira bedeli-
nin belirlenmesi s ıras ında bu gibi durumlar ın mey-
dana gelmesi olas ı l ığı göz önünde tutulmu ş veya do-
ğan zarar bir sigorta ile kar şılanm ış ise, geçerli olur.

Il. Kiralananı kullanma ve i şletme borcu
MADDE 364- Kirac ı , kiralanan ı özgülendiği

amaca uygun ve iyi bir biçimde i şletmekle, özellikle
ürün vermeye elveri şli bir durumda bulundurmakla
yükümlüdür.

Kirac ı , kiraya verenin izni olmaks ız ın, kiralanan ın
işletme usulünü, kira süresinin bitiminden sonra et-
kisi görülebilecek biçimde de ğiştiremez.
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İİ!. Bakım borcu

MADDE 365- Kirac ı , kiralanan ın bakım ın ı gere-

ği gibi sağlamakla yükümlüdür.

Kirac ı , yerel âdete uygun olarak küçük onar ımları
yapmak, bozulan veya kullan ılmayla yok olan dü şük
değerli araç ve gereçlerin yerine yenilerini koymak
zorundad ı r.

F.Alt kira ve kullan ım hakkını devir yasağı
MADDE 366- Kirac ı , kiraya verenin r ızas ı ol-

maks ız ın kiralananı başkas ına kiraya veremeyece ği
gibi, kullan ım ve i ş letme hakkın ı da ba şkas ına dev-
redemez. Ancak kirac ı , kiralananda bulunan baz ı yer-
leri, kiraya veren için zarar doğuracak bir değiş ikliği
gerektirmemek koşuluyla kiraya verebilir.

Kirac ın ın, başkas ıyla yaptığı bu kira sözle ş meleri-
ne, alt kiraya ilişkin kurallar, kiyas yoluyla uygulan ı r.

G. Sözleşmenin sona ermesi

1. Sona erme sebepleri

1. Sürenin geçmesi
MADDE 367- Belirli süreli kira sözle şmesi, sü-

renin bitiminde kendili ğinden sona erer.

Ancak, taraflar ın örtülü olarak sözle şmeyi sürdür-
meleri halinde, aksi kararla ştı r ı lmad ıkça, kira sözle ş-
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mesi birer y ı l için yenilenmi ş sayı l ı r.

Yenilenen kira sözle ş mesi yasal bildirim süresine
uyularak, her kira yı l ı n ı n sonu için feshedilebilir.

2. Fesih bildirimi
MADDE 368- Belirsiz süreli sözle şmede, fesih

bildirim süresi sözle şme veya yerel âdetle belirlen-
memi şse, en az altı ayl ık bir bildirim süresine uyul-
mak ko ş uluyla, taraflardan her biri sözle şmeyi feshe-
debilir.

Aksine bir anla şma yoksa, tar ımsal taşınmazlara
iliş kin ürün kiralar ında yerel âdetçe uygulanan bahar
veya güz mevsimleri için; di ğer ürün kiralar ında ise
herhangi bir zaman için fesih bildirimi yap ı labilir.

3. Olağanüstü fesih
a. Önemli sebepler
MADDE 369- Taraflardan biri, kira ili şkisinin

devam ı n ı kendisi için çekilmez hale getiren önemli
sebeplerin varl ığı durumunda, sözle ş meyi yasal fesih
bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Hakim, durum ve ko şullar ı göz önünde tutarak,
olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlar ı n ı ka-
rara bağlar.
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b. Kiracının iflası
MADDE 370- Kirac ın ın iflas ı halinde sözleşme,

iflas ın aç ıldığı anda, kendiliğinden sona erer. Ancak,
kiraya veren, işlemekte olan kira ve tutanağa geçirilen
eşya için yeterli güvence verildi ği takdirde, sözle şmeyi
kira yıl ın ın sonuna kadar sürdürmekle yükümlüdür.

c. Kirac ının ölümü

MADDE 371- Kirac ının ölümü halinde, onun
mirasç ıları ve kiraya veren, alt ı ayl ık yasal fesih bil-
dirim sürelerine uymak koşuluyla, sözle şmeyi feshe-
debilirler.

Il. Sona ermenin sonuçları
1. Geri verme
MADDE 372- Kira süresinin bitiminde kirac ı ,

kiralanan ı , tutanağa geçirilmiş olan bütün eşyalarla
birlikte ve bulunduklar ı durumda geri vermekle yü-
kümlüdür.

Kirac ı , iyi işletilme durumunda kaç ınılabilecek
olan değer eksiklikleri için tazminat ödemekle yü-
kümlüdür.

Kirac ı , kiralanana göstermekle yükümlü oldu ğu
özen çerçevesinde meydana gelen değer artış ları için
tazminat isteyemez.
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2. Tutanağa geçirilmi ş e şya
MADDE 373- Kiralanan teslim edilirken tutana-

ğa geçirilmiş olan e şyalara değer biçilmi şse kirac ı , kira
sözle şmesi sona erince, bunlar ı özde ş tür ve değerde
olmak üzere geri vermekle veya de ğer eksikliklerini
gidermekle yükümlüdür.

Kirac ı , kiraya verenin kusurunu ya da mücbir se-
bebin varlığını ispat ederek geri vermekten veya taz-
minat ödemekten kurtulabilir.

Kirac ı , kendisinin yapt ığı masraflardan veya eme-
ğinden doğan değer artışı için tazminat isteyebilir.

3. Ürün ve yetişme giderleri
MADDE 374- Tarı msal bir taşınmaz ı n kirac ı s ı ,

kira sözleşmesinin sona erdiği anda henüz devş iril-
memi ş ürünler üzerinde bir hak ileri süremez.

Ancak kirac ı , ürünün yetişmesi için yapm ış oldu-
ğu tarım giderlerinin hakim tarafindan belirlenecek
miktar ın ı , kiraya verenden tazminat olarak isteyebilir
ve bu tazminat i ş lemiş kiralardan indirilir.

4. Saman, gübre ve benzerleri
MADDE 375- Kiralanan ı geri veren kirac ı , dü-

zenli bir işletmenin gerektirdiği oranda, son yı l ın sa-
manları n ı , hayvan yataklar ını , kuru ot ve gübrelerini
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kiralananda b ı rakmakla yükümlüdür.

Kirac ı , almış olduğundan daha fazlas ın ı b ırakı-
yorsa, b ı raktığı fazlal ık için tazminat isteme hakkı-
na sahiptir; ald ığından daha az b ırakıyorsa, eksikleri
tamamlamak veya de ğer eksikliğini gidermekle yü-
kümlüdür.

H. Hayvan kirası
1. Konusu
MADDE 376- Tarımsal bir ta şı nmaz ın kiras ıyla

bağlant ı l ı olmayan geviş getirici hayvanları n kiras ı n-
da, aksine anlaşma veya yerel adet yoksa, kiralanan
hayvanlar ın kira süresi içindeki bütün ürünleri kira-
cinin olur.

Kirac ı , kiralanan hayvanlar ı beslemek, onlara iyi
bakmak ve kiraya verene para veya hayvanlardan elde
ettiği ürünün belli bir pay ı n ı ödemekle yükümlüdür.

II. Sorumluluk
MADDE 377- Aksine anlaşma veya yerel adet

yoksa kirac ı , kiralanan hayvanlar ın uğrad ığı bir zarar-
dan, bu zararı n, korumada dikkat ve özen gösterildi ğ i
hMde meydana gelmi ş olduğunu ispat etmedikçe so-
rumludur.

Kirac ı , kendi kusuruyla sebebiyet vermedi ği ola-
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ğanüstü koruma giderleri için kiraya verenden tazmi-
nat isteyebilir.

Kirac ı , önemli kazalar ı ya da hastal ıkları gecik-
meksizin kiraya verene bildirmekle yükümlüdür.

111. Fesih
MADDE 378- Aksine anlaşma veya yerel adet

yoksa, belirsiz bir süre için yap ılan sözleşmeyi, taraf-
lardan her biri, diledi ği zaman feshedebilir.

Ancak, fesih dürüstlük kurallar ı na aykırı ve uygun
olmayan bir zamanda yap ılamaz.

BEŞİNC İ BÖLÜM
Ödünç Sözle şmeleri

BİRİNC İ AYIRIM
Kullanım Ödüncü

A. Tanımı
MADDE 379- Kullan ım ödüncü sözleşmesi,

ödünç verenin bir şeyin karşı lıksız olarak kullan ılmas ı-
nı ödünç alana b ırakmayı ve ödünç alan ın dao şeyi kul-
landıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir.
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B. Hükümleri
1. Ödünç alanın kullanım hakkı
MADDE 380- Ödünç alan, ödünç konusunu

ancak sözleşmede kararla ştırı lan şekilde, sözle şmede
hüküm yoksa niteli ğine veya özgülendiği amaca göre
kullanabilir.

Ödünç alan, ödünç konusunu ba şkas ına kullan-
d ıramaz.

Ödünç alan, bu hükümlere ayk ırı davrand ığı du-
rumlarda, beklenmedik hMlerden do ğan zararlardan
da sorumludur. Ancak, bu hükümlere uymu ş olsayd ı
bile zarar ın doğacağın ı ispat ederse sorumluluktan
kurtulur.

Il. Bakım ve koruma giderleri
MADDE 381- Ödünç alan, ödünç konusunun

olağan bakım ve koruma giderlerini kar şılamakla yü-
kümlüdür.

Ödünç alan, ödünç verenin yarar ına yapmak zo-
runda kaldığı olağanüstü giderlerin ödenmesini iste-
yebilir.

İİ!. Müteselsil sorumluluk
MADDE 382- Bir şeyi birlikte ödünç alanlar, on-

dan müteselsilen sorumlu olurlar.
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C. Sona ermesi
1. Amac ı belirlenmiş kullanmada

MADDE 383- Kullanma için belirli bir süre ön-
görülmemi ş se, ödünç alan ın, ödünç konusunu söz-
leşme uyar ı nca kullanm ış olmas ıyla veya kullanabi-
lecek kadar bir zaman geçmesiyle sözle şme sona erer.

Ödünç alan, ödünç konusunu sözleş meye aykırı
olarak kullan ır, onu bozar veya kullanmak için baş-
ka bir kimseye verirse ya da önceden bilinmeyen bir
durum yüzünden ödünç verenin ivedi gereksinimi
ortaya ç ıkarsa, ödünç veren o şeyi daha önce geri is-
teyebilir.

Il. Amacı belirlenmemiş kullanmada

MADDE 384- Ödünç konusu, kullan ım süresi ve
hangi amaçla kullan ı lacağı belirlenmeden verilmi şse,
ödünç veren onu diledi ği zaman geri isteyebilir.

İli. Ödünç alan ın ölümü
MADDE 385- Kullan ı m ödüncü sözle şmesi,

ödünç alan ın ölmesiyle kendiliğinden sona erer.
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İKİNCİ AYIRIM

Tüketim Ödüncü

A. Tanımı
MADDE 386- Tüketim ödüncü sözle ş mesi,

ödünç verenin, bir miktar paray ı ya da tüketilebilen
bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alan ın da ayn ı
nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi üstlendi ği söz-
le ş medir.

B. Hükümleri
I. Faiz
1. Genel olarak
MADDE 387- Ticari olmayan tüketim ödüncü

sözleşmesinde, taraflarca kararlaştır ılmış olmad ıkça
faiz istenemez.

Ticari tüketim ödüncü sözle ş mesinde, taraflarca
kararlaştırı lmam ış olsa bile faiz istenebilir.

2. Faize ilişkin özel kurallar
MADDE 388- Tüketim ödüncü sözle şmesinde

faiz oran ı belirlenmemi ş se, kural olarak ödünç alma
zaman ında ve yerinde o tür ödünçlerde geçerli olan
faiz oran ı uygulan ı r.

173



TÜRK BORÇLAR KANUNU

Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, belirlenen
faiz, yıllık olarak ödenir.

Faizin anaparaya eklenerek birlikte yeniden faiz
yürütülmesi kararla ştı r ılamaz.

Il. Zamanaşımı
MADDE 389- Ödünç alan ın, ödünç konusu-

nun teslimine ve ödünç verenin de bu şeyin teslim
al ınmas ına ilişkin istemleri, diğer tarafin bu konuda
temerrüde dü şmesinden başlayarak alt ı ayın geçme-
siyle zamanaşımına uğrar.

İİ!. Ödünç alan ın ödeme güçsüzlüğü

MADDE 390- Ödünç alan, ödünç sözle şmesinin
kurulmas ından sonra ödeme güçsüzlü ğüne düşerse
ödünç veren, ödünç konusunun tesliminden kaç ına-
bilir.

Ödünç veren, ödünç alan ın sözleşmenin kurul-
mas ı ndan önce ödeme güçsüzlü ğüne düşmüş oldu-
ğunu daha sonra öğrenmi şse, aynı hakka sahiptir.

C. Para yerine verilen şeyler
MADDE 391- Ödünç alana, sözle şmede karar-

Yaştırılan para yerine, kıymetli evrak veya ticari mallar
verilirse, borcun tutar ı , bunların teslim zamanı ve ye-
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rindeki borsa ya da piyasa de ğeri üzerinden hesapla-
n ı r; aksine yap ı lan sözleşme geçersizdir.

D. Geri verme zaman ı
MADDE 392- Ödüncün geri verilmesi konusun-

da belirli bir gün ya da bildirim süresi veya borcun
geri istendiği anda muaccel olacağı kararlaştırı lma-
mışsa ödünç alan, ilk istemden ba ş layarak alt ı hafta
geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü de ğildir.

ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Sözle şmeleri

BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hizmet Sözle şmesi

A. Tanımı
MADDE 393- Hizmet sözle şmesi, işçinin işvere-

ne bağı ml ı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle
işgörmeyi ve i şverenin de ona zamana veya yap ılan
işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

İşçinin i şverene bir hizmeti k ısmi süreli olarak
düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendi ği sözle ş-
meler de hizmet sözle ş mesidir.
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Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, ki-
yas yoluyla ç ırakl ık sözleşmesine de uygulan ır; özel
kanun hükümleri sakl ıd ı r.

B. Kurulmas ı
MADDE 394- Hizmet sözle şmesi, kanunda aksi-

ne bir hüküm olmad ıkça özel bir şekle bağl ı değildir.

Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret
karşı lığında yap ılabilecek bir i ş i belli bir zaman için
görür ve bu i ş de işveren tarafindan kabul edilirse,
aralar ında hizmet sözle şmesi kurulmu ş sayı l ı r.

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözle ş me-
si, hizmet ili ş kisi ortadan kald ır ı l ıncaya kadar, geçerli
bir hizmet sözle şmesinin bütün hüküm ve sonuçla-
rın ı doğurur.

C. işçinin borçları
I. Bizzat çalışma borcu
MADDE 395- Sözle şmeden veya durumun ge-

reğinden aksi anlaşılmad ıkça, işçi yüklendiği iş i bizzat
yapmakla yükümlüdür.

İİ. Özen ve sadakat borcu
MADDE 396- İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak

ve işverenin hakl ı menfaatinin korunmas ı nda sada-
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katle davranmak zorundad ır.
işçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri,

teknik sistemleri, tesisleri ve ta şıtları usulüne uygun
olarak kullanmak ve bunlarla birlikte i ş in görülmesi
için kendisine teslim edilmi ş olan malzemeye özen
göstermekle yükümlüdür.

işçi, hizmet ili şkisi devam ettiği sürece, sadakat
borcuna aykırı olarak bir ücret kar şı lığında üçüncü
kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi i şvereni
ile rekabete giri şemez.

işçi, iş gördüğü s ırada öğrendiği, özellikle üretim
ve iş s ırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devam ı
süresince kendi yarar ına kullanamaz veya ba şkalar ına
aç ıklayamaz. İşverenin hakl ı menfaatinin korunmas ı
için gerekli olduğu ölçüde i şçi, hizmet ili ş kisinin sona
ermesinden sonra da s ır saklamakla yükümlüdür.

İİ!. Teslim ve hesap verme borcu
MADDE 397- i şçi, üstlendiği işin görülmesi s ı-

ras ında üçüncü ki ş iden i şveren için aldığı şeyleri ve
özellikle paralar ı derhal ona teslim etmek ve bunlar
hakkında hesap vermekle yükümlüdür.

Işçi, hizmetin ifas ından dolayı elde ettiği şeyleri
de derhal i şverene teslim etmekle yükümlüdür.
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1V Fazla çalışma borcu
MADDE 398- Fazla çalış ma, ilgili kanunlar-

da belirlenen normal çal ış ma süresinin üzerinde ve
i şçinin rı zas ıyla yap ı lan çal ışmad ı r. Ancak, normal
süreden daha fazla çal ışmayı gerektiren bir i ş in yeri-
ne getirilmesi zorunluluğu doğar, işçi bunu yapabi-
lecek durumda bulunur ve ayn ı zamanda kaç ınmas ı
da dürüstlük kurallar ına aykırı olursa i şçi, karşı lığı
verilmek koş uluyla, fazla çal ışmayı yerine getirmekle
yükümlüdür.

Özel kanunlardaki hükümler sakl ıd ı r.

V Düzenlemelere ve talimata uyma borcu
MADDE 399- işveren, işin görülmesi ve i şçilerin

işyerindeki davran ış larıyla ilgili genel düzenlemeler
yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. i şçiler, bun-
lara dürüstlük kurallar ın ın gerektirdiği ölçüde uymak
zorundad ırlar.

VI. işçinin sorumluluğu
MADDE 400- işçi, işverene kusuruyla verdi ği

her türlü zarardan sorumludur.

Bu sorumluluğun belirlenmesinde; i şin tehlikeli
olup olmamas ı , uzmanl ığı ve eğitimi gerektirip ge-
rektirmemesi ile işçinin i şveren tarafindan bilinen
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veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz
önünde tutulur.

D. işverenin borçları
I. Ücret ödeme borcu

1. ücret
a. Genel olarak
MADDE 401- i şveren, işçiye sözle ş mede veya

toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözle şmede hü-
küm bulunmayan hl1erde ise, asgari ücretten az ol-
mamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür.

b. Fazla çalışma ücreti

MADDE 402- İşveren, fazla çal ışma için işçiye
normal çal ışma ücretini en az yüzde elli fazlas ıyla
ödemekle yükümlüdür.

işveren, i şçinin rızas ıyla fazla çal ışma ücreti yeri-
ne, uygun bir zamanda fazla çal ışmayla orantı l ı olarak
izin verebilir.

c. İşin sonucundan pay alma
MADDE 403- Sözleşmeyle i şçiye ücretle birlikte

üretilenden, cirodan veya kardan belli bir pay veril-
mesi kararla ştı rı lmışsa, hesap dönemi sonunda bu
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pay, yasal hükümler veya genellikle kabul edilmi ş ti-
cari esaslar göz önünde tutularak belirlenir.

İşçiye belli bir pay verilmesi kararlaşt ırılan
hallerde, pay ın hesaplanmas ında uyu şulamazsa işve-
ren, i şçiye veya onun yerine, birlikte kararla ştırd ıkları
ya da hkimin atad ığı bilirkişiye bilgi vermek ve bil-
ginin dayanağın ı oluşturan i şletmeyle ilgili defter ve
belgeleri incelemesine sunmak; kardan bir pay veril-
mesi kararlaştırılmışsa, işveren i şçiye, istemi üzerine
ayrıca y ı l sonu kar zarar cetvelini vermek zorundad ı r.

d. Arac ılık ücreti
MADDE 404- Işçiye belli i ş lerde arac ı l ık yapmas ı

karşı l ığında işverence bir ücret ödeneceği kararlaştı-
rılmışsa, arac ı l ık yap ılan işlemin üçüncü kişi ile ge-
çerli olarak kurulmas ıyla i şçinin istem hakkı doğar.

Borçlar ın kı s ım kıs ım ifa edileceği sözle şmeler ile
sigorta sözle şmelerinde, her k ısma ilişkin ücret is-
teminin bu kısma ilişkin borcun muaccel olmas ıyla
veya yerine getirilmesiyle do ğacağı yaz ı l ı olarak ka-
rarlaştırılabilir.

işçinin arac ı lığı suretiyle i şveren ile üçüncü ki ş i
aras ında kurulan sözleşme, i şveren tarafindan kusuru
olmaks ı z ı n ifa edilmezse veya üçüncü ki ş i borçlar ın ı
yerine getirmezse, ücret istemine yönelik hak sona
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erer. Sadece kısmi ifa halinde, ücretten orantı l ı olarak
indirim yap ı l ır.

Sözle şmeyle iş çiye, kendisine ödenecek arac ı l ık
ücretinin hesab ını tutma yükümlülüğü getirilmemiş -

se, işveren işçiye ücretin muaccel oldu ğu her dönem
için, bu ücrete tabi i şlemleri de içeren yaz ı l ı hesap
vermekle yükümlüdür.

Hesab ı gözden geçirme ihtiyac ı ortaya ç ıkarsa i ş -
veren, i şçiye veya onun yerine, birlikte kararla ştırd ık-
ları ya da h.kimin atad ığı bilirkiş iye bilgi vermek ve
bilginin dayanağın ı olu şturan işletmeyle ilgili defter
ve belgeleri onun incelemesine sunmak zorundad ı r.

e. ikramiye
MADDE 405- i şveren, bayram, y ılbaşı ve doğum

günü gibi belirli günler dolayı s ıyla işçilerine özel ik-
ramiye verebilir. Ancak, i şçilerin ikramiyeyi istem
haklar ı bu konuda anla şman ın veya çal ışma şartı-
n ın ya da işverenin tek tarafl ı taahhüdünün varl ığı
halinde doğar.

Hizmet sözleşmesi ikramiyenin verildiği dönem-
den önce sona ermi şse, ikramiyenin çal ıştığı süreye
yans ıyan bölümü ödenir.
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2. Ücretin ödenmesi
a. Ödeme süresi
MADDE 406- Aksine adet olmad ıkça, işçiye

ücreti her ay ın sonunda ödenir. Ancak, hizmet söz-
leşmesi veya toplu i ş sözleşmesiyle daha kısa ödeme
süreleri belirlenebilir.

Daha kı sa bir ödeme süresi kararlaştı r ılmamışsa
veya aksine adet yoksa, arac ı l ık ücreti her ay ın sonun-
da ödenir. Ancak, işlemlerin yap ılmas ı alt ı aydan daha
uzun bir süre gerektirdiği takdirde, arac ı l ık ücreti as ı l
ücrete ek olarak kararla ş tırı lmışsa, yaz ı l ı anlaşmayla
ödeme daha ileri bir tarihe b ırakılabilir.

As ıl ücrete ek olarak üretilenden pay verilmesi
öngörülen hallerde, ürün pay ı belirlenir belirlenmez,
cirodan veya kardan pay 4verilmesi kararla ştırılan
Mllerde ise payın, hesap dönemini izleyen en geç üç
ay içinde belirlenerek ödenmesi şartt ı r.

işveren, i şçiye zorunlu ihtiyac ı n ın ortaya ç ıkmas ı
halinde ve hakkaniyet gere ği ödeyebilecek durumda
ise, hizmetiyle orant ı l ı olarak avans vermekle yü-
kümlüdür.

b. Ücretin korunmas ı
MADDE 407- Çal ıştır ılan i şçilerin ücret, prim,

ikramiye ve bu nitelikteki her çe şit istihkaktan o ay
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içinde ödenenlerin özel olarak aç ılan banka hesab ına
yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi oldu-
ğu vergi mükellefiyeti türü, i şletme büyüklüğü, ça-
lıştırdığı işçi sayıs ı , i şyerinin bulunduğu il ve benzeri
unsurlar ı dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutma-
ya, banka hesab ına yat ırı lacak ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çe ş it istihkakın, brüt ya da ka-
nuni kesintiler dü şüldükten sonra kalan net miktar
üzerinden olup olmayacağın ı belirlemeye Çal ışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Maliye Bakanl ığı ve
Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanl ı-
ğı müştereken yetkilidir. Çal ıştırdığı işçilerin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çe şit istihkakın ı
özel olarak aç ılan banka hesaplar ı vas ıtas ıyla ödeme
zorunluluğuna tabi tutulan i ş sahipleri, i şçilerinin
ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çe ş it is-
tihkakın ı özel olarak aç ı lan banka hesaplar ı dışında
ödeyemezler. Her ödeme döneminde, i şçiye hesap
pusulas ı verilir. i şçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çe şit istihkaklar ı nın özel olarak aç ılan
banka hesab ına yatır ı lmak suretiyle ödenmesine ili ş -
kin diğer üsul ve esaslar, an ı lan bakanl ıklarca müşte-
reken ç ıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

işveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu i ş -
çinin rızas ı olmad ıkça takas edemez. Ancak, i şçinin
kasten sebebiyet verdi ği yargı kararıyla sabit bir za-
rardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir k ısmı
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kadar takas edilebilir.

Ücretin i şveren lehine kullan ı lacağına ili şkin an-
laşmalar geçersizdir.

3. İşgörme ediminin ifas ının engellenmesi
h1inde ücret

a. işverenin temerrüdü halinde
MADDE 408- işveren, işgörme ediminin yerine

getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi kabul-
de temerrüde dü ş erse, işçiye Ücretini ödemekle yü-
kümlü olup, i şçiden bu edimini daha sonra yerine
getirmesini isteyemez. Ancak, i şçinin bu engelleme
sebebiyle yapmaktan kurtulduğu giderler ile baş ka bir
i ş yaparak kazand ığı veya kazanmaktan bilerek kaç ın-
dığı yararlar ücretinden indirilir.

b. işçinin çal ışmayı durdurmas ı hMinde
MADDE 409- Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde

işçi, hastal ık, askerlik veya kanundan doğan çal ışma
ve benzeri sebeplerle kusuru olmaks ı z ın, i ş gördüğü
süreye oranla kısa bir süre için i şgörme edimini ifa
edemezse işveren, başka bir yolla kar şı lanmadığı tak-
dirde, o süre için i şçiye hakkaniyete uygun bir ücret
ödemekle yükümlüdür.
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4. Ücret alacağının haczi, devri ve
rehnedilmesi

MADDE 410- işçilerin ücretinin dörtte birinden
fazlas ı haczedilemez, ba şkas ı na devredilemez ve reh-
nedilemez. Ancak, i şçinin bakmakla yükümlü oldu-
ğu aile bireyleri için h5kim tarafindan takdir edilecek
miktar, bu orana dahil de ğildir. Nafaka alacakl ı larının
haklar ı sakl ıd ı r.

Gelecekteki ücret alacaklar ın ın devredilmesi veya
rehnedilmesi geçersizdir.

5. Parça ba şına veya götürü iş
a. İş verme
MADDE 411- işçi, sözle şme gereğince yaln ız bir

işveren için sadece parça başına veya götürü i ş yap-
mayı üstlenmiş se işveren, ona yeterli i ş vermekle yü-
kümlüdür.

İşveren, kendi kusuru olmaks ı z ı n sözleşmede ön-
görülen parça başı na veya götürü iş sağlayamayacak
durumda bulunduğu veya i ş letme ko şulları geçici
olarak gerektirdi ği takdirde i şçiye, ücreti zaman esa-
s ına göre öder. Bu durumda, zamana göre ödenecek
ücret, anlaşmada veya hizmet ya da toplu i ş sözle ş -
mesinde belirlenmemi şse işveren, i şçiye parça ba şı na
veya götürü olarak daha önce aldığı ortalama ücrete
e şdeğer bir ücret ödemekle yükümlüdür.

185



TÜRK BORÇLAR KANUNU

Parça başına veya götürü ya da zamana göre i ş
sağlayamayan i şveren, en az ından işgörme edimini
kabulde temerrüt hükümleri uyar ınca zamana göre
işgörmede ödeyeceği ücreti ödemekle yükümlüdür.

b. Birim ücreti
MADDE 412- i şçi, sözleşme gereğince parça ba-

şına veya götürü olarak çal ışmayı üstlendiği takdirde
işveren, her i şin başlamas ından önce ona ödenecek
birim ücretini bildirmekle yükümlüdür.

Bu bildirimi yapmayan i şveren, ayn ı veya benzer
bir iş için belirlenmi ş olan birim ücretini ödemekle
yükümlüdür.

İİ . İş araç ve malzemeleri
MADDE 413- Aksine anlaşma veya yerel adet

yoksa, işveren i şçiye bu iş için gerekli araçlar ı ve mal-
zemeyi sağlamakla yükümlüdür.

i ş çi işverenle anla şarak kendi araç veya malzeme-
sini i şin görülmesine özgülerse, aksi anla şmada ka-
rarlaştırı lmad ıkça veya yerel adet bulunmad ıkça işve-
ren, bunun için i şçiye uygun bir kar şı l ık ödemekle
yükümlüdür.
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İİ!. Giderler
1. Genel olarak
MADDE 414- işveren, i ş in görülmesinin gerek-

tirdiği her türlü harcama ile i şçiyi işyeri d ışında çal ış-
tırdığı takdirde, geçimi için zorunlu olan harcamalar ı
da ödemekle yükümlüdür.

Yaz ı l ı olarak yap ılmış bir hizmet veya toplu i ş söz-
leşmesinde, bizzat i şçi tarafindan kar şılanmas ı karar-
laştırılan harcamalar ın, işçiye götürü biçimde günlük,
haftal ık veya ayl ık olarak ödenmesi öngörülebilir.
Ancak bu ödeme, zorunlu harcamaları karşılayacak
miktardan az olamaz.

Zorunlu harcamalar ın kısmen veya tamamen i şçi
tarafindan bizzat karşılanmas ına ili şkin anlaşmalar
geçersizdir.

2. Taşıma araçları
MADDE 415- işçi, iş in görülmesi için i şverenle

anlaşarak işverenin veya kendisinin sağladığı bir ta-
şıma aracı kullan ıyorsa, ta şıtın iş letilmesi ve bakım ı
için gerekli olağan giderler, hizmet için kullan ıldığı
ölçüde i şverence karşılan ır.

işçi işverenle anla ş arak, i şin görülmesinde kendi
motorlu arac ın ı kullan ıyorsa, işveren ayr ıca bu araç-
la ilgili vergiyi, zorunlu mali sorumluluk sigortas ı
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primini ve arac ı n yıpranmas ı karşı l ığında uygun bir
tazminatı hizmet için kullan ı ldığı ölçüde işçiye öde-
mekle yükümlüdür.

işçi işverenle anla şarak, hizmetin görülmesinde
kendisine ait di ğer taşıma araçlar ı n ı ve hayvanlar ın ı
kullan ıyorsa i şveren, bunlar ın kullanma ve bakım ı
için gerekli olan olağan giderleri hizmet için kullan ıl-
dığı ölçüde karşılamakla yükümlüdür.

3. Giderlerin ödenmesi

MADDE 416- işçinin yapm ış olduğu giderlerden
doğan alacağı , daha kısa bir süre kararlaştırılmamış sa
veya yerel adet yoksa, her defas ında ücretle birlikte
ödenir.

işçi, sözleşmeden doğan borçlar ı n ı yerine getir-
mek için düzenli olarak masraf yap ıyorsa, kendisine
en az ayda bir olmak üzere belirli aral ıklarla uygun
bir avans verilir.

IV işçinin kişiliğinin korunmas ı
1. Genel olarak
MADDE 417- işveren, hizmet ili şkisinde i şçinin

kiş iliğini korumak ve sayg ı göstermek ve i şyerinde
dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla,
özellikle i şçilerin psikolojik ve cinsel tacize u ğrama-
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maları ve bu tür tacizlere uğram ış olanlar ı n daha fazla
zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yü-
kümlüdür.

işveren, i şyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanmas ı için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve
gereçleri noksans ız bulundurmak; işçiler de i ş sağlığı
ve güvenliği konusunda al ınan her türlü önleme uy-
makla yükümlüdür.

işverenin yukar ıdaki hükümler dahil, kanuna ve
sözle şmeye aykırı davranışı nedeniyle i şçinin ölümü,
vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya ki şilik hak-
ların ı n ihlaline bağlı zararlar ın tazmini, sözle şmeye
aykırı l ıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.

2. Ev düzeni içinde çal ışmada
MADDE 418- i şçi işverenle birlikte ev düzeni

içinde yaşıyorsa i şveren, yeterli g ıda ve uygun bir ba-
rınak sağlamakla yükümlüdür.

Işçi, kusuru olmaks ızın hastal ık veya kaza gibi
sebeplerle i şgörme edimini yerine getiremezse i şve-
ren, sosyal sigortalar yard ımlarından yararlanamayan,
bir yıla kadar çal ışmış işçinin bakım ını ve tedavisini,
iki hafta süreyle sağlamak zorundad ır. işçinin bir yı l ı
aşan her hizmet y ı l ı için söz konusu süre, dört haftay ı
aşmamak üzere iki şer gün art ır ı l ı r.

işveren, i şçinin gebeliğinde ve doğum yapmas ı
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durumunda da ayni edimleri yerine getirmekle yü-
kümlüdür.

3. Kişisel verilerin kullan ılmasında

MADDE 419- işveren, işçiye ait ki şisel verilen,
ancak işçinin işe yatkınl ığıyla ilgili veya hizmet söz-
leş mesinin ifas ı için zorunlu olduğu ölçüde kullana-
bilir.

Özel kanun hükümleri sakl ıd ı r.

V Ceza koşulu ve ibra

MADDE 420- Hizmet sözle şmelerine sadece i şçi
aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.

işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözle şme-
sinin yaz ı l ı olmas ı , ibra tarihi itibar ıyla sözle şmenin
sona ermesinden ba şlayarak en az bir ayl ık sürenin
geçmiş bulunmas ı , ibra konusu alacağın türünün ve
miktarının aç ıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutar ı-
na nazaran noksans ı z ve banka arac ı lığıyla yap ı lmas ı
şartt ır. Bu unsurlar ı taşımayan ibra sözleşmeleri veya
ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen
ibra sözle şmeleri veya ibra beyan ın ı muhtevi diğer
ödeme belgeleri, içerdikleni miktarla s ınırl ı olarak
makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin

190



TÜRK BORÇLAR KANUNU

banka arac ı l ığıyla yap ılmış olmas ı zorunludur.

İkinci ve üçüncü fikra hükümleri, destekten yok-
sun kalanlar ile i şçinin diğer yakınların ı n isteyebile-
cekleri dahil, hizmet sözle şmesinden doğan bütün
tazminat alacaklar ına da uygulanı r.

Vi. Tatil ve izinler
1. Hafta tatili ve i ş arama izni

MADDE 421- İşveren, i şçiye her hafta, kural ola-
rak pazar günü veya durum ve ko şullar buna imkan
vermezse, bir tam çal ışma günü tatil vermekle yü-
kümlüdür.

İşveren, belirsiz süreli hizmet sözle şmesinin fes-
hi halinde, bildirim süresi içinde i şçiye ücretinde bir
kesinti olmaks ız ın, günde iki saat i ş arama izni ver-
mekle yükümlüdür.

izin saatlerinin ve günlerinin belirlenmesinde,
işyerinin ve i şçinin hakl ı menfaatleri göz önünde tu-
tulur.

2.Yıllık izin
a. Süresi
IvIADDE 422- İşveren, en az bir y ıl çalışmış olan

işçilere yılda en az iki hafta ve onsekiz ya şından kü-
çük işçiler ile elli yaşından büyük i şçilere de en az üç
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hafta ücretli y ıll ı k izin vermekle yükümlüdür.

b. İndirimi

MADDE 423- işçi, bir hizmet yıl ı içinde kendi
kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle
hizmeti yerine getirmedi ği takdirde i şveren, çal ışı l-
mayan her tam ay için, y ı ll ık ücretli izin süresinden
bir gün indirim yapabilir.

Işçi, bir hizmet y ı l ı içinde kendi kusuru olmaks ı -
z ın hastal ı k, kaza, yasal bir yükümlü lü ğün veya kamu
görevinin yerine getirilmesi gibi ki ş iliğine bağl ı se-
beplerle en çok üç ay süreyle i şgörme edimini yerine
getiremediği takdirde, i şveren y ı ll ık ücretli izin süre-
sinden indirim yapamaz.

işveren, gebelik ve do ğum yapma sebebiyle i şgör-
me edimini en çok üç ay süreyle yerine getiremeyen
kad ı n i şçinin yı ll ık ücretli izin süresinden indirim
yapamaz.

Hizmet veya toplu i ş sözleşmeleriyle, i ş çinin aley-
hine hüküm doğuracak şekilde, ikinci ve üçüncü fik-
ra hükümlerine aykırı düzenleme yap ılamaz.

c. Kullanılması
MADDE 424- Yıllık ücretli izinler, kural olarak

aral ıks ız biçimde verilir; ancak taraflar ın anlaşmas ıyla
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ikiye bölünerek de kullan ılabilir.

işveren, yı ll ık ücretli izin tarihlerini, i şyerinin
veya ev düzeninin menfaatleriyle bağdaştığı ölçüde,
işçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler.

d. Ücreti
MADDE 425- i şveren, y ıll ık ücretli iznini kulla-

nan her işçiye, yı ll ık ücretli izin süresine ili şkin ücre-
tini, ilgili işçinin izne ba şlamas ından önce peşin ola-
rak ödemek veya avans olarak vermekle yükümlüdür.

Işçi, hizmet ili şkisi devam ettiği sürece, işveren-
den alacağı para ve baş ka menfaatler karşı lığında yı llık
ücretli izin hakkından feragat edemez.

Hizmet sözle şmesinin herhangi bir sebeple sona
ermesi halinde, i şçinin hak kazan ıp da kullanamad ı-
ğı yı llık izin sürelerine ait ücreti, sözle şmenin sona
erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak
sahiplerine ödenir. Bu ücrete ili şkin zamana şımı , hiz-
met sözle şmesinin sona erdi ği tarihte iş lemeye baş lar.

Vİİ. Hizmet belgesi
MADDE 426- İşveren, i şçinin isteği üzerine her

zaman, i ş in türünü ve süresini içeren bir hizmet bel-
gesi vermekle yükümlüdür.

i şçinin aç ıkça istemde bulunmas ı halinde, hizmet
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belgesinde onun i şgörmedeki becerisi ile tutum ve
davranış ları da belirtilir.

Hizmet belgesinin zaman ı nda verilmemesinden
veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmas ı ndan
zarar gören i şçi veya i şçiyi işe alan yeni işveren, eski
işverenden tazminat isteyebilir.

E. Sınai ve fikri mülkiyet hakkı
MADDE 427- Hizmet bulu şları üzerinde i şçinin

ve işverenin haklar ı , bunlar ın kazan ı lmas ı ile diğer
s ınal ve fikri mülkiyet haklar ı konusunda özel kanun
hükümleri uygulan ı r.

F. Hizmet ili şkisinin devri
I. Işyerinin tamam ının veya

bir bölümünün devri
MADDE 428 İşyerinin tamam ı veya bir bölümü

hukuki bir i ş lemle başkas ına devredildiğinde, devir
tarihinde i şyerinde veya bir bölümünde mevcut olan
hizmet sözleş meleri, bütün hak ve borçlar ı ile birlikte
devralana geçer.

Işçinin hizmet süresine bağl ı haklar ı bakım ı ndan,
onun devreden i şveren yan ı nda i şe baş lad ığı tarih
esas alınır.

Yukarıdaki hükümlere göre devir Miinde, devir-
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den önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenme-
si gereken borçlardan, devreden ve devralan i şveren
müteselsilen sorumludurlar. Ancak, devreden i şvere-
nin bu yükümlülüklerden doğan sorumluluğu, devir
tarihinden itibaren iki y ıl ile s ın ı rl ıd ı r.

İİ. Sözleşmenin devri
MADDE 429- Hizmet sözleşmesi, ancak işçinin

yaz ı l ı rızas ı al ınmak suretiyle, sürekli olarak ba şka bir
işverene devredilebilir.

Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçlar ı
ile birlikte, hizmet sözleşmesinin i şveren tarafi olur.
Bu durumda, i şçinin, hizmet süresine bağl ı hakları
bakım ından, devreden i şveren yanında işe baş ladığı
tarih esas al ı n ı r.

G. Sözle şmenin sona ermesi
I. Belirli süreli sözle şmede
MADDE 430- Belirli süreli hizmet sözle şme-

si, aksi kararla ş tırılmad ıkça, fesih bildiriminde bulu-
nulmas ına gerek olmaks ız ın, sürenin bitiminde ken-
diliğinden sona erer.

Belirli süreli sözle şme, süresinin bitiminden son-
ra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli söz-
leşmeye dönüşür. Ancak, esasl ı bir sebebin varl ığı
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hMinde, üst üste belirli süreli hizmet sözle şmesi ku-
rulabilir.

Taraflardan her biri, on y ıldan uzun süreli hizmet
sözleşmesini on y ı l geçtikten sonra, alt ı ayl ık fesih
bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu
süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade eder.

Sözleşmenin fesih bildirimiyle sona ereceği karar-
laştır ılmış ve iki taraf da fesih bildiriminde bulunma-
mışsa, sözleşme belirsiz süreli sözleş meye dönüşür.

II. Belirsiz süreli sözle şmede

1. Genel olarak fesih hakkı
MADDE 431- Taraflardan her birinin, belirsiz

süreli sözle şmeyi fesih sürelerine uyarak feshetme
hakkı vard ır.

2. Fesih bildirim süresi
a. Genel olarak
MADDE 432- Belirsiz süreli hizmet sözle şmele-

rinin feshinden önce, durumun di ğer tarafa bildiril-
mesi gerekir.

Hizmet sözle şmesi; bildirimin diğer tarafa ula ş-
mas ı ndan baş layarak, hizmet süresi bir y ı la kadar sür-
müş olan işçi için iki hafta sonra; bir y ıldan beş yıla
kadar sürmü ş işçi için dört hafta ve be ş yı ldan fazla
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sürmüş iş çi için alt ı hafta sonra sona erer.

Bu süreler kısalt ı lamaz; ancak sözle şmeyle artırı-
labilir.

İşveren, fesih bildirim süresine ait ücreti pe şin
vermek suretiyle hizmet sözleşmesini feshedebilir.

Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de
ayn ı olmas ı zorunludur; sözle şmede farkl ı süreler
öngörülmü şse, her iki tarafa da en uzun olan fesih
bildirim süresi uygulan ır.

Hizmet sözle şmesinin askıya al ındığı hMlerde fe-
sih bildirim süreleri i şlemez.

b. Deneme süresi içinde

MADDE 433- Taraflar, hizmet sözleşmesine iki
ayı aşmamak koşuluyla deneme süresi koyabilirler.
Deneme süresi konulmu şsa taraflar, bu süre içinde
fesih süresine uymak zorunda olmaks ı z ın, hizmet
sözleşmesini tazminats ız feshedebilirler.

işçinin çalıştığı günler için ücret ve di ğer haklar ı
sakl ıdı r.

İİ!. Feshe karşı koruma
MADDE 434- Hizmet sözleşmesinin fesih hak-

kın ı n kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda
işveren, i şçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç
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kat ı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

1V Derhal fesih
1. Koşulları
a. Haklı sebepler
MADDE 435- Taraflardan her biri, hakl ı sebep-

lerle sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözle şmeyi fes-
heden taraf, fesih sebebini yaz ı l ı olarak bildirmek zo-
rundad ı r.

Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kuralla-
rına göre hizmet ili şkisini sürdürmesi beklenemeyen
bütün durum ve ko ş ullar, hakl ı sebep sayı l ır.

b. işverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi
MADDE 436- işverenin ödeme güçsüzlüğüne

düşmesi halinde i şçi, sözleşmeden doğan haklar ı uy-
gun bir süre içinde işveren tarafindan güvenceye bağ-
lanmazsa, sözle şmeyi derh5i feshedebilir.

2. Sonuçları
a. Haklı sebeple fesihte
MADDE 437- Hakl ı fesih sebepleri, taraflardan

birinin sözleşmeye uymamas ından doğmuşsa o taraf,
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sebep olduğu zarar ı , hizmet ilişkisine dayanan bütün
haklar göz önünde tutularak, tamamen gidermekle
yükümlüdür.

Diğer durumlarda hakim, bütün durum ve ko şul-
ları göz önünde tutarak hakl ı sebeple feshin maddi
sonuçlar ın ı serbestçe de ğerlendirir.

b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte

MADDE 438- İşveren, hakl ı sebep olmaks ız ın
hizmet sözleşmesini derhal feshederse i şçi, belirsiz
süreli sözle şmelerde, fesih bildirim süresine; belirli
süreli sözleşmelerde ise, sözle şme süresine uyulma-
mas ı durumunda, bu sürelere uyulmu ş olsayd ı kaza-
nabileceği miktar ı , tazminat olarak isteyebilir.

Belirli süreli hizmet sözle şmesinde işçinin hizmet
sözle şmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği
miktar ile ba şka bir işten elde ettiği veya bilerek elde
etmekten kaç ındığı gelir, tazminattan indirilir.

Hakim, bütün durum ve ko şullar ı göz önünde
tutarak, ayrıca miktar ını serbestçe belirleyece ği bir
tazminat ın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak
belirlenecek tazminat miktar ı , işçinin altı ayl ık ücre-
tinden fazla olamaz.
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c. Işçinin haks ız olarak işe ba şlamamas ı
veya işi bırakmas ı

MADDE 439- işçi, hakl ı sebep olmaks ız ın işe
baş lamadığı veya aniden i şi b ıraktığı takdirde i şveren,
ayl ık ücretin dörtte birine e şit bir tazminat isteme
hakkına sahiptir. i şverenin, ayr ıca ek zararlar ın ın gi-
derilmesini isteme hakk ı da vard ı r.

işveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar
işçinin ayl ık ücretinin dörtte birinden az ise, hakim
tazminat ı indirebilir.

Tazminat isteme hakkı takas yoluyla sona erme-
mişse i şveren, i şçinin i şe başlamamas ından veya iş i
b ırakmas ından başlayarak otuz gün içinde, dava veya
takip yoluyla bu hakkın ı kullanmak zorundad ı r. Aksi
takdirde, tazminat isteme hakkı düşer.

\ işçinin veya i şverenin ölümü
1. işçinin ölümü
MADDE 440- Sözle şme, i şçinin ölümüyle ken-

diliğinden sona erer. i şveren, i şçinin sağ kalan eş ine
ve ergin olmayan çocuklar ına, yoksa bakmakla yü-
kümlü olduğu ki şilere, ölüm gününden ba ş layarak
bir ayl ı k; hizmet ili şkisi beş yı ldan uzun bir süre de-
vam etmi şse, iki ayl ık ücret tutar ında bir ödeme yap-
makla yükümlüdür.
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2. işverenin ölümü

MADDE 441- işverenin ölümü halinde, yerini
mirasç ıları al ır. Bu durumda i şyerinin tamam ının
veya bir bölümünün devri ile gerçekle şen hizmet
ilişkisinin devrine ili şkin hükümler kıyas yoluyla uy-
gulan ı r.

Hizmet sözle şmesi ağırl ıkl ı olarak işverenin ki ş i-
liği dikkate al ınmak suretiyle kurulmuşsa, onun ölü-
müyle kendiliğinden sona erer. Ancak, i şçi sözle şme-
nin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı
zarar için, mirasç ılardan hakkaniyete uygun bir taz-
minat isteminde bulunabilir.

Vi. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçlar ı
1. Borçların muaccel olmas ı
MADDE 442- Sözleşmenin sona ermesiyle, söz-

leş meden doğan bütün borçlar muaccel olur.

Muacceliyet an ı , işçinin arac ı lığı suretiyle kuru-
lan hukuki ili şkilerde üçüncü ki şinin üstlendiği borç,
hizmet sözle şmesinin sona ermesinden sonra tama-
men veya kı smen ifa edilecekse alt ı aya; dönemsel
edimler içeren ili şkilerde bir yıla; sigorta sözle şme-
lerinde veya ifas ı altı aydan uzun bir süreye yay ılmış
olan işlerde ise iki yıla kadar, yaz ı l ı bir anlaşmayla er-
telenebilir.

201



TÜRK BORÇLAR KANUNU

Üretilenden pay verilmesi öngörülen hallerde
ürün pay ı belirlenir belirlenmez, cirodan veya kardan
pay verilmesi kararla ştırılan hllerde ise pay, hesap
dönemini izleyen en geç üç ay sonunda muaccel olur.

2. Geri verme yükümlülüğü
MADDE 443- Sözle şmenin sona ermesi duru-

munda, taraflardan her biri, diğerinden veya üçüncü
bir ki ş iden diğerinin hesab ına, hizmetle iliş kili olarak
almış olduğu ş eyleri geri vermekle yükümlüdür.

işçi, özellikle motorlu taşıtları ve trafik izin bel-
gelerini, alacaklar ından fazla olduğu ölçüde ücret ve
masraf avanslar ın ı geri vermekle yükümlüdür.

Tarafların hapis haklar ı sakl ıd ır.

Vİİ. Rekabet yasağı
1. Koşulları
MADDE 444- Fiil ehliyetine sahip olan i şçi, işve-

rene karşı , sözleşmenin sona ermesinden sonra her-
hangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle
kendi hesab ına rakip bir i ş letme açmaktan, ba şka bir
rakip işletmede çal ış maktan veya bunlar ın dışında,
rakip i şletmeyle başka türden bir menfaat ili şkisine
girişmekten kaç ınmayı yaz ı l ı olarak üstlenebilir.

Rekabet yasağı kayd ı , ancak hizmet ilişkisi işçiye
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müşteri çevresi veya üretim sirlari ya da i şverenin
yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkanı sağl ıyorsa
ve ayn ı zamanda bu bilgilerin kullan ılmas ı , işverenin
önemli bir zarar ına sebep olacak nitelikteyse geçer-
lidir.

2. S ınırlandırılması
MADDE 445- Rekabet yasağı , işçinin ekonomik

geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye dü şü-
recek biçimde yer, zaman ve i ş lerin türü bakımından
uygun olmayan s ınırlamalar içeremez ve süresi, özel
durum ve ko şullar dışında iki yı l ı aşamaz.

Hkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını , bütün
durum ve ko şulları serbestçe değerlendirmek ve iş-
verenin üstlenmi ş olabileceği karşı edimi de hakka-
niyete uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle,
kapsam ı veya süresi bakım ından s ın ırlayabilir.

3. Aykırı davranışların sonuçları
MADDE 446- Rekabet yasağına aykırı davranan

işçi, bunun sonucu olarak i şverenin uğradığı bütün
zararlar ı gidermekle yükümlüdür.

Yasağa aykırı davranış bir ceza ko ş uluna bağlan-
mışsa ve sözleşmede aksine bir hüküm de yoksa, i şçi
öngörülen miktar ı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin
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borcundan kurtulabilir; ancak, i şçi bu miktar ı aşan
zarar ı gidermek zorundad ır.

işveren, ceza ko şulu ve doğabilecek ek zararları-
n ın ödenmesi d ışında, sözleşmede yaz ı l ı olarak aç ıkça
sakl ı tutmas ı koşuluyla, kendisinin ihlal veya tehdit
edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin davran ışı
hakl ı gösteriyorsa, yasağa aykırı davran ış a son veril-
mesini de isteyebilir.

4. Sona ermesi
MADDE 447- Rekabet yasağı , işverenin bu ya-

sağın sürdürülmesinde gerçek bir yarar ın ın olmadığı
belirlenmiş se sona erer.

Sözleşme, hakl ı bir sebep olmaks ı z ın işveren ta-
rafindan veya i şverene yüklenebilen bir nedenle i şçi
tarafindan feshedilirse, rekabet yasa ğı sona erer.

İKİNCİ AYIRIM
Pazarlamac ılık Sözleşmesi

A. Tanımı ve kurulmas ı
I. Tanımı
1\'IADDE 448- Pazarlamac ı l ık sözle ş mesi, pa-

zarlamac ın ın sürekli olarak, bir ticari i şletme sahibi
işveren hesab ına ve işletmesinin d ışı nda, her türlü i ş -
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lemin yap ılmas ına arac ı l ı k etmeyi veya yaz ı l ı anlaşma
varsa, bu anlaşmada belirtilen i ş lemleri yapmayı , iş-
letme sahibi i şverenin de buna kar şı l ık ücret ödemeyi
üstlendiği sözle ş medir.

II. Kurulması
1'1ADDE 449- Pazarlamac ı l ık sözleşmesi, söz-

leşmenin süresini, sona ermesini, pazarlamac ın ın
yetkilerini, ücret ve masraflar ı n nas ı l ödeneceğini,
taraflardan birinin yerle ş im yeri yabanc ı ülkede ise
uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangi-
si olduğunu içerir.

Yukar ıdaki fikra uyar ınca sözle şmede yer almas ı
öngörülen hususlar taraflarca belirlenmemi şse, kanun
hükümleri ve al ışılmış hizmet koşullar ı uygulan ır.

B. Pazarlamac ının yükümlülük ve yetkileri

1. Yükümlülükleri

MADDE 450- Pazarlamac ı , talimata uymamas ını
zorunlu kı lan hakl ı bir sebep olmad ıkça, kendisine
verilen talimata uygun olarak mü şterileri ziyaret et-
mekle yükümlüdür; i şverenin izni olmad ıkça, kendi-
si veya üçüncü ki ş iler hesab ı na işlem yapamaz, arac ı-
l ı k edemez.

Pazarlamac ı, işlem yapmaya yetkiliyse, talimatta
öngörülen fiyatlara ve diğer iş lem koş ullar ına uymak
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zorundad ır; işveren raz ı olmad ıkça, bunlarda değişik-
lik yapamaz.

Pazarlamac ı , pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak
düzenli biçimde ayr ıntı l ı bilgi vermek, ald ığı sipari ş -
leri işverene derhal ulaştırmak ve mü şteri çevresini
ilgilendiren önemli olaylar ı bildirmekle yükümlüdür.

II. Garanti
MADDE 451- Pazarlamac ının, müşterilerin

ödememelerinden veya diğer yükümlülüklerini ifa
etmemelerinden sorumlu olacağına ya da alacağın
tahsili için yap ılacak masraflar ı tamamen veya kıs-
men karşılayacağına ili şkin anlaşmalar, kesin olarak
hükümsüzdür.

Pazarlamac ı , kendi müşteri çevresiyle i ş lem ya-
p ıyorsa, müşterilerin borçlarını ifa etmemesi duru-
munda, işverenin her bir i ş lemde uğrayacağı zarar ın
dörtte birini geçmemek üzere karşılamay ı , uygun bir
A komisyon kararlaş tırılmas ı koş uluyla yaz ı lı olarak
üstlenebilir.

Sigorta sözle şmelerinde arac ı l ık yapan pazarlama-
c ılar, bir primin tamam ın ın veya bir kısmın ın öden-
memesi sebebiyle, bunun tahsili için dava veya icra
takibi yoluna başvurulmas ı durumunda, bu amaçla
yapılacak masraflar ın en çok yar ı s ın ı karşılayacaklar ı -
n ı , yazı l ı olarak üstlenebilirler.
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111. Yetkileri
MADDE 452- Aksine yaz ı l ı anlaşma olmad ıkça

pazarlamac ı , sadece i ş lemlere arac ı l ık etmeye yetki-
lidir.

Pazarlamac ı , iş lem yapmaya yetkili kı l ınm ışsa yet-
kisi, bu i şlerin icras ı için gereken bütün olağan hu-
kuki i şlem ve filleri kapsar; özel yetki verilmedikçe
müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini
deği ştiremez.

C. işverenin özel yükümlülükleri
I. Faaliyet alan ı
1vIADDE 453- Pazarlamac ıya belirli bir pazarla-

ma alanında veya belirli bir müşteri çevresinde faa-
liyette bulunma yetkisi verilmi ş ve aksine yaz ı l ı an-
laşma da yap ılmam ışsa işveren, başkalar ına ayn ı alan
veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremez; an-
cak, kendisi üçüncü ki ş ilerle iş lem yapabilir.

Sözle ş menin pazarlama alan ı veya müş teri çevre-
sine ili ş kin hükn ı ünün değiştirilmesini gerektiren bir
sebep varsa i şveren, söz konusu hükmü, sözle şmede
fesih bildirim süresi öngörülmü ş olsa bile, bu süre-
ye uymadan tek tarafl ı olarak değiştirebilir; ancak, bu
durumda pazarlamac ı n ın tazminat ve hizmet sözle ş-
mesini hakl ı sebeple sona erdirme hakk ı sakl ı d ı r.
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Il. Ücret

1. Genel olarak
MADDE 454- i şveren, pazarlamac ıya sadece be-

lirli bir miktardan veya bu miktarla birlikte komis-
yondan olu ş an bir ücret ödemekle yükümlüdür.

Ücretin tamamının veya önemli kısm ın ın komis-

yondan oluşacağına ilişkin yaz ı l ı anlaş ma, kararlaştı-

rılan komisyonun, pazarlamac ının faaliyetinin uygun
karşı l ığın ı oluşturmas ı koşuluyla geçerlidir.

Deneme süresi için ödenecek ücret, serbestçe ka-
rarlaştırılabilir. Ancak, deneme süresi iki ay ı geçemez.

2. Komisyon
MADDE 455- Pazarlamac ı , belirli bir pazarlama

alan ı veya belirli bir müşteri çevresinde faaliyette bu-
lunma yetkisi sadece kendisine verilmi şse, kendisinin
veya i şverenin bu alan veya çevrede yaptığı bütün i ş -
lerde kararlaştırılmış ya da alışı lmış olan komisyonun
ödenmesini isteyebilir.

Belirli bir pazarlama alan ı veya belirli müşteri çev-
resinde faaliyette bulunma yetkisi pazarlamac ıyla bir-
likte başkalar ına da verilmiş se pazarlamac ıya, sadece
kendisinin arac ı l ık ettiği veya bizzat yaptığı işler için
komisyon ödenir.

Komisyonun muaccel olmas ı anında, yap ılan iş in
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değeri henüz kesin olarak belirlenemiyorsa komis-
yon, önce alışılmış olan en az değeri üzerinden, geri
kalan ı ise, en geç işin yerine getirilmesinde ödenir.

3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi
MADDE 456- Pazarlamac ın ın pazarlama iş le-

rini yürütmesi, kendi kusuru olmaks ız ın imkans ı z
hale gelir ve sözleşme veya kanun gere ği bu hMde
bile kendisine ücret ödenmesi gerekirse ücret, sabit
ücrete ve komisyonun kayb ı sebebiyle ödenebilecek
uygun tazminata göre belirlenir. Ancak komisyon,
ücretin beşte birinden az ise, komisyon kayb ı sebe-
biyle tazminat ödenmeyeceği yaz ı l ı olarak kararlaştı-
rılabilir.

Pazarlamac ı , pazarlama i ş lerini kendi kusuru ol-
maks ız ın yürütme imkan ın ı bulamamas ına karşın
ücretinin tamam ın ı almış sa, i şverenin istemi üzerine,
kendisinin yapabileceği ve kendisinden beklenebile-
cek işleri onun i şletmesinde yapmakla yükümlüdür.

İİ!. Harcamalar
MADDE 457- Pazarlamac ı , ayn ı zamanda bir-

den fazla işveren hesab ına faaliyette bulunuyorsa,
aksi yaz ı l ı şekilde kararlaştırı lmad ıkça, her i şveren,
pazarlamac ının harcamalarına e şit olarak kat ılmakla
yükümlüdür.
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Harcamaları n tamamen veya kı smen sabit ücrete
veya komisyona dahil edilmesine ili şkin anlaşmalar

kesin olarak hükümsüzdür.

1V Hapis hakkı
MADDE 458- Pazarlamac ı l ık ili şkisinden doğan

muaccel alacaklar ile i şverenin ödeme güçsüzlü ğü-
ne düşmesi durumunda, henüz muaccel olmayan
alacaklar ın güvence altına al ınmas ı için pazarlamac ı ,

taşın ı rlar, kıymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak
müşterilerden almış olduğu paralar üzerinde hapis
hakkına sahiptir.

Pazarlamac ı , araç ve taşı ma belgelerini, fiyat tari-
felerini, mü şterilerle ilgili kay ıtlar ile diğer belgeleri
al ıkoyamaz.

D. Sona ermesi
I. Ozel fesih süresi
MADDE 459- Komisyon, sabit ücretin en az be ş -

te birini olu şturuyor ve önemli mevsimlik dalgalan-
malardan etkileniyorsa i şveren, bir önceki mevsimin
sona ermesinden beri kendisiyle çal ışmaya devam
eden pazarlamac ının sözleşmesini, yeni mevsim s ı ra-
s ı nda iki ayl ı k fesih süresine uyarak feshedebilir.

Ayn ı koşullar alt ında pazarlamacı da, kendisini bir
önceki mevsim sonuna kadar çal ıştırmış ve bundan
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sonra da çal ıştırmaya devam eden i şverene kar şı, bir
sonraki mevsimin başlamas ına kadar olan dönemde,
iki aylık fesih süresine uyarak sözle şmeyi feshedebilir.

II. Ozel sonuçlar
MADDE 460- Sözleşmenin sona ermesi halinde,

pazarlamac ın ın bizzat yapt ığı veya yap ı lmas ına arac ı-
l ık ettiği bütün i şlemler ile kabul ve yerine getirme
zaman ı na bakılmaks ız ı n, sözle şmenin sona ermesine
kadar i şverene iletilen bütün sipari şler için komisyon
ödenir.

Sözleşmenin sona ermesi hlinde pazarlamac ı ,
pazarlamac ı l ık faaliyetinde bulunmas ı için kendisine
verilen örnek ve modelleri, fiyat tarifelerini, mü şte-
rilerle ilgili kay ıtları ve diğer belgeleri i şverene geri
vermekle yükümlüdür. Ancak, pazarlamac ın ın hapis
hakkı sakl ıd ı r.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Evde Hizmet Sözle şmesi

A.Tanımı ve çalışma koşulları
1. Tanımı
MADDE 461- Evde hizmet sözle şmesi, i şvere-

nin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği
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baş ka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte
bir ücret karşı lığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir.

İİ . Çalışma koşullarının bildirilmesi

MADDE 462- işveren, işçiye her yeni i ş veriş in-
de genel çalışma koşullar ı dışında kalan ve o işe özgü
özellikleri bildirir; gerekiyorsa i şçi tarafindan sağla-
nacak malzemeyi, bu malzemenin sağlanmas ı için
kendisine ne miktarda ödemede bulunacağını ve i ş
için ödeyeceği ücreti de i şçiye yaz ı l ı olarak bildirir.

İş in verilmesinden önce malzeme için ödenecek
bedel ve iş için ödenecek ücret yaz ıyla bildirilme-
mişse, bu i ş lerde uygulanan al ışılmış bedel ve ücret
ödenir.

İli, işçinin özel borçlar ı
1. İşin yap ılması
MADDE 463- işçi, işe zaman ında baş lamak, i ş i

kararlaştırılan zamanda bitirmek ve çal ışman ın sonu-
cunu i şverene teslim etmekle yükümlüdür.

İş , işçinin kusuruyla ay ıpl ı olarak görülmü ş se i şçi,
giderilmesi mümkün olan ay ıpları, masrafı kendisine
ait olmak üzere gidermek zorundad ır.

2. Malzeme ve iş araçları
MADDE 464- Malzeme ve i ş araçlar ı işveren ta-
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rafindan sağlanmış sa, işçi bunlar ı gereken özeni gös-
tererek kullanmak, bundan dolayı hesap vermek, ay-
rıca kalan malzeme ile i ş araçlarını da i şverene teslim
etmekle yükümlüdür.

İşçi iş i görürken, kendisine teslim edilen malze-
menin veya i ş araçlar ın ın bozuk olduğunu belirlerse,
durumu hemen i şverene bildirir ve i şe devam etme-
den önce, onun talimat ını bekler.

Işçi, kendisine teslim edilen malzeme veya i ş araç-
ların ı kendi kusuruyla kullan ılmaz hale getirirse, i ş-

verene karşı onun kullan ılmaz hale geldiği gündeki
rayiç bedeli kadar sorumludur.

1V işverenin özel borçları
1. Ürünün kabulü
MADDE 465- İşveren, i şçinin üreterek teslim

ettiği ürünü inceler; varsa buldu ğu ay ıpları teslimden
başlayarak bir hafta içinde i şçiye bildirir. Süresinde
bildirim yap ılmamış sa, ürün mevcut durumuyla ka-
bul edilmi ş sayı l ır.

2. Ücret

a. Ödenmesi
MADDE 466- Yap ılan i ş in ücreti, i şçi, işveren ta-

rafindan aral ıks ız olarak çal ışt ırıldığı takdirde, onbe ş
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günde bir veya i ş çinin rızas ıyla ayda bir; aral ı kl ı olarak
çalıştırıldığı takdirde, ürünün her tesliminde ödenir.

Her ücret ödenmesinde i şçiye, bir hesap özeti
verilir. Hesap özetinde, varsa kesintilerin miktar ı ve
sebebi de gösterilir.

b. Çalışman ın engellenmesi halinde

MADDE 467- İşçiyi aral ıks ız biçimde çal ıştıran
işveren, ürünü kabulde temerrüde dü ştüğü veya iş çi-
nin kiş iliğinden kaynaklanan sebeplerle ve kusuru ol-
maks ı z ın çal ışma engellendiği takdirde, hizmet edi-
minin engellenmesi durumundaki ücret ödenmesine
ilişkin hükümler gereğince, ona ücretini ödemekle
yükümlüdür. Diğer durumlarda i şveren, bu hüküm-
lere göre ücret ödemekle yükümlü de ğildir.

V Sona ermesi
MADDE 468- İşçiye deneme amac ıyla bir iş ve-

rilmi şse, aksi kararlaştırı lmad ı kça, sözle ş me deneme
süresi için kurulmuş sayı l ı r.

İşçi, işveren tarafindan aral ıks ız olarak çal ıştı rı ld ı-
ğı takdirde, aksi kararla ştırılmad ıkça, sözle ş me belir-
siz süreyle yap ı lmış sayı l ır; diğer durumlarda sözle ş-
menin belirli süreyle yap ı ldığı kabul edilir.
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B. Genel hükümlerin uygulanmas ı
MADDE 469- Pazarlamac ı l ık sözleşmesine ve

evde hizmet sözleşmesine ili şkin hüküm bulunma-
yan h5ilerde, hizmet sözle şmesinin genel hükümleri
uygulanı r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Eser Sözle şmesi

A. Tanımı
MADDE 470- Eser sözle şmesi, yüklenicinin bir

eser meydana getirmeyi, i ş sahibinin de bunun karşı -
lığında bir bedel ödemeyi üstlendi ği sözle şmedir.

B. Hükümleri
I. Yüklenicinin borçları
1. Genel olarak
MADDE 471- Yüklenici, üstlendi ği edimleri i ş-

sahibinin hakl ı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve
özenle ifa etmek zorundad ır.

Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumlulu-
ğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üst-
lenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken
mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas al ınır.
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Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan

doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi alt ı n-

da yapt ırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana
getirilmesinde yüklenicinin ki ş isel özellikleri önem
taşım ıyorsa, iş i ba şkas ına da yapt ırabilir.

Aksine adet veya anla şma olmad ıkça yüklenici,
eserin meydana getirilmesi için kullan ılacak olan araç
ve gereçleri kendisi sa ğlamak zorundad ır.

2. Malzeme bak ımından

MADDE 472- Malzeme yüklenici tarafindan
sağlanm ış sa yüklenici, bu malzemenin ay ıpl ı olmas ı
yüzünden i ş sahibine karşı , satıc ı gibi sorumludur.

Malzeme i şsahibi tarafindan sağlanm ışsa yükle-
nici, onlar ı gereken özeni göstererek kullanmakla ve
bundan dolay ı hesap ve artan ı geri vermekle yüküm-
lüdür.

Eser meydana getirilirken, i şsahibinin sağladığı
malzemenin veya eserin yap ı lmas ı için gösterdiği ye-
rin ayıpl ı olduğu anlaşı l ı r veya eserin gereği gibi ya da
zaman ında meydana getirilmesini tehlikeye dü şüre-
cek başka bir durum ortaya ç ıkarsa, yüklenici bu du-
rumu hemen i şsahibine bildirmek zorundad ır; bil-
dirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur.
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3. İşe başlama ve yürütme
MADDE 473- Yüklenicinin i şe zaman ında baş -

lamamas ı veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak
işi geciktirmesi ya da i şsahibine yüklenemeyecek bir
sebeple ortaya ç ıkan gecikme yüzünden bütün tah-
minlere göre yüklenicinin i şi kararlaştırılan zamanda
bitiremeyece ği aç ıkça anla şı l ı rsa, işsahibi teslim için
belirlenen günü beklemek zorunda olmaks ız ı n söz-
leşmeden dönebilir.

Meydana getirilmesi s ı ras ında, eserin yüklenici-
nin kusuru yüzünden ay ıpl ı veya sözle şmeye aykırı
olarak meydana getirilece ği aç ıkça görülüyorsa, i şsa-
hibi bunu önlemek üzere verece ği veya verdirece-
ği uygun bir süre içinde yükleniciye, ay ıb ı n veya
aykı rı lığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve mas-
raflarıı kendisitıe ait olmak üzere, onar ım ı n veya i şe
deva4 ı n bir üçünc ki ş iye verileceği konusunda ih-
tarda bulunabilir.

4. Ayıp sebebiyle sorumluluk
a. Ayıbın belirlenmesi
MADDE 474- İşsahibi, eserin tesliminden sonra,

i ş lerin olağan akışına göre imkan bulur bulmaz eseri
gözden geçirmek ve ay ıplar ı varsa, bunu uygun bir
süre içinde yükleniciye bildirmek zorundad ı r.
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Taraflardan her biri, giderini kar şılayarak, eserin
bilirki ş i tarafindan gözden geçirilmesini ve sonucun
bir raporla belirlenmesini isteyebilir.

b. İşsahibinin seçimlik haklar ı
MADDE 475- Eserdeki ayıp sebebiyle yükleni-

cinin sorumlu olduğu hallerde i ş sahibi, aş ağıdaki se-
çimlik haklardan birini kullanabilir:

1. Eser i şsahibinin kullanamayacağı veya hakka-
niyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ay ıpl ı ya
da sözleşme hükümlerine ayn ı ölçüde aykırı olursa
sözle şmeden dönme.

2. Eseri al ıkoyup ay ıp oran ında bedelden indirim
isteme.

3.Aşırı bir masrafi gerektirmedi ği takdirde, bütün
masraflar ı yükleniciye ait olmak üzere, eserin ücret-
siz onar ılrrıas ını isteme.

İşsahibinin genel hükümlere göre tazminat iste-
me hakkı sakl ıd ır.

Eser, işsahibinin taşınmaz ı üzerinde yap ı lmış
olup, sökülüp kald ırılmas ı aşırı zarar doğuracaksa iş-
sahibi, sözleşmeden dönme hakkın ı kullanamaz.

c. İşsahibinin sorumluluğu
MADDE 476- Eserin ayıpl ı olmas ı , yüklenicinin
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aç ıkça yaptığı ihtara kar şın, işsahibinin verdiği tali-
mattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple
işsahibine yüklenebilecek olursa i şsahibi, eserin ayıp-
Il olmas ından doğan haklar ın ı kullanamaz.

d. Eserin kabulü
MADDE 477- Eserin aç ıkça veya örtülü olarak

kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluk-
tan kurtulur; ancak, onun tarafindan kasten gizlenen
ve usulüne göre gözden geçirme s ıras ında fark edile-
meyecek olan ay ıplar için sorumlulu ğu devam eder.

İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulun-
mayı ihmal ederse, eseri kabul etmi ş sayı l ır.

Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, ge-
cikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorun-
dad ır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayı l ır.

e. Zamanaşımı
MADDE 478- Yüklenici ayıplı bir eser meydana

getirmi şse, bu sebeple aç ılacak davalar, teslim tarihin-
den başlayarak, ta şınmaz yap ılar dışındaki eserlerde
iki yı l ın; taşınmaz yap ılarda ise beş yı l ın ve yükleni-
cinin ağır kusuru varsa, ayıpl ı eserin niteliğine bakıl-
maks ı z ın yirmi yı l ın geçmesiyle zamanaşım ına uğrar.
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II. İşsahibinin borçları
1. Bedelin muacceliyeti
MADDE 479- İşsahibinin bedel ödeme borcu,

eserin teslimi an ı nda muaccel olur.

Eserin parça parça teslim edilmesi kararla ştırılmış
ve bedel parçalara göre belirlenmi şse, her parçan ı n
bedeli onun teslimi an ı nda muaccel olur.

2. Bedel
a. Götürü bedel
MADDE 480- Bedel götürü olarak belirlenmi ş-

se yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmekle yü-
kümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafi
gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin ar-
tırı lmas ı n ı isteyemez.

Ancak, baş langıçta öngörülemeyen veya öngö-
rülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan du-
rumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin
yap ılmas ına engel olur veya son derece güçle ş tirir-
se yüklenici, hkimden sözleşmenin yeni ko ş ullara
uyarlanmas ın ı isteme, bu mümkün olmad ığı veya
karşı taraftan beklenemedi ği takdirde sözle ş meden
dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallar ı n ı n ge-
rektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkı nı
kullanabilir.
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Eser, öngörülenden az emek ve masrafi gerektir-
miş olsa bile işsahibi, belirlenen bedelin tamam ı nı
ödemekle yükümlüdür.

b. Değere göre bedel

MADDE 481- Eserin bedeli önceden belirlen-
memi ş veya yakla şık olarak belirlenmişse bedel, ya-
p ıldığı yer ve zamanda eserin de ğerine ve yüklenici-
nin giderine bakılarak belirlenir.

C. Sözleşmenin sona ermesi

I. Yakla şık bedelin aşılması
MADDE 482- Baş langıçta yaklaşık olarak belir-

lenen bedelin, i şsahibinin kusuru olmaks ız ı n aşı r ı öl-
çüde aşılacağı anlaşı l ı rsa işsahibi, eser henüz tamam-
lanmadan veya tamamland ıktan sonra sözle ş meden
dönebilir.

Eser, iş sahibinin arsas ı üzerine yap ı l ıyorsa i ş sahi-
bi, bedelden uygun bir miktar ı n indirilmesini iste-
yebileceği gibi, eser henüz tamamlanmamışsa, yük-
leniciyi işe devamdan al ı koyarak, tamamlanan kıs ım
için hakkaniyete uygun bir bedel ödemek suretiyle
sözle şmeyi feshedebilir.
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Il. Eserin yok olmas ı
MADDE 483- Eser tes! imden önce beklenmedik

olay sonucu yok olursa i ş sahibi, eseri teslim almada
temerrüde dü şmedikçe yüklenici, yapt ığı işin ücreti-
ni ve giderlerinin ödenmesini isteyemez. Bu durum-
da malzemeye gelen hasar, onu sa ğlayana ait olur.

Eserin iş sahibince verilen malzeme veya gösteri-
len arsan ın ayıb ı veya i şsahibinin talimat ına uygun
yap ılmas ı yüzünden yok olmas ı durumunda yükle-
nici, doğabilecek olumsuz sonuçlar ı zamanında bil-
dirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen
giderlerinin ödenmesini isteyebilir. İşsahibinin kusu-
ru varsa, yüklenicinin ayr ıca zararının giderilmesini
de isteme hakk ı vard ı r.

İİ!. Tazminat karşılığı fesih
MADDE 484- İşsahibi, eserin tamamlanmas ı n-

dan önce yap ılmış olan kısmın karşı lığını ödemek ve
yüklenicinin bütün zararlar ını gidermek koşuluyla
sözleşmeyi feshedebilir.

IV İşsahibi yüzünden ifanın imkns ızlaşması
MADDE 485- Eserin tamamlanmas ı , işsahibi ile

ilgili beklenmedik olay dolay ı s ıyla imkans ızlaşırsa
yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen
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giderlerini isteyebilir.

İfa imkans ı zlığının ortaya ç ıkmas ında işsahibi ku-
surluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme hakkı
vard ı r.

V Yüklenicinin ölümü veya
yeteneğini kaybetmesi

MADDE 486- Yüklenicinin ki şisel özellikleri göz
önünde tutularak yap ılmış olan sözle şme, onun ölü-
mü veya kusuru olmaks ız ın eseri tamamlama yetene-
ğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden sona erer.
Bu durumda işsahibi, eserin tamamlanan kı sm ından
yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve kar şı l ığın ı
vermekle yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yayım Sözleşmesi

A. Tanımı
MADDE 487- Yay ım sözleşmesi, bir fikir ve sa-

nat eseri sahibinin veya halefinin, o eseri yay ımlan-
mak üzere yay ımc ıya b ırakmayı , yay ı mc ın ın da onu
çoğaltarak yay ımlamayı üstlendiği sözle şmedir.
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B. Şekli
MADDE 488- Yayım sözle şmesinin geçerliliği,

yaz ı l ı şekilde yap ılmış olmas ına bağl ıd ı r.

C. Hükümleri
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk

MADDE 489- Yay ı m sözle şmesiyle eser sahibi-
nin haklar ı , sözle ş menin ifas ın ın gerektirdiği ölçüde
ve süreyle yay ımc ıya geçer.

Yayımlatan, yay ımc ıya karşı , sözleşmenin kurul-
duğu anda eseri yay ımlatma hakkı n ı n bulunmama-
s ından sorumlu olduğu gibi, eser korunmakta ise,
telif hakkın ın olmamas ından da sorumludur.

Eserin tamam ı veya bir bölümü yay ımlanmak
üzere başka bir yayımc ıya b ırakılmış ya da yay ımlata-
n ın bilgisi altında yay ımlanmış ise yayımlatan, yayım
sözle şmesinin yap ılmas ından önce, bunu karşı tarafa
bildirmek zorundadı r.

II. Yayımlatanın tasarruf hakkı
MADDE 490- Yayımlatan, sözle şmede kararla ştı-

rılan süre sona ermedikçe veya süre belirlenmemi şse
kararlaş tır ılan baskı adedinin tükenmesi için al ışı lmış
süre geçmedikçe, eserin tamam ı veya bir bölümü
üzerinde, yayımc ın ın zarar ına olacak biçimde tasar-
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rufta bulunamaz.

Süreli yayınlarda yer alan kısa yaz ılar, yayımlatan
tarafından her zaman, başka yerde de yay ımlatılabilir.

Yayımlatan, toplama bir eserin kendisine ait bö-
lümlerini veya dergilerde ç ıkan uzun yaz ılarını, yayi-
min bitmesinden başlayarak üç ay geçmedikçe yeni-
den yayımlatamaz.

İİ!. Basım sayısı ve baskı adedinin
belirlenmesi

MADDE 491- Sözleşmede bas ım sayı s ı belirtil-
memi şse, yayımc ının ancak bir bas ım yapma hakkı
vard ı r.

Taraflar, sözle şmenin süresini veya baskı adedini
kararlaş tırmak zorundad ırlar.

Sözle şmede yayımc ıya belirli birkaç bas ım veya
bütün yeni bas ımları yapma yetkisi verildiği h5ilerde,
yayımc ı eserin baskı adedi tükenmi ş iken yeni bir
bas ım yapmayı ihmal ederse, yayımlatan yeni bas ım
için yayımc ıya uygun bir süre verir. Yay ımc ı , verilen
süre içinde bas ım ı gerçekle ştirmezse; yay ımlatan söz-
leşmeden cayabilir.

!V Çoğaltma ve dağıtım
MADDE 492- Yayımc ı , eseri hiçbir kısaltma, ek-
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leme ve değiş iklik yapmaks ı z ı n uygun biçimde ço-
ğaltmakla yükümlüdür; ayr ıca, sat ışı n art ırılmas ı için
gerekli tan ıtım ve dağıtımı yapmak ve bu konuda her
türlü önlemi almak zorundad ır.

Satış fiyatını , eserin sat ı lmas ın ı güçleştirmemek
koşuluyla yayımc ı belirler.

V Düzeltme ve iyileştirme

MADDE 493- Yayımcının menfaatlerini zede-
lememek ve onun sorumlulu ğunu art ırmamak ko-
şuluyla, eser sahibi eserde düzeltme ve iyile ştirme,
halefleri ise ancak güncelle ştirme yapabilir. Bu dü-
zeltme ve iyile ştirme gerektirdiği halde sözle şmede
öngörülmemiş giderler, yay ımlatan tarafindan karşı-
lanı r.

Yayımc ı , eser sahibine eserini iyile ştirme, halef-
lerine de güncelle ştirme imkan ı vermeden yeni bir
bas ım yapamaz ve onu çoğaltamaz.

VI. Birarada bas ım ve ayrı ayrı yayım
MADDE 494- Bir eser sahibinin birden çok ese-

rini ayr ı ayrı yayımlama hakkı , yayımc ıya bunları n bir
arada bas ılmas ı yetkisini vermez.

Aynı şekilde, eser sahibinin bütün eserlerini veya
bunlardan yaln ız bir türünü birarada yayımlama hak-
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ki, yayımc ıya bunlar içinden her birinin ayr ı ayrı ba-

s ıp yayma hakkın ı vermez.

Vİİ. Çeviri hakkı
MADDE 495- Çeviri hakkının yayımc ıya geçe-

bilmesi, bunun sözle şmede aç ıkça belirtilmi ş olma-

s ına bağl ıd ır.

Vİİ!. Bedel isteme hakkı
1. Bedelin belirlenmesi

MADDE 496- Sözle ş mede aksi kararla ştırı lmış
olmad ıkça yay ımlatan, bedel ödenmesini isteyebilir.

Bedel ödenmesi gereken hallerde ödenecek mik-
tar belli değilse bedel, hakim tarafindan belirlenir.

Yayımc ı n ın birden fazla bas ım yapma hakk ı varsa,

ilk bas ım için kararlaştırılan bedel ve diğer ko ş ulların,

sonraki bas ımlar için de uygulanacağı kabul edilmiş
sayılı r.

2. Bedelin ödenme zaman ı ,
satış hesapları ve bedelsiz alma hakk ı

MADDE 497- Bedel, eser bütün olarak yay ımla-

nacaksa tamam ı n ın; cilt, fasikül, forma gibi bölümler
halinde yay ımlanacaksa, her bölümün bas ımından ve

satış a haz ır duruma getirilmesinden sonra ödenir.
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Taraflar, bedeli sat ış miktarına bağlamış larsa ya-
yımc ı , sat ış hesapların ı tutmak, ç ıkarmak ve teamüle
uygun ispat edici belgeleri haz ırlamakla yükümlüdür.

Aksi kararlaştırılmad ıkça yayımlatan ın, eserden,
teamül uyar ınca verilmesi gereken miktarda bedelsiz
alma hakkı vard ır.

D. Sona ermesi

1. Eserin yok olmas ı
MADDE 498- Eser, yayımc ıya teslimden sonra

beklenmedik hl sonucu yok olsa bile, yayı mc ı bedeli
ödemekle yükümlüdür.

Eserin ba ş ka bir örneği kendisinde varsa, eser sahi-
binin bu örneği yay ımc ıya vermesi gerekir; ba şka bir
örneği bulunmamakla birlikte, az bir çabayla yeniden
meydana getirilebilecekse eser sahibi, eseri meydana
getirerek teslim etmekle yükümlüdür. Eser sahibi her
iki durumda da uygun bir kar şı l ık isteyebilir.

Il. Basılanın yok olması
MADDE 499- Eserin tamamlanmış olan baskı

adedinin tamam ı veya bir bölümü, sat ışa sunulma-
dan önce beklenmedik hl sonucu yok olursa yay ım-
cı , yayı mlatana ayr ıca bir bedel ödemeksizin yok olan
miktar ı , gideri kendisine ait olmak üzere yeniden ba-
sabilir.
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Yayımc ı , aşırı masraf gerektirmeksizin yok olanla-
rın yerine yenilerini koyabilecek ise, bunu yapmakla
yükümlüdür.

111. Ki şisel sebeplerle sona ermesi

MADDE 500- Eser sahibi eseri tamamlamadan
önce ölür veya tamamlama yeteneğini yitirir ya da
eseri tamamlamas ı kendi kusuru olmaks ız ın imkans ız
duruma gelirse, sözle şme kendiliğinden sona erer.
Ancak, sözleşmenin tamam ı veya bir bölümünün
yerine getirilmesi mümkün ve hakkaniyete uygun
bulunursa hakim, sözle şme ili şkisinin devam etmesi-
ne ve bunun için gereken değiş ikliklerin yap ılmas ına
karar verebilir.

Yayımc ı iflas ederse yay ımlatan, eseri başka bir

yayımc ıya verebilir; ancak, iflas an ında henüz mu-

accel olmam ış borcun yerine getirilece ği konusunda
güvence gösterilmi şse, yayımlatan eseri başka bir ya-

yımc ıya veremez.

E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi

MADDE 501- Bir veya birkaç kiş i, yayımc ın ın
belirlediği plana göre bir eser meydana getirmeyi üst-
lenirlerse, sadece sözle şmeyle kararlaştırılan ücrete

hak kazan ırlar.
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Bu durumda, sözle şme konusu mali haklar ya-
yımc ıya ait olur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
VekMet ilişkileri

BİRİNCİ AYIRIM
VekMet Sözleşmesi

A. Tanımı
MADDE 502- Vekalet sözle şmesi, vekilin vekalet

verenin bir i şini görmeyi veya i ş lemini yapmay ı üst-
lendiği sözleşmedir.

Vekalete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun
düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan
işgörme sözle şmelerine de uygulan ı r.

Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak ka-
zan ı r.

B. Kurulmas ı
MADDE 503- Kendisine bir i ş in görülmesi öne-

rilen ki ş i, bu iş i görme konusunda resmi s ıfata sahipse
veya iş in yap ılmas ı mesleğinin gereği ise ya da bu gibi
işleri kabul edeceğini duyurmu şsa, bu öneri onun ta-
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rafindan hemen reddedilmedikçe, vekalet sözle şmesi
kurulmuş sayı l ır.

C. Hükümleri
1. VekMetin kapsamı
MADDE 504- Vekaletin kapsam ı , sözleşmede

aç ıkça gösterilmemi şse, görülecek i ş in niteliğine göre
belirlenir.

Vekalet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi
için gerekli hukuki i şlemlerin yap ılmas ı yetkisini de
kapsar.

Vekil, özel olarak yetkili kı l ınmad ıkça dava aça-
maz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflas ın
ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo
taahhüdünde bulunamaz, ba ğışlama yapamaz, kefil
olamaz, taşınmaz ı devredemez ve bir hak ile s ın ırlan-
dıramaz.

Il. Vekilin borçları
1. Talimata uygun ifa
MADDE 505- Vekil, vekalet verenin aç ık talima-

tına uymakla yükümlüdür. Ancak, vekalet verenden
izin alma imkan ı bulunmadığında, durumu bilseydi
onun da izin verece ği aç ık olan hallerde, vekil tali-
mattan ayrılabilir.
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Bunun dışındaki durumlarda vekil, talimattan
ayrı l ırsa, bundan doğan zararı karşılamad ıkça işi gör-
müş olsa bile, vekalet borcunu ifa etmi ş olmaz.

2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme
a. Genel olarak
MADDE 506- Vekil, vekalet borcunu bizzat ifa

etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği
veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün
kıld ığı hallerde vekil, i ş i baş kas ına yapt ırabilir.

Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekalet verenin
hakl ı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yü-
rütmekle yükümlüdür.

Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun
belirlenmesinde, benzer alanda i ş ve hizmetleri üstle-
nen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davran ış
esas al ın ı r.

b. İş in üçüncü kişiye gördürülmesi h1inde
MADDE 507- Vekil, yetkisi d ışı na ç ı karak iş i baş -

kas ına gördürdüğünde, onun fiulinden kendisi yap-
mış gibi sorumludur.

Vekil başkas ı na vekalet vermeye yetkili ise, sade-
ce seçmede ve talimat vermede gerekli özeni göster-
mekle yükümlüdür.
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Vekalet veren, her iki durumda da vekilin ken-
di yerine koyduğu kişiye karşı sahip olduğu hakları ,
doğrudan doğruya o ki şiye karşı ileri sürebilir.

3. Hesap verme
MADDE 508- Vekil, vekalet verenin istemi üze-

rine yürüttüğü iş in hesab ını vermek ve vekaletle
ilişkili olarak ald ıklarını vekalet verene vermekle yü-
kümlüdür.

Vekil, vekalet verene tesliminde geciktiği paranın
faizini de ödemekle yükümlüdür.

4. Edinilen hakların vekalet verene geçişi

MADDE 509- Vekilin, kendi ad ına ve vekalet
veren hesab ına gördüğü i şlerden doğan üçüncü ki-
ş ilerdeki alacağı , vekalet verenin vekile kar şı bütün
borçlar ın ı ifa ettiği anda, kendiliğinden vekalet vere-
ne geçer.

Vekilin iflas ı halinde vekalet veren, bu alaca ğın
kendisine geçmi ş olduğunu iflas masas ına karşı da
ileri sürebilir.

Vekalet veren, vekilin kendi ad ına ve vekalet ve-
ren hesab ına edinmi ş olduğu taşınır eşyan ı n iflas ma-
sas ından ayr ılarak kendisine verilmesini isteyebilir.
Vekilin sahip olduğu hapis hakkından iflas masas ı da
yararlan ı r.
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111. Vekalet verenin borçları
MADDE 510- Vekalet veren, vekMetin gere ği

gibi ifas ı için vekilin yapt ığı giderleri ve verdi ği avans-
lar ı faiziyle birlikte ödemek ve yüklendiği borçiardan
onu kurtarmakla yükümlüdür.

Vekil, vekaletin ifas ı sebebiyle uğrad ığı zararın
giderilmesini vekalet verenden isteyebilir. Ancak
vekalet veren, kusuru bulunmad ığını ispat ederek bu
sorumluluktan kurtulabilir.

1V Birlikte vekfilet verenlerin ve birlikte
vekillerin sorumluluğu

MADDE 511- Bir ki şiye birlikte vekalet verenler,
vekile karşı müteselsil olarak sorumludurlar.

Vekaleti birlikte üstlenenler, vekaletin ifas ından
müteselsil olarak sorumludurlar ve yetkilerini başka-
larına devir haklar ı olmad ıkça, vekalet vereni, ancak
birlikte yapt ıkları fil ve işlemleriyle borç alt ına so-
kabilirler.

D. Sona ermesi
I. Sebepleri
1. Tek taraflı sona erdirme
MADDE 512- Vekalet veren ve vekil, her zaman

sözleşmeyi tek tarafl ı olarak sona erdirebilir. Ancak,
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uygun olmayan zamanda sözle şmeyi sona erdiren ta-
raf, diğerinin bundan doğan zarar ını gidermekle yü-
kümlüdür.

2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas

MADDE 513- Sözleşmeden veya i ş in niteli-
ğinden aksi anlaşılmad ıkça sözle şme, vekilin veya
vekalet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da
iflas ı ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm,
taraflardan birinin tüzel ki ş i olmas ı durumunda, bu
tüzel ki ş iliğin sona ermesinde de uygulan ı r.

Vekaletin sona ermesi vekalet verenin menfaat-
lerini tehlikeye dü şürüyorsa, vekalet veren veya mi-
rasç ı s ı ya da temsilcisi, i şleri kendi ba şına görebilecek
duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasç ıs ı ya da
temsilcisi, vekaleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.

Il. Hükümleri
MADDE 514- Vekilin sözle şmenin sona erdiği-

ni öğrenmeden önce yaptığı iş lerden, vekalet veren
ya da mirasç ı ları sözleşme devam ediyormu ş gibi so-
rumludur.
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İKİNC İ AYIRIM

Kredi Mektubu ve Kredi Emri

A. Kredi mektubu

MADDE 515- Kredi mektubu, mektup göndere-
nin gönderilene bir üst s ın ır belirleyerek veya belir-
lemeksizin, kredi mektubundan yararlanacak belirli
ki ş iye istemde bulunacağı miktarda para ve benzeri
şeyleri verme konusundaki vekrletini içeren belgedir.
Kredi mektubu, vekrlet sözle şmesi ve havale hüküm-
lerine tabidir.

Üst s ın ır belirlenmeksizin verilmi ş olan kredi
mektubunda mektuptan yararlanacak ki ş i, bu mek-
tupla ilgili olanlar aras ındaki ili şkiye aç ıkça uygun
olmayan fazla bir istemde bulunursa mektup gönde-
rilen, durumu gönderene bildirmekve cevap al ı ncaya
kadar ödemeyi ertelemek zorundad ır.

Kredi mektubuyla verilen vekMet, ancak gönde-
rilen tarafindan belirli bir miktar için kabul edildi ği
takdirde geçerli olur.

B. Kredi emri
I. Tanımı ve şekli
MADDE 516- Bir kimse kendi ad ına ve hesab ına

kredi emri verenin sorumluluğu altında bir üçüncü
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kiş iye kredi açmak veya krediyi yenilemek için emir
almış ve kabul etmi ş se, kredi emri verilen vekaletini
aşmad ıkça emri veren, kredi borcundan kefil gibi so-
rumlu olur. Ancak, kredi emri yaz ı l ı olmad ıkça emri
veren sorumlu olmaz.

Il. Kredi emrinden yararlananın
ehliyetsizliği

MADDE 517- Kredi emrini veren, kredi emrin-
den yararlanan ın ehliyetsizli ğini ileri sürerek kredi
emri verilene kar şı sorumluluktan kurtulamaz.

İİ!. Kredi emri verilenin önel vermesi

MADDE 518- Kredi emri verilen, kredi emrin-
den yararlanana kendili ğinden önel verir veya ken-
disine talimat verildiği halde kredi emrinden yarar-
lanana başvurmay ı ihmal ederse, kredi emri veren
sorumluluktan kurtulur.

1V Taraflar aras ındaki ilişki

MADDE 519- Kredi emri veren ile kredi emrin-
den yararlanan aras ındaki ili şkiye, kefil ile as ıl borçlu
aras ı ndaki ilişkiyi düzenleyen hükümler uygulan ı r.
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Simsarlık Sözle şmesi

A. Tanımı ve şekli

MADDE 520- Simsarl ık sözleşmesi, simsar ın
taraflar aras ında bir sözle şme kurulmas ı imkan ın ın
haz ırlanmas ını veya kurulmas ına arac ı l ık etmeyi üst-
lendiği ve bu sözle ş menin kurulmas ı halinde ücrete
hak kazand ığı sözleşmedir.

Simsarl ık sözleşmesine, kural olarak vekalete ili ş-
kin hükümler uygulan ır.

Taşınmazlar konusundaki simsarl ık sözleşmesi,
yaz ı l ı şekilde yap ılmad ıkça geçerli olmaz.

B. Ücret
I. Hak etme zaman ı
MADDE 521- Simsar, ancak yaptığı faaliyet so-

nucunda sözle şme kurulursa ücrete hak kazan ır.
Simsarın faaliyeti sonucunda kurulan sözle şme

geciktirici koşula bağlanmış sa ücret, koşulun gerçek-
leşmesi halinde ödenir.

Simsarl ık sözle ş mesinde simsar ın yapacağı gider-
lerin kendisine ödeneceği kararlaş tırı lmışsa, simsar ın
faaliyeti sözle şmenin kurulmas ıyla sonuçlanmamış
olsa bile giderleri ödenir.
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Il. Ücretin belirlenmesi
MADDE 522- Ücret, belirlenmemi şse tarifeye,

tarife yoksa teamüle göre ödenir.

İİ!. Simsarın haklarını kaybetmesi
MADDE 523- Simsar, üstlendi ği borcuna aykırı

davranarak diğer tarafin menfaatine hareket eder veya
dürüstlük kurallar ı na aykırı olarak diğer taraftan üc-
ret sözü al ırsa, ücrete ve yaptığı giderlere ili şkin hak-
lar ını kaybeder.

1V Evlenme simsarl ığı
MADDE 524- Evlenme simsarl ığından doğan

ücret hakkı nda dava aç ılamaz ve takıp yap ı lamaz.

V Ücretten indirim
MADDE 525- Sözle şmede aşırı bir ücret ka-

rarlaştırılmışsa, borçlunun istemi üzerine, bu ücret
Mkim tarafindan hakkaniyete uygun olarak indirile-
bilir.
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ONUNCU BÖLÜM
Vek ıletsiz İşgörme

A. İşgörenin hak ve borçları
I. İşin görülmesi

MADDE 526- Vekaleti olmaks ız ın başkas ının
hesab ına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve varsa-
yılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür.

İİ. Sorumluluk
MADDE 527- VekMetsiz i şgören, her türlü ih-

malinden sorumludur. Ancak, i şgören bu iş i, işsahi-
binin karşı laştığı zararı veya zarar tehlikesini gider-
mek üzere yapm ışsa, sorumluluğu daha hafif olarak
değerlendirilir.

İşgören, i şsahibinin aç ıkça veya örtülü olarak ya-
saklam ış olmas ına karşın bu iş i yapmış sa ve işsahibi-
nin yasaklamas ı da hukuka veya ahlaka aykırı değilse,
beklenmedik h5.lden de sorumlu olur. Ancak, i şgören
o işi yapmamış olsayd ı bile, bu zarar ın beklenmedik
hl sonucunda gerçekleşeceğini ispat ederse sorum-
luluktan kurtulur.

111. İşgörenin ehliyetsizliği

MADDE 528- İşgören, sözleşme ehliyetinden
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yoksunsa, yaptığı iş lemden ancak zenginle ştiği ölçü-
de veya iyiniyetli olmaks ız ın elinden ç ıkardığı zen-
ginle ş me miktar ıyla sorumlu olur.

Haks ız fiullerden doğan daha kapsaml ı sorumlu-
luk sakl ıd ı r.

B. İşsahibinin hak ve borçlar ı
I. İş in işsahibinin menfaatine yap ılması

hMinde
MADDE 529- İşsahibi, i ş in kendi menfaatine ya-

p ılmas ı hdinde, i şgörenin, durumun gereğine göre
zorunlu ve yararl ı bulunan bütün masraflar ı faiziyle
ödemek ve gördüğü i ş dolayı s ıyla üstlendiği edimleri
ifa etmek ve hkimin takdir edeceği zarar ı gidermekle
yükümlüdür. Bu hüküm, umulan sonuç gerçekle ş -
memiş olsa bile, i ş i yaparken gereken özeni göstermi ş
olan işgören hakkında da uygulan ır.

İşgören, yapmış olduğu giderleri alamad ığı tak-
dirde, sebepsiz zenginle şme hükümlerine göre ay ırıp
alma hakkına sahiptir.

II. İşin işgörenin menfaatine yap ılması
hMinde

MADDE 530- İşsahibi, kendi menfaatine yap ıl-
mamış olsa bile, i şgörmeden doğan faydaları edinme
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hakkına sahiptir; ancak zenginle ştiği ölçüde, i şgöre-
nin masraflar ını ödemek ve giri ştiği borçiardan onu
kurtarmakla yükümlüdür.

İİ!. İşin işsahibi tarafindan uygun
bulunmas ı halinde

MADDE 531- İşsahibi yap ı lan iş i uygun bulmu ş -
sa, vekalet hükümleri uygulan ı r.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Komisyon Sözleşmesi

A. Alım veya satım komisyonculuğu

İ.Tanımı
MADDE 532- Al ım veya sat ım komisyonculu ğu,

komisyoncunun ücret kar şı l ığında, kendi ad ına ve
vekalet verenin hesab ı na kıymetli evrak ve taşın ırla-
r ın al ı m veya sat ımın ı üstlendiği sözle şmedir.

Bu bölümdeki hükümler sakl ı kalmak üzere, ko-
misyon sözle şmelerine vekalet hükümleri uygulan ır.

İİ . Komisyoncunun borçlar ı
1. Bildirme ve sigortalama borcu
MADDE 533- Komisyoncu, yaptığı iş hakkında
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vekalet vereni bilgilendirmek ve özellikle talimat ı nın
yerine getirildiğini kendisine hemen bildirmekle yü-
kümlüdür.

Vekalet verenin talimat ı olmad ıkça komisyoncu,
sözleşmenin konusunu oluşturan şeyleri sigorta et-
tirmekle yükümlü de ğildir.

2. Özen borcu
MADDE 534- Sat ı lmak üzere kendisine gönde-

rilen eşya aç ıkça ayıpl ı ise komisyoncu, vekalet vere-
nin taşıyı c ıya karşı haklar ın ın korunmas ı için gereke-
ni yapmak, zarar ı tespit ettirmek, olabildiğince e şyayı
koruma alt ı na almak ve durumdan vekalet vereni
hemen bilgilendirmekle yükümlüdür; aksi takdirde,
her türlü ihmalinden do ğan zarardan sorumlu olur.

Satı lmak üzere gönderilen e şya kısa sürede bo-
zulabilecek nitelikte ise komisyoncu, vekalet vereni
hemen bilgilendirmek ko ş uluyla eşyayı satmakla yü-
kümlüdür.

3.Vek1et verenin belirlediği bedel

MADDE 535- Vekalet verenin belirledi ği bede-
lin altı nda mal satan komisyoncu, mal ı satmasayd ı
vekalet verenin daha fazla zarar göreceğini ve duru-
mun yeniden talimat almaya elveri şli bulunmad ığı-

243



TÜRK BORÇLAR KANUNU

nı ispat etmedikçe, belirlenen bedel ile sat ış bedeli
aras ındaki farkı gidermekle yükümlüdür. Bunun
dışında komisyoncu, kusuru varsa, talimat ına aykırı
davranmas ından dolay ı vekalet verenin uğradığı diğer
zararlardan da sorumludur.

Vekalet verenin belirlediği bedelin alt ında mal
alan veya üstünde satan komisyoncu, bu işlemlerden
doğan farkı al ıkoyamaz.

4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme
MADDE 536- Komisyoncu, vekalet verenin izni

olmaks ız ın mal ı veresiye satar veya mal ı teslim alma-
dan bedelini öderse, bundan do ğan zarara katlanmak
zorundad ır. Ancak, vekalet veren yasaklamad ıkça,
mal ı satış yerindeki ticari teamüle göre veresiye de
satabilir.

5. Komisyoncunun garantisi
MADDE 537- Yetkisi olmaks ı z ın veresiye mal

satmas ı dışında, komisyoncu i ş lemde bulunduğu
borç İuların ödememelerinden ve diğer borçlarını ifa
etmemelerinden sorumlu olmaz. Ancak, komisyon-
cu aç ı kça garanti vermi şse veya bulundu ğu yerdeki
ticari teamül gerektiriyorsa sorumlu olur.

Garanti veren komisyoncunun bundan dolay ı ay-
rıca ücret isteme hakkı vard ı r.
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111. Komisyoncunun hakları
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler

MADDE 538- Komisyoncu, vekalet verenin ya-
rarı için yaptığı bütün giderleri ve ödedi ği paralar ı fa-
iziyle birlikte isteyebilir.

Komisyoncu, ardiye ve taşıma bedellerini vekalet
verenin hesab ına geçirebilirse de, kendi çalışanların ın
ücretlerini geçiremez.

2. Komisyon ücreti

a. isteme hakkı
MADDE 539- Komisyoncu, ücretinin ödenme-

sini kendisine verilen i şi yap ınca isteyebileceği gibi,

iş in yap ılmamas ı vekalet verene yükletilebilen bir se-
bepten kaynaklanmas ı halinde de isteyebilir.

Komisyoncu, başka sebeplerle i ş in yap ılamamas ı
durumunda, ancak emeğinin yerel âdete göre belirle-
necek karşı lığın ı isteyebilir.

b. Kaybedilmesi

MADDE 540- Komisyoncu, vekalet verene kar-
şı dürüstlük kurallar ına aykırı davranır, özellikle ona
sat ın aldığından fazla veya sattığından eksik bir bedel
bildirirse, ücret alma hakkını kaybeder.

Bedelin gerçekle şen bedelden farkl ı gösterilmesi
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durumunda vekalet veren, komisyoncuyu gerçekle-
şen bedel üzerinden satılan ın al ıc ı s ı veya sat ıc ı s ı say-
ma hakkına sahiptir.

3. Hapis hakkı
MADDE 541- Komisyoncunun, sattığı mal ın be-

deli ve sat ın aldığı mal üzerinde hapis hakkı vard ı r.

4. Malın açık artırmayla satılması
MADDE 542- Komisyoncuya verilen mal ın satı-

lamamas ı veya satış emrinden cay ılmas ı durumunda
vekalet veren, mal ı geri almakta ya da o malla ilgili
başka iş lem yapmakta aşı rı ölçüde gecikirse komis-
yoncu, mal ı bulunduğu yer mahkemesinden ka-
rar alarak aç ık artırmayla satt ırabilir. Ancak, mal
borsada kayıtl ıysa veya piyasa fiyat ı varsa ya da yap ıla-
cak masrafa oranla de ğeri azsa, hikim satışın başka bir
yolla yap ı lmas ına da karar verebilir.

Mal ın bulunduğu yerde vekalet veren ya da tem-
silcisi haz ır bulunmazsa, sat ış karar ı vekalet veren
dinlenmeksizin de verilebilir.

Mal ın h ı zla değer kaybetmesi hali d ışı nda, artar-
man ı n yer ve zaman ın ı n mahkemece vekalet verene
bildirilmesi zorunludur.
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5. Komisyoncunun kendisiyle i şlem yapması
a. Bedel ve ücret
MADDE 543- Borsada kayıtl ı veya piyasa fiyatı

bulunan kambiyo senetleri veya diğer kıymetli evrakı
ya da ticari mallar ı satmaya veya sat ın almaya yetkili
kı l ınan komisyoncu, vekalet veren tarafindan aksine
talimat verilmemişse, sat ın alacağı mal yerine kendi
mallar ını satabilir veya sataca ğı mal ı kendisi için sa-
tın alabilir. Bu hallerde, komisyoncunun kendisiyle
işlem yaptığı andaki değerler esas al ın ır; komisyoncu-
nun, komisyon i ş lerinde alışı lmış olan ücret ve gider-
lerini, bu Mllerde bile isteme hakk ı vard ı r.

Komisyoncu, bu tür bir i ş lemin yap ı ld ığın ı ayn ı
gün vekalet verene bildirmek zorundad ı r.

Diğer hallerde satış hükümleri uygulan ı r.

b. işlemi kendisiyle yapmış sayılma

MADDE 544- Komisyoncu, kendisinin do ğru-
dan doğruya al ıc ı veya satı c ı olabildiği durumlarda,
sözle şmenin diğer tarafinı göstermeksizin vekaletin
yerine getirildiğini vekalet verene bildirirse, i şlemi
kendisiyle yapm ış sayı l ı r.
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c. işlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi

MADDE 545- Vekalet verenin vekaleti geri ald ığı
haberi komisyoncuya ulaştığı anda, komisyoncunun
işlemikendisiyle yapma hakkı düşer. Ancak, bu haber
kendisine ula ş madan önce komisyoncu, i şlemin ya-
p ıldığı bildirimini göndermi şse, bu hüküm uygulan-
maz.

B. Diğer komisyon i şleri

MADDE 546- Malzemesi i ş sahibi tarafı ndan ve-
rilmek üzere imal edilecek taşı n ırlar hakkındaki ko-
misyon i ş leri, eşya misli şeylerden olmasa da, al ım ve
satım komisyonculuğu hükmündedir.

Al ım ve sat ım komisyonculu ğu say ı lmayan i ş le-
ri, ücret karşı lığında kendi ad ı na ve vekalet verenin
hesab ına üstlenen al ım ve satım komisyoncusu ile
komisyon i şlerini kendisine meslek edinmeyip arada
bir üstlenen tacir hakkı nda da bu bölüm hükümleri
uygulan ı r.

Taşıma i şleri komisyonculu ğu hakkı ndaki özel
hükümler sakl ıd ı r.
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ONİKİNC İ BÖLÜM

Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve
Diğer Tacir Yardımcıları

A. Ticari temsilci
1. Tanımı ve yetki verilmesi
MADDE 547- Ticari temsilci, i şletme sahibinin,

ticari işletmeyi yönetmek ve i ş letmeye ilişkin i ş lem-
lerde ticaret unvan ı altında, ticari temsil yetkisi ile
kendisini temsil etmek üzere, aç ıkça ya da örtülü ola-
rak yetki verdiği kiş idir.

İş letme sahibi, ticari temsilcilik yetkisi verildi ğini
ticaret siciline tescil ettirmek zorundad ır; ancak ticari
i ş letme sahibinin ticari temsilcinin fiillerinden so-
rumluluğu, tescilin yap ılmış olmas ına bağl ı değildir.

İİ . Temsil yetkisinin kapsam ı
MADDE 548- Ticari temsilci, iyiniyetli üçüncü

ki şilere karşı , i ş letme sahibi ad ına kambiyo taahhü-
dünde bulunmaya ve onun ad ına iş letmenin amac ına
giren her türlü i şlemleri yapmaya yetkili say ıl ır.

Ticari temsilci, aç ıkça yetkili kı l ınmad ıkça, taşı n-
mazlar ı devredemez veya bir hak ile s ını rland ıramaz.
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İİ!. Temsil yetkisinin s ınırlandırılması
MADDE 549- Temsil yetkisi, bir ş ubenin i şleriy-

le s ın ırland ırılabilir.

Temsil yetkisi, birden çok kişinin birlikte imza at-
maları koşuluyla da s ınırland ırılabilir. Bu durumda,
diğerlerinin kat ı l ım ı olmaks ızın temsilcilerden biri-
nin imza atmış olmas ı , iş letme sahibini bağlamaz.

Temsil yetkisine ilişkin yukar ıdaki s ın ırlamalar,
ticaret siciline tescil edilmedikçe, iyiniyetli üçüncü
kiş ilere karşı hüküm doğurmaz.

Temsil yetkisine ili şkin diğer s ın ırlamalar, tescil
edilmiş olsalar bile, iyiniyetli üçüncü ki şilere karşı
ileri sürülemez.

IV Temsil yetkisinin sona ermesi

MADDE 550- Temsil yetkisinin verildi ği ticaret
siciline tescil edilmemi ş olsa bile, sona erdiği tescil
edilir.

Temsil yetkisinin sona erdiği ticaret siciline tescil
ve ilan edilmediği sürece, bu yetki iyiniyetli üçüncü
kiş iler için geçerliliğini korur.

B. Ticari vekil
MADDE 551- Ticari vekil, bir ticari işletme sahi-

binin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin,
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işletmesini yönetmek veya i şletmesinin baz ı işlerini
yürütmek için yetkilendirdi ği kiş idir.

Bu yetki, iş letmenin alışı lmış bütün i şlemlerini
kapsar. Ancak, ticari vekil aç ıkça yetkili kı l ınmad ıkça,
ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo
taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve aç ılmış da-
vayı takip edemez.

C. Diğer tacir yard ımc ıları
MADDE 552- Toptan, yar ı toptan veya perakende

satış larla uğraşan ticari i ş letmelerin görevli veya hiz-
metlileri, o ticari i şletme içinde, müş terilerin kolay-
l ıkla görebilecekleri bir yerde ve kolayca okuyabile-
cekleri bir biçimde, yaz ıyla aksine duyuru yap ı lmış
olmad ıkça, aşağıdaki iş lemler için yetkiuidirler:

1. Ticari işletmenin al ışı lmış bütün satış iş lemle-
rini yapmak.

2. Yetkili olduklar ı işlemler hakkında faturalar ı
imzalamak.

3. Ticari i ş letmenin al ışılmış işlemlerinden do ğan
borçlar ın ifa edilmesine veya bunlar ı n hiç ya da gere-
ği gibi ifa edilmemesine ili şkin ihtar veya diğer aç ık-
lamalar ı i ş letme sahibi ad ına yapmak; bu nitelikteki
ihtar veya di ğer aç ı klamalar ı , özellikle al ışılmış işlem
dolayı s ıyla teslim edilmi ş mallara ilişkin ayıp bildi-
rimlerini ticari i şletme ad ına kabul etmek.
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Toptan, yar ı toptan veya perakende satış larla Uğ-

raşan ticari i şletmelerin görevli veya hizmetlileri,
kendilerine yaz ıyla yetki verilmiş olmad ıkça, işletme
dışı nda ve kasa görevlileri atanm ış sa, i ş letme içinde
satış bedellerini isteyip alamazlar. Bu ki şiler, sat ış be-
dellerini almaya yetkili bulunduklar ı Mllerde, fatura-
lar ı kapatmaya veya makbuz vermeye de yetkilidirler.

D. Rekabet yasağı
MADDE 553- Bir i ş letmenin bütün i ş lerini yö-

neten veya i ş letme sahibinin hizmetinde bulunan ti-
cari temsilciler, ticari vekiller veya diğer tacir yard ım-
c ıları , i şletme sahibinin izni olmaks ı z ın, doğrudan
doğruya veya dolayl ı olarak, kendilerinin ya da bir
üçüncü kiş inin hesab ına işletmenin yaptığı türden
bir iş yapamayacaklar ı gibi, kendi hesaplar ına bu tür
i ş lemleri üçüncü ki şilere de yapt ıramazlar.

Buna aykir ı davranı rlarsa i ş letme sahibi, arala-
rı ndaki hukuki ili şkiden doğan haklar ı sakl ı kalmak
kayd ıyla, uğrad ığı zarar ın giderilmesini isteyebilece ği
gibi, bunun yerine, ticari temsilcinin, ticari vekilin
veya diğer tacir yard ımc ı s ın ın kendi hesab ı na yaptığı
veya üçüncü ki ş ilere yaptırdığı i ş lerin kendi hesab ı na
yap ı lmış say ı lmas ın ı ve bu işler dolay ı s ıyla ald ıklar ı
ücretin verilmesini veya ayn ı iş lerden doğan alacağın
devredilmesini isteyebilir.
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E. Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve
diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin
sona ermesi

MADDE 554- İşletme sahibi, ticari temsilcilerin,
ticari vekillerin ve di ğer tacir yard ımc ıların ın yetkile-
rini, aralarındaki hizmet, vekalet, ortakl ık ve benzeri
sözle ş melerden doğan haklar ı sakl ı kalmak koşuluyla,
her zaman geri alabilir.

İş letme sahibinin fil ehliyetini kaybetmesi veya
ölümü, ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve di ğer
tacir yard ı mc ı ların ın yetkisini sona erdirmez.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Havale

A. Tanımı
MADDE 555- Havale, havale edenin, kendi he-

sab ına, para, kıymetli evrak ya da diğer bir misli e ş -
yay ı havale al ıc ı s ına vermek üzere havale ödeyicisini;
bunlar ı kendi ad ına kabul etmek üzere havale al ı c ıs ını
yetkili kı ldığı bir hukuki iş lemdir.
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B. Hükümleri
1. Havale eden ile havale al ıc ısı aras ındaki

ilişki
IvIADDE 556- Havale, havale edenin havale al ı c ı-

s ına olan borcunun ifas ı amac ıyla yap ı l ıyorsa, bu borç
ancak havale ödeyicisinin borcu ifa etmesiyle sona
erer.

Havaleyi kabul etmi ş olan havale al ıc ı s ı, havale
ödeyicisine ba şvurarak havalede belirlenen süre için-
de alacağın ıelde edememi ş se, bu alacağı , havale ede-
ne karşı yeniden ileri sürebilir.

Alacakl ı olan havale alıc ı s ı , havaleyi kabul etmek
istemezse, durumu borçlu olan havale edene gecik-
meksizin bildirmek zorundad ır; bildirmezse bundan
doğan zararı gidermekle yükümlü olur.

II. Havale ödeyicisinin borcu
MADDE 557- Havale ödeyicisi, çekince belirt-

meksizin havaleyi kabul ettiğini havale al ıc ı s ına bil-
dirirse, ifa ile yükümlü olur ve ona kar şı , ancak ara-
larındaki ili şkiden veya havalenin içeriğinden doğan
savunmalar ı ileri sürebilir; havale eden ile kendi ara-
s ındaki ili şkiden doğan savunmaları ileri süremez.

Havale ödeyicisi, havale edene borçlu ise, borcu
havale al ıc ı s ına ifa etmesi, havale edene yapaca ğı ifaya
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oranla daha fazla yük getirmiyorsa, borcu havale al ı-
c ıs ına ifa etmekle yükümlüdür. Bu durumda, havale
eden ile aralar ında aksi kararla ş tırılmam ış sa havale
ödeyicisinin, ifadan önce havaleyi kabul etti ğini ha-
vale al ıc ı s ı na aç ıklamas ına gerek yoktur.

İİ!. İfa edilmeme hMinde bildirim
MADDE 558- Havale ödeyicisi, havale al ı c ıs ı n ın

istemesine karşın ifadan kaç ı n ı r veya havale konusu-
nu ifa etmeyeceğini önceden aç ıklarsa havale al ı c ı s ı ,
durumu gecikmeksizin havale edene bildirmekle
yükümlüdür; bildirmezse, bu yüzden havale edenin
uğrayacağı zarardan sorumlu olur.

C. Geri alma
MADDE 559- Havale eden, havale al ıc ı s ı na ver-

diği yetkiyi her zaman geri alabilir. Ancak, havale al ı-
c ı s ının yararına, özellikle onun alaca ğın ı elde etmesi
amac ıyla verdiği yetkiyi geri alamaz.

Havale ödeyicisi, havale al ı c ıs ına havaleyi kabul
ettiğini aç ıklamadığı sürece havale eden, ona verdi ği
yetkiyi geri alabilir.

Havale edenin iflas ı halinde, henüz kabul edilme-
miş olan havale kendiliğinden sona erer.
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D. Kıymetli evrak konusunda havale

MADDE 560- Kıymetli evraka bağlanmış alaca-
ğın, hamile ödenmesi amac ıyla yap ılan yaz ı l ı hava-
leler hakkında, bu bölüm hükümleri uygulan ır. Bu
durumda havale ödeyicisi kar şıs ında her hamil, hava-
le al ıc ı s ı sayı l ır. Buna kar şı l ık, havale eden ile havale
alıc ı s ı aras ındaki ili şkiye özgü haklar, sadece alaca ğı
devreden ile devralan aras ında doğmuş olur.

Çekler ve poliçe benzeri havaleler hakk ındaki özel
hükümler sakl ı d ı r.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Saklama Sözle şmeleri

A. Genel saklama sözle şmesi

I. Tanımı
MADDE 561- Saklama sözleşmesi, saklayan ın,

saklatan ın kendisine b ıraktığı bir ta şın ırı güvenli bir
yerde koruma altına almay ı üstlendiği sözle şmedir.

Aç ıkça öngörüldüğü veya durum ve ko şullar ge-
rektirdiği takdirde, saklayan ücret isteyebilir.

Il. Saklatanın borçları
MADDE 562- Saklatan, sözle şmenin ifas ının
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zorunlu kıldığı bütün masraflar ı ödemekle yüküm-
lüdür.

Saklatan, kendi kusurundan ileri gelmedi ğini is-
pat etmedikçe, saklayan ın saklamadan doğan zararla-
rını gidermekle yükümlüdür.

İİ!. Saklaya ııın borçları
1. Kullanım yasağı
MADDE 563- Saklayan, saklatan ın izni olmad ık-

ça saklananı kullanamaz.

Bu yasağa aykırı davranırsa, saklatana uygun bir
kullan ım bedeli ödemekle yükümlü oldu ğu gibi,
kullanmamış olsayd ı bile bu zarar ın doğacağını ispat
etmedikçe, beklenmedik hlden do ğacak zararlardan
da sorumlu olur.

2. Geri verme
a. Genel olarak
MADDE 564- Saklama sözleşmesinde bir süre

belirlenmi ş olsa bile saklayan, saklatan ın her zaman
ileri sürebilece ği istemi üzerine, saklanan ı bütün ço-
ğalmalar ıyla birlikte geri vermekle yükümlüdür. An-
cak saklatan, saklayan ın belirlenen süreyi dikkate ala-
rak yapmış olduğu masraflar ı ödemekle yükümlüdür.
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b. Özel durumlar
MADDE 565- Saklayan, belirlenmi ş olan sürenin

sona ermesinden önce saklanan ı geri veremez. Ancak
saklayan, öngörülemeyen durumlar dolay ı s ıyla söz-
leşmenin devam ı saklanan için tehlikeli veya kendisi
için zararl ı olursa, belirlenen sürenin sona ermesin-
den önce de geri verebilir.

Süre belirlenmemişse, saklayan saklanan ı her za-
man geri verebilir.

Birden çok ki şi bir şeyi saklanmak üzere verirse,
sözle şmede aksine bir hüküm bulunmad ıkça veya
hepsinin rızas ı olmad ıkça, saklayan saklanan ı onlar-
dan birine geri vermekle sorumluluktan kurtulamaz.

c. Geri verme yeri
MADDE 566- Saklanan, masraflar ı ve hasar sak-

latana ait olmak üzere, korunmas ı gereken yerde geri
verilir.

3. Saklayanların sorumluluğu
MADDE 567- Bir şeyi birlikte saklamak üzere

alanlar, müteselsilen sorumlu olurlar.

4. Üçüncü kişilerin iddiaları
MADDE 568- Bir üçüncü ki ş i, saklanan üzerin-
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de ayni hak iddias ı nda bulunsa bile, saklanan hac-
zedilmedikçe veya saklayana kar şı istihkak davas ı
aç ı lmad ıkça saklayan, onu saklatana geri vermekle
yükümlüdür.

Haciz konulmas ı veya istihkak davas ı aç ı lmas ı
halinde saklayan, durumu hemen saklatana bildir-
mek zorundad ı r.

1V Güvenilirki şiye bırakına

MADDE 569- Birden çok ki şi, haklar ını koru-
mak üzere, hukuki durumu çeki şmeli veya belirsiz
olan şeyi, bir güvenilirki ş iye b ırakırlarsa, bu ki ş i, sak-
latanlar ın tamam ı n ı n rı zas ı veya hkimin karar ı ol-
mad ıkça, onu hiçbirine geri veremez.

B. Misli şeylerin saklanmas ı
MADDE 570- Saklayan ın kendisine b ı rakı lan

paray ı aynen geri vermek zorunda olmaks ız ın mislen
geri vermesi aç ıkça veya örtülü olarak kararla ş tı rıl-
mışsa, o paran ı n yararı ve hasarı kendisine ait olur.

Paran ı n mühürsüz ve aç ı k olarak b ırakılmış olma-
s ı , örtülü anla ş ma say ı l ır.

Saklayan, saklatan tarafından kendisine aç ıkça yet-
ki verilmedikçe, saklanan di ğer misli e şya veya kıy-
metli evrak üzerinde tasarrufta bulunamaz.
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C. Ardiyeciye b ırakma
I. Senet çıkarma
MADDE 571- Sakiamak üzere ticari mal kabul

ettiğini aç ıkça kamuya bildiren ardiyeci, saklat ı lan
mal ı temsil eden senet ç ıkarmaya izin verilmesini,
yetkili makamdan isteyebilir.

İİ . Ardiyecinin saklama borcu
MADDE 572- Ardiyeci, kendisine b ırakılan mal-

ları bir komisyoncu gibi özenle saklamak ve mallar-
da ayr ıca önlem al ınmas ın ı gerektiren bir değişiklik
olursa, durumu imkan ölçüsünde saklatana bildir-
mekle yükümlüdür.

Ardiyeci, saklatana, mallar ın durumunu incele-
mesi ve örnek almas ı için, alışı lmış i ş zamanlarında;
gerekli koruma önlemlerini alabilmesi için de her za-
man izin vermek zorundad ı r.

İli. B ırakılan şeylerin karışması
MADDE 573- Ardiyeci aç ı kça yetkili kı l ınmad ık-

ça, aynı tür ve nitelikteki misli şeyleri birbirine karış -
tıramaz.

Yetkiye dayan ı larak kar ıştırılan bu gibi şeyler üze-
rinde, saklatanlardan her biri, hakkıyla orant ı l ı bir pay
isteyebilir.
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Bu durumda ardiyeci, saklatanlar ın birlikte haz ır
bulunmas ına gerek olmaks ı z ın saklatanlardan her bi-
rinin payın ı ayırabilir.

IV Ardiyecinin hakları
MADDE 574- Ardiyeci, kararlaştırılmış veya al ı-

şılmış olan ardiye ücretini ve saklamadan do ğmayan
bakım, taşıma ve gümrük gibi bütün giderlerini iste-
yebilir.

Bu giderler hemen; ardiye ücreti ise her üç ayda
bir ve her halde mallar ın tümünün veya bir bölümü-
nün geri al ınmas ı s ıras ında ödenir.

Ardiyeci, mallara zilyet bulundu ğu veya e şyayı
temsil eden herhangi bir senet vas ıtas ıyla onlar üze-
rinde tasarruf etme yetkisine sahip oldu ğu sürece,
alacaklar ı için bu mallar üzerinde hapis hakk ına sa-
hiptir.

V Malların geri verilmesi
MADDE 575- Ardiyeci, ticari mallar ı , genel sak-

lama sözle şmesinde olduğu gibi geri vermekle yü-
kümlüdür. Ancak, saklayan ın sözle şmede öngöreme-
yeceği sebeplerle, süresinden önce geri verme yetkisi
bulunduğu durumlarda bile ardiyeci, kararla ştırılmış
olan sürenin sonuna kadar mallar ı korumak zorun-
dad ı r,
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D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve
benzeri yerleri i şletenlere bırakma

I. Konaklama yeri i şletenlerin sorumluluğu
1. Koşulları ve kapsamı
MADDE 576- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü

gibi yerleri i ş letenler, konaklayanların getirdikleri eş-
yan ın yok olmas ı , zarara uğramas ı veya çal ınmas ın-
dan sorumludurlar. Ancak i ş letenler, zarar ı n bizzat
konaklayana veya onu ziyarete gelen ya da beraberin-
de veya hizmetinde bulunan kimseye yükletilebile-
cek kusurdan, mücbir sebepten ya da e şyan ın niteli-
ğinden doğduğunu ispat etmekle, bu sorumluluktan
kurtulurlar.

Bu sorumluluk, i ş letenlere veya çal ışanlarına bir
kusur yüklenmedikçe, konaklayanlardan her biri
için, günlük konaklama ücretinin üç kat ın ı aşamaz.

2. Kıymetli eşya
MADDE 577- Kıymetli e şya veya oldukça önem-

li miktarda para veya k ıymetli evrak, i ş letene saklan-
mas ı için b ırakı lmam ışsa, işleten ancak kendisinin
veya çal ışanlar ının kusuru halinde sorumlu olur.

iş leten, bunlar ı saklamak üzere alm ış veya almak-
tan kaç ınmışsa, eşyan ın tam değerinden sorumludur.

Konaklayan ın kendi yan ında saklamas ı gereken
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eşya ile para ve benzeri şeyler hakkında, onun diğer
e şyas ına ilişkin sorumluluk kural ı uygulan ır.

3. Sorumluluğun kalkmas ı
MADDE 578- Konaklayan zarar ın! öğrenir Öğ-

renmez i ş letene bildirmezse, istem hakkın ı kaybeder.

Iş leten böyle bir sorumluluk üstlenmediğini veya
sorumluluğu bu Kanunda gösterilmemi ş olan bir ko-
şula bağlad ığın ı , herhangi bir yolla ilan etse bile, so-
rumluluktan kurtulamaz.

İİ. Garaj, otopark ve benzeri yerleri
işletenlerin sorumluluğu

MADDE 579- Garaj, otopark ve benzeri yerle-
ri işletenler, kendilerine b ırakılan veya çalışanlarınca
kabul edilen hayvan, at arabas ı, bunlara ait ko ş um ve
benzeri eşya ile motorlu taşıt ve eklentilerinin yok
olmas ından, zarara uğramas ından veya çal ınmas ı n-
dan sorumludurlar. Ancak i şletenler, zarar ın saklatan
veya ziyaretçisi ya da beraberinde veya hizmetinde
bulunan kimseye yükletilebilecek kusurdan, mücbir
sebepten ya da e şyan ın niteliğinden doğduğunu ispat
etmekle, bu sorumluktan kurtulurlar.

Ancak, garaj, otopark ve benzeri yerleri i şletenle-
rin sorumluluğu, kendilerine veya çal ışanlarına bir
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kusur yüklenmedikçe, saklananlar ı n her biri için al ı -
nan günlük saklama ücretinin on kat ı n ı aşamaz.

İşleten böyle bir sorumluluk üstlenmediğini veya
sorumluluğu bu Kanunda gösterilmemi ş olan bir ko-
şula bağlad ığın ı , herhangi bir yolla ilan etse bile, so-
rumluluktan kurtulamaz.

İİ!. Hapis hakkı
MADDE 580- İş letenler, kendilerine b ırakı lan

veya konaklama yerlerine, garaj, otopark ve benzeri
yerlere konulan e şya veya hayvanlar üzerinde, ücret-
lerini veya saklama giderlerinden do ğan alacaklar ını
güvenceye almak için hapis hakkına sahiptirler.

Kiraya verenin hapis hakkı na ili şkin hükümler, ki-
yas yoluyla burada da uygulan ır.

ONBEŞİNC İ BÖLÜM
Kefalet Sözle şmesi

A. Tanımı
MADDE 581- Kefalet sözle ş mesi, kefilin alacak-

l ıya karşı , borçlunun borcunu ifa etmemesinin so-
nuçlar ından ki ş isel olarak sorumlu olmay ı üstlendiği
sözle şmedir.
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B. Koşulları
I. Asil borç
MADDE 582- Kefalet sözle şmesi, mevcut ve ge-

çerli bir borç için yap ılabilir. Ancak, gelecekte do ğa-
cak veya ko ş ula bağl ı bir borç için de, bu borç doğ-
duğunda veya ko ş ul gerçekle ştiğinde hüküm ifade
etmek üzere kefalet sözle şmesi kurulabilir.

Yanılma veya ehliyetsizlik sebebiyle borçlunun
sorumlu olmad ığı bir borç için kişisel güvence ve-
ren ki ş i, yükümlülük alt ı na girdiği s ırada, sözle şme-
yi sakatlayan eksikli ği biliyorsa, kefaletle ilgili kanun
hükümlerine göre sorumlu olur. Ayn ı kural, borçlu
yönünden zamanaşımı na uğram ış bir borca kefil olan
kiş i hakkında da uygulan ı r.

Kanundan aksi anla şı lmad ıkça kefil, bu bölümde
kendisine tan ınan haklardan önceden feragat edemez.

İİ. Şekil
MADDE 583- Kefalet sözle şmesi, yaz ı l ı şekilde

yap ılmad ıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar
ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefi-
1m, sorumlu oldu ğu azami miktar ı , kefalet tarihini ve
müteselsil kefil olmas ı durumunda, bu s ıfatla veya bu
anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük alt ına
girdiğini kefalet sözle şmesinde kendi el yaz ı s ıyla be-
lirtmesi ş artt ı r.
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Kendi ad ına kefil olma konusunda özel yetki ve-
rilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü ki ş iye kefil
olma vaadinde bulunulmas ı da ayn ı şekil ko şullarına
bağl ıd ır. Taraflar, yaz ı l ı şekle uyarak kefilin sorumlu-
luğunu borcun belirli bir miktar ıyla s ın ırland ırmayı
kararlaştırabilirler.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yap ılan ve kefilin
sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için ön-
görülen şekle uyulmad ıkça hüküm doğurmaz.

İİ!. Eşin rızas ı
MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmi ş

bir ayrı l ık karar ı olmad ıkça veya yasal olarak ayr ı ya-
şama hakkı doğmad ıkça, ancak diğerinin yaz ı l ı rıza-
s ıyla kefil olabilir; bu rızan ın sözleşmenin kurulma-
s ından önce ya da en geç kurulmas ı an ında verilmi ş
olmas ı şarttır.

Kefalet sözle şmesinde sonradan yap ılan ve kefilin
sorumlu olacağı miktarın artmas ına veya adi kefaletin
müteselsil kefalete dönü şmesine ya da kefil yarar ına
olan güvencelerin önemli ölçüde azalmas ına sebep
olmayan değişiklikler için e şin rızas ı gerekmez.
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C. Içeriği

1. Türlerine göre
1. Adi kefalet
MADDE 585- Adi kefalette alacald ı , borçluya

başvurmad ıkça, kefili takip edemez; ancak, a şağıdaki
hallerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir:

1. Borçlu aleyhine yap ılan takibin sonucunda ke-
sin aciz belgesi al ınmas ı .

2. Borçlu aleyhine Türkiye'de takibat ın imkans ız
hale gelmesi veya önemli ölçüde güçle şmesi.

3. Borçlunun iflas ına karar verilmesi.

4. Borçluya konkordato mehli verilmi ş olmas ı .

Alacak, kefaletten önce veya kefalet s ıras ında re-
hinle de güvence alt ına al ınmış sa, adi kefalette kefil,
alacağın öncelikle rehin konusundan al ınmas ın ı is-
teyebilir. Ancak, borçlunun iflas ına veya kendisine
konkordato mehli verilmesine karar verilmi ş se, bu
hüküm uygulanmaz.

Sadece aç ığın kapatılmas ı için kefil olunmuş -
sa, borçlu aleyhine yap ılan takibin kesin aciz belge-
si al ınmas ıyla sonuçlanmas ı veya borçlu aleyhine
Türkiye'de takibat ın imkans ız hale gelmesi ya da
konkordatonun kesinle şmesi durumlar ında, doğru-
dan doğruya kefile başvurulabilir. Sözle şmede, bu
durumlarda alacakl ın ın, önce as ıl borçluya başvur-
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mak zorunda oldu ğu kararlaş t ı rı labilir.

2. Müteselsil kefalet
MADDE 586- Kefil, müteselsil kefil s ıfatıyla veya

bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük
alt ına girmeyi kabul etmişse alacakl ı , borçluyu takip
etmeden veya ta şınmaz rehnini paraya çevirmeden
kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun,
ifada gecikmesi ve ihtar ın sonuçsuz kalmas ı veya
aç ı kça ödeme güçsüzlüğü içinde olmas ı gerekir.

Alacak, teslime bağl ı taşı n ı r rehni veya alacak
rehni ile güvenceye al ınmış sa, rehnin paraya çevril-
mesinden önce kefile ba şvurulamaz. Ancak, alaca ğın
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen kar şılana-
mayacağının önceden htkim tarafindan belirlenmesi
veya borçlunun iflas etmesi ya da konkordato mehli
verilmesi hIlerinde, rehnin paraya çevrilmesinden
önce de kefile başvurulabilir.

3. Birlikte kefalet
MADDE 587- Birden çok kiş i, ayn ı borca birlikte

kefil oldukları takdirde, her biri kendi payı için adi
kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi so-
rumlu olur.

Borçluyla birlikte veya kendi aralarında mütesel-
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sil kefil olarak yükümlülük alt ına giren kefihlerden
her biri, borcun tamam ından sorumlu olur. Ancak,
bir kefil, kendisiyle birlikte daha önce veya ayn ı za-
manda müteselsilen yükümlü bulunan ve Türkiye'de
takip edilebilen bütün kefillere kar şı takibe giri ş ilmiş
olmad ıkça, kendi payından fazlas ın ı ödemekten ka-
ç ınabilir. Bir kefil, bu hakkı , diğer kefillerin kendi
paylar ın ı ödemiş veya ayni güvence sağlamış olmalar ı
durumunda da kullanabilir. Aksine anla şmalar sakl ı
kalmak kayd ıyla, borcu ödeyen kefil, kendi paylar ı n ı
daha önce ödememi ş olmaları ölçüsünde, di ğer ke-
fillere karşı rücu hakkına sahiptir. Bu hak, borçluya
rücudan önce de kullan ılabilir.

Alacakl ı , kefihin ayn ı alacak için ba şka ki ş ilerin de

kefil olduğunu veya olacağın ı varsayarak kefalet etti-
ğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu varsay ı m ın
sonradan gerçekle şmemesi veya kefihlerden birinin
alacakl ı tarafından kefalet borcundan kurtar ılmas ı ya
da kefaletinin hükümsüz olduğuna karar verilmesi
durumunda kefil, kefalet borcundan kurtulur.

Birbirlerinden bağıms ı z olarak ayn ı borç için ke-
fil olanlardan her biri, kefalet borcunun tamam ından
sorumlu olur. Ancak, borcu ödeyen kefil aksine an-
laş ma olmad ıkça, diğerlerine toplam kefalet mikta-
rındaki payı oranında rücu hakkına sahiptir.
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4. Kefile kefil ve rücua kefil
MADDE 588- Alacakl ıya, kefılin borcu için gü-

vence veren kefile kefil, kefil ile birlikte, adi kefil gibi
sorumludur.

Rücua kefil, kefihin borçludan rücu alaca ğı için
güvence veren kefildir.

Il. Ortak hükümler

1. Kefil ile alacakl ı arasındaki ili şki
a. Sorumluluğun kapsamı
MADDE 589- Kefil, her durumda kefalet sözle ş-

mesinde belirtilen azamî miktara kadar sorumludur.

Aksi sözleş mede kararlaştırılmam ışsa kefil, belir-
tilen azami miktarla s ınırl ı olmak üzere, aşağıdakiler-
den sorumludur:

1.As ıl borç ile borçlunun kusur veya temerrüdü-
nün yasal sonuçlar ı .

2. Alacakl ın ın, kefile, onun borcu ödeyerek yap ıl-
maların ı önleyebileceği uygun bir zaman önce bil-
dirmesi ko ş uluyla, borçluya kar şı yönelttiği takip ve
davaların masraflar ı ile gerektiğinde rehinlerin kefile
tesliminin ve rehin hakların ın devrinin sebep oldu ğu
masraflar.

3. Işlemiş bir yı ll ık ve i şlemekte olan yıla ait akdi
faizler ile gerektiğinde tahvil kar şılığında ödünç veri-
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len anaparan ı n iş lemiş bir yıll ık ve i ş lemekte olan y ı la
ait faizleri.

Sözle şmede aç ıkça kararlaştı rılmam ışsa kefil,
borçlunun sadece kefalet sözle şmesinin kurulmas ın-
dan sonrakiborçlar ından sorumludur.

Kefilin, as ıl borç ili şkisinin hükümsüz hJe gel-
mesinin sebep olduğu zarardan ve ceza ko şulundan
sorumlu olacağına ili şkin anlaş malar kesin olarak hü-
kümsüzdür.

b. Kefılin takibi
MADDE 590- Borçlunun iflas ı sebebiyle as ı l

borç daha önce muaccel olsa bile, belirlenen vadeden
önce kefile kar şı takibat yap ılamaz.

Bütün kefalet türlerinde kefil, ayni güvence kar-
şı lığında hkimden, mevcut rehinler paraya çevri-
linceye ve borçlu aleyhine yap ılan takip sonucunda
kesin aciz belgesi al ını ncaya veya konkordato karar ına
kadar kendisine kar şı yöneltilen takibin durdurulma-
s ına karar verilmesini isteyebilir.

As ıl borcun muaccel olmas ı , alacakl ı veya borç-
lunun önceden süre içeren bildirimde bulunmas ına
bağl ıysa, kefalet borcu için bu süre, bildirimin kefile
yap ıldığı tarihte işlemeye baş lar.

Yerle ş im yeri yabanc ı bir ülkede olan borçlunun
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borcunu ödemesi, döviz i ş lemleri veya havale ile il-
gili yasaklargibi sebeplerle, o yabanc ı ülkenin yasal
düzenlemeleri gereği imkans ız h1e gelmiş veya s ı-
nırland ırılmış sa, yerle ş im yeri Türkiye'de olan kefil,
takibe bu sebeple itiraz edebilir.

c. Def'iler

MADDE 591- Kefil, as ıl borçluya veya mirasç ı la-
rına ait olan ve as ıl borçlunun ödeme güçsüzlü ğün-
den doğmayan bütün def'ileri alacakl ıya karşı ileri
sürme hakkına sahip olduğu gibi, bunlar ı ileri sür-
mek zorundad ır. Yanılma veya sözle şme yapma ehli-
yetsizliği ya da zamana şı m ına uğram ış bir borç sebe-
biyle borçlunun yükümlü olmadığı bir borca bilerek
kefalet hMi bu hükmün d ışındad ır.

As ıl borçlu kendisine ait olan bir def'iden vazgeç-
mi ş olsa bile kefil, yine de bu def'ii alacakl ıya karşı
ileri sürebilir.

Kefil, as ıl borçluya ait def'ilerin varlığını bilmek-
sizin ödemede bulunursa, rücu hakk ına sahip olur.
Buna karşı l ık as ıl borçlu, kefilin bu def'ileri bildiğini
veya bilmesi gerekti ğini ispat ederse kefil, bunlar ileri
sürülmü ş olsayd ı ödemeden kurtulaca ğı ölçüde rücu
hakkın ı kaybeder.

Kumar veya bahisten doğan bir borca kefalette ke-
fil, borcun bu niteliğini bilmiş olsa bile, as ıl borçlu-
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nun sahip olduğu def'ileri ileri sürebilir.

d. Özen gösterme, rehin ve
borç senetlerinin teslimi

MADDE 592- Alacakl ı , kefalet s ıras ında var olan
veya daha sonra as ıl borçludan alaca ğın özel güvence-
si olmak üzere elde ettiği rehin haklar ını , güvenceyi
ve rüçhan haklar ın ı kefilin zararına olarak azalt ırsa,
zararın daha az olduğu alacakl ı tarafindan ispat edil-
medikçe, kefilin sorumluluğu da buna uygun dü şen
bir miktarda azal ır. Kefilin fazladan ödedi ği miktarın
geri verilmesini isteme hakkı sakl ıd ı r.

Çalışanlara kefalet halinde alacakl ı , çalışanlar
üzerinde yükümlü oldu ğu gözetimi ihmal eder veya
kendisinden beklenebilen özeni göstermezse ve borç
da bu sebeple doğmuş ya da bu özeni göstermesi
halinde ulaşamayacağı ölçüde artm ış olursa, bu borcu
veya borcun artan k ısmını kefilden isteyemez.

Alacakl ı , borcu ödeyen kefile haklar ın ı kullan-
mas ına yarayabilecek borç senetlerini teslim etmek
ve gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Alacakl ı ,
kefalet s ıras ında var olan veya as ıl borçlu tarafindan
alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer gü-
venceleri de kefile teslim etmek veya bunlar ın devri
için gerekli i ş lemleri yapmak zorundad ır. Alacaklı-
n ın, diğer alacaklar ı sebebiyle sahip oldu ğu rehin ve
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hapis haklar ı , kefihin haklar ından s ı raca önce geldik-
leri ölçüde sakl ıd ı r.

Alacakl ı , hakl ı bir sebep olmaks ız ın yükümlülük-
lerini yerine getirmez, a ğır kusuruyla mevcut belge-
leri veya rehinleri ya da sorumlu oldu ğu diğer güven-
celeri elinden ç ıkarırsa, kefil borcundan kurtulur. Bu
durumda kefil, ödedi ğinin geri verilmesini ve varsa
A zarar ın ın giderilmesini isteyebilir.

e. Ödemenin kabulünü isteme
MADDE 593- Borçlunun iflas ı sebebiyle olsa

bile, borç muaccel oldugu takdirde kefil, alacakl ıdan
yapacağı ödemeyi kabul etmesini her zaman isteye-
bilir. Bir borca birden çok ki ş inin kefil olmas ı duru-
munda alacakl ı , kefillerden biri tarafindan yap ı lacak
kı smi ödemeyi, bunu öneren kefile dü şen paydan az
olmamak koşuluyla, kabul etmek zorundad ı r.

Alacakl ı hakl ı bir sebep olmaks ız ın ödemeyi kabul
etmekten kaç ı n ı rsa, kefil borcundan kurtulur; bir-
likte müteselsil kefalette ise, kefillerin sorumlulu ğu
kendilerine dü şen pay miktar ı nca azal ı r.

Alacakl ın ın rı zas ı varsa kefil, as ıl borcu muaccel
olmas ından önce de ödeyebilir. Ancak, bu durumda
kefil, as ı l borçluya karşı rücu hakkı n ı borcun muaccel
olmas ından önce kullanamaz.
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f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kay ıt
MADDE 594- As ıl borçlu, anaparan ı n veya ya-

rım yıll ık döneme ait faizin ödenmesinde ya da yı l
-dan yıla yap ılmas ı öngörülen anapara ödemelerinde

alt ı ay gecikirse, alacakl ını n durumu kefile bildirmesi
gerekir. istek halinde alacakl ı , her zaman as ıl borcun
kapsam ı hakkında kefile bilgi vermek zorundad ı r.

As ıl borçlunun iflas ına karar verilmiş veya borçlu
konkordato istemi ş se alacakl ı , alacağın ı kaydettirmek
ve hakları n ın korunmas ı için gerekeni yapmak zo-
rundad ır. Alacakl ın ın, borçlunun iflas etti ğini veya
borçluya konkordato mehli verildi ğini öğrendiği
anda, durumu kefile bildirmesi gerekir.

Alacakl ı , yukar ıdaki fıkralarda öngörülen gerek-
lerden birini yerine getirmezse, bundan dolay ı kefilin

uğradığı zarar miktar ınca ona karşı haklar ın ı kaybe-

der.

2. Kefil ile borçlu aras ındaki ilişki

a. Güvence verilmesini ve
borçtan kurtar ılmasını isteme hakkı

MADDE 595- Kefil, aşağıdaki durumlarda as ı l
borçludan güvence verilmesini ve borç muaccel ol-
muşsa, borçtan kurtar ılmas ı n ı isteyebilir:

1. As ıl borçlu, kefile kar şı üstlendiği yükümlülük-
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lere, özellikle belli bir süre içinde kendisini borçtan
kurtarma vaadine aykırı davranm ış sa.

2. As ıl borçlu temerrüde düşmüşse veya yerleşim
yerini diğer bir ülkeye nakletmesi yüzünden takibat
önemli ölçüde güçle şmişse.

3. As ıl borçlunun mali durumunun kötüle şmesi,
güvencelerin değer kaybetmesi veya borçlunun ku-
suru sonucunda kefil için mevcut tehlike, kefaletin
yap ıldığı tarihe göre önemli ölçüde artm ışsa.

b. Kefihin rücu hakkı
MADDE 596- Kefil, alacakl ıya ifada bulunduğu

ölçüde, onun haklar ına halef olur. Kefil, bu haklar ı
as ı l borç muaccel olunca kullanabilir.

Kefil, aksi kararla ştırı Imam ışsa, rehin haklar ı ile
aynı alacak için sağlanmış diğer güvencelerden sadece
kefalet an ında var olan veya bizzat as ıl borçlu tarafın-
dan, sonradan özellikle bu alacak için verilmi ş bulu-
nanlara halef olur. Alacakl ıya kısmen ifada bulunan
kefil, rehin hakkın ın sadece bunu karşılayan kısm ına
halef olur. Alacakl ı nın rehin konusu üzerinde geriye
kalan alacak hakkı , kefilin rehin hakkından ön s ırada
gelir.

Kefil ile as ıl borçlu aras ındaki hukuki ili şkiden
doğan istem ve def'iler sakl ıd ır.
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Bir alacağın güvencesini olu şturan rehin para-

ya çevrildiği veya borç rehin veren malik tarafindan
ödendiği takdirde malik, kefile kar şı rücu hakkın ı ,

ancak kefil ile kendisi aras ında böyle bir anla şma var-

sa ya da rehin sonradan bir üçüncü ki şi tarafindan ve-

rilmişse kullanabilir.

Kefihin rücu hakkına ilişkin zamanaşımı , kefilin

alacakl ıya ifada bulunduğu anda i şlemeye baş lar.

Kefil, dava hakkı vermeyen veya yan ılma ya da

ehliyetsizlik sebebiyle as ıl borçluyu bağlamayan bir
borç için ödemede bulunduğu takdirde, as ıl borçluya

karşı rücu hakkına sahip değildir. Ancak, kefil zama-
naşım ı na uğramış bir as ıl borçtan sorumlu olmay ı
borçlunun vekili s ıfatıyla üstlenmiş se as ıl borçlu, ona

karşı vekalet sözleşmesi hükümleri uyar ınca sorumlu

olur.

c. Kefihin bildirim yükü

MADDE 597- Borcu tamamen veya kısmen öde-
yen kefil, durumu borçluya bildirmek zorundad ı r.

Kefil, bu bildirimde bulunmazsa ve ödemeyi bil-
meyen veya bilmesi gerekmeyen borçlu da alacaklıya

ifada bulunursa, rücu hakk ını kaybeder.

Kefilin, alacakl ıya karşı sebepsiz zenginle şmeden

doğan dava hakkı sakl ıd ır.
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D. Sona ermesi
I. Kanun gereğince
MADDE 598- Hangi sebeple olursa olsun, as ı l

borç sona erince, kefil de borcundan kurtulur.

Borçlu ve kefil s ıfatı ayn ı kiş ide birleşmiş olursa,
alacakl ı için kefaletten doğan özel yararlar sakl ı kal ır.

Bir gerçek ki ş i tarafindan verilmiş olan her tür-
lü kefalet, buna ilişkin sözle şmenin kurulmas ından
başlayarak on yı l ın geçmesiyle kendiliğinden ortadan
kalkar.

Kefalet, on y ı ldan fazla bir süre için verilmi ş olsa
bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmi ş olmad ı k-
ça kefil, ancak on y ı ll ık süre doluncaya kadar takip
edilebilir.

Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden
bir yı l önce yap ı lmak kayd ıyla, kefılin kefalet sözle ş-
mesinin şekline uygun yaz ı l ı aç ıklamas ıyla, azami on
yı ll ı k yeni bir dönem için uzat ılabilir.

Il. Kefaletten dönme
MADDE 599- Gelecekte doğacak bir borca ke-

falette, borçlunun borcun doğumundan önceki mali
durumu, kefalet sözleş mesinin yap ı lmas ından son-
ra önemli ölçüde bozulmu şsa veya mali durumu-
nun, kefalet s ıras ında kefılin iyiniyetle varsayd ığından
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çok daha kötü olduğu ortaya ç ıkmışsa, kefil alacakl ıya
yaz ı l ı bir bildirimde bulunarak, borç do ğmadığı süre-
ce her zaman kefalet sözle şmesinden dönebilir.

Kefil, alacakl ın ın kefalete güvenmesi sebebiyle
uğradığı zarar ı gidermekle yükümlüdür.

İİ!. Süreli kefalette
MADDE 600- Süreli kefalette kefil, sürenin so-

nunda borcundan kurtulur.

IV Süreli olmayan kefalette
MADDE 601- Süreli olmayan kefalette kefil, as ı l

borç muaccel olunca, adi kefalette her zaman ve mü-
teselsil kefalette ise, kanunun öngördüğü hl1erde,
alacakl ıdan, bir ay içinde borçluya kar şı dava ve takip
haklar ın ı kullanmas ını , varsa rehnin paraya çevrilme-
si yoluyla takibe geçmesini ve ara vermeden takibe
devam etmesini isteyebilir.

Borç, alacakl ın ın borçluya yapaca ğı bildirim so-
nucunda muaccel olacaksa kefil, kefalet sözle şmesi-
nin kurulduğu tarihten bir yıl sonra alacakl ı dan, bu
bildirimi yapmas ını ve borç bu suretle muaccel olun-
ca, yukarıdaki fikra hükümleri uyar ınca takip ve dava
haklar ını kullanmas ın ı isteyebilir.

Alacakl ı , kefilin bu istemlerini yerine getirmezse,
kefil borcundan kurtulur.
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V Çalışanlara kefalette

MADDE 602- Çalışanlara süreli olmayan kefa-
lette kefil, her üç yı lda bir, ertesi y ı l ın sonunda geçerli
olmak üzere sözle şmeyi feshettiğini bildirebilir.

E. Uygulama alan ı
MADDE 603- Kefaletin ş ekline, kefil olma ehli-

yetine ve e ş in rızas ına ili şkin hükümler, gerçek ki şi-
lerce, kişisel güvence verilmesine ili şkin olarak başka
ad alt ında yap ılan diğer sözle şmelere de uygulan ır.

ONALTINCI BÖLÜM
Kumar ve Bahis

A. Alacağın dava ve takip edilememesi
MADDE 604- Kumar ve bahisten doğan alacak

hakkında dava aç ılamaz ve takip yap ılamaz.

Kumar veya bahis için bilerek verilen avanslar ve
ödünç paralar ile kumar ve bahis niteli ğinde oldukları
takdirde, borsada i ş lem gören mallar ın, yabanc ı para-
ları n ve kıymetli evrakın fiyat farkı esas ı üzerine yap ı-
lan vadeli sat ışlar hakkı nda da ayn ı hüküm uygulan ı r.
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B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme

MADDE 605- Kumar oynayan veya bahse giren
ki şi tarafindan imzalanm ış adi borç veya kambiyo se-
nedi üçüncü bir ki ş iye devredilmi ş olsa bile, hiçbir
kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve takip yapa-
maz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağ-
lad ığı haklar sakl ıd ı r.

Kumar ve bahis borcu için isteyerek yap ılan öde-
meler geri al ınamaz. Ancak, kumar veya bahsin usu-
lüne göre yürütülmesi beklenmedik olayla veya di ğer
tarafin fiiliyle engellenmi şse ya da diğer taraf kumar
veya bahse hile kar ıştırmışsa, isteyerek yap ılan ödeme
geri al ınabilir.

C. Piyango ve diğer şans oyunlar ı
MADDE 606- Düzenlenmesine kanun veya yet-

kili makamlarca izin verilmi ş olmad ıkça, piyango ve
diğer şans oyunlar ından doğan alacaklar hakkı nda
dava aç ı lamaz ve takip yap ılamaz.

izin verilmemiş olan durumlarda, piyango ve di-
ğer ş ans oyunlar ı için de kumara ilişkin hükümler
uygulan ı r.

Yabanc ı ülkelerde kendi kurallar ı na uygun ola-
rak düzenlenen piyango ve diğer şans oyunlar ı ,
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Türkiye'de yetkili makamlarca bunlara ait biletlerin
satılmas ına izin verilmi ş olmad ıkça, yasal korumadan
yararlanamazlar.

ONYEDİNCİ BÖLÜM
Ömür Boyu Gelir ve

Ölünceye Kadar Bakma Sözle şmeleri

BİRİNCİ AYIRIM
Ömür Boyu Gelir Sözle şmesi

A. Tanımı
MADDE 607- Ömür boyu gelir sözle şmesi, ge-

lir borçlusunun gelir alacakl ıs ına, içlerinden birinin
veya üçüncü bir ki şinin ömrü boyunca belirli dö-
nemsel edimlerde bulunmay ı üstlendiği sözleşmedir.

Sözleşme, aksine aç ık bir hüküm yoksa, gelir ala-
cakl ı s ın ın ömrü boyunca yap ı lmış sayı l ı r.

Gelir borçlusunun veya üçüncü bir ki şinin öm-
rüyle s ınırl ı olarak bağlanm ış olan gelir, aksi karar-
laştırı lmam ışsa gelir alacakl ı s ın ın mirasç ılarına geçer.
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B. Şekli

MADDE 608- Ömür boyu gelir sözle şmesi, yaz ı-
l ı şekilde yap ılmad ıkça geçerli olmaz.

C. Gelir alacakl ısının hakları
I. Hakkın kullanılması
1\IADDE 609- Sözleşmede aksi kararla ştırılma-

mışsa ömür boyu gelir, her alt ı ayda bir ve pe ş in ola-
rak ödenir.

Gelirin süresi ömrüne bağlanm ış olan ki şi, pe şin
ödeme öngörülen dönemin sona ermesinden önce
ölse bile, o döneme ait gelirin tamam ı gelir borçlusu
tarafindan borçlan ılmış sayı l ır.

Gelir borçlusu iflas ederse, gelir alacakl ı s ı, gelir
borçlusunun yükümlü oldu ğu dönemsel gelirin elde
edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kurumunca
ödenmesi gereken anaparaya denk düşen bir paray ı
iflas masas ına kaydettirme hakk ın ı elde eder.

İİ . Devredilebilmesi
MADDE 610- Sözle şmeyle aksi kararla ştırı lma-

mışsa gelir alacakl ıs ı , haklar ını başkas ına devredebilir.
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İKİNCİ AYIRIM

Ölünceye Kadar Bakma Sözle şmesi

A. Tanımı
MADDE 611- Ölünceye kadar bakma sözle ş me-

si, bakım borçlusunun bakım alacakl ı s ı n ı ölünceye
kadar bakıp gözetmeyi, bakı m alacakl ı s ın ın da bir
malvarlığın ı veya bazı malvarlığı değerlerini ona dev-
retme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

Bakım borçlusu, bakım alacakl ı s ı tarafindan mi-
rasç ı atanm ışsa, ölünceye kadar bakma sözle şmesine
miras sözleş mesine ili şkin hükümler uygulan ı r.

B. Şekli
MADDE 612- Ölünceye kadar bakma sözle şme-

si, mirasç ı atanmas ın ı içermese bile, miras sözleşmesi
şeklinde yap ılmad ıkça geçerli olmaz.

Sözle şme, Devletçe tan ınm ış bir bakım kurumu
tarafindan yetkili makamlar ın belirlediği koşullara
uyularak yap ı lm ışsa, geçerliliği için yaz ı l ı şekil yeter-
lidir.

C. Güvencesi
MADDE 613- Bakım borçlusuna bir ta şınmaz ı-

nı devretmi ş olan bakım alacakl ı s ı , haklar ın ı güvence
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alt ına almak üzere, bu ta şınmaz üzerinde sat ı c ı gibi
yasal ipotek hakkı na sahiptir.

D. Konusu
MADDE 614- Bakı m alacakl ı s ı , sözleş menin

kurulmas ıyla bakım borçlusunun aile topluluğuna
katı lmış olur. Bakım borçlusu, almış olduğu malla-
rı n değerine ve bakım alacakl ıs ının daha önce sahip
olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektir-
diği edimleri, bakım alacakl ı s ına ifa etmekle yüküm-
lüdür.

Bakım borçlusu, bakım alacakl ı s ına özellikle uy-
gun g ıda ve konut sağlamak, hastal ığında gerekli
özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundad ı r.

Kabul ettikleri ki ş ilere ölünceye kadar bakma
amac ıyla kurulmuş olan kurumlar ın bakım borcu-
nun kapsam ı ve ifas ı , kendilerince haz ı rlanarak yetki-
li makamlar ın onayı ndan geçen genel düzenlemelerle
belirlenir. Bu düzenlemeler, sözleş menin içeriğinden
sayı l ı r.

E. iptali ve tenkisi
MADDE 615- Bakım alacakl ı s ı , ölünceye kadar

bakma sözle ş mesi yüzünden kanuna göre nafaka yü-
kümlüsü olduğu kiş ilere karşı yükümlülüğünü yeri-
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ne getirme imkan ın ı kaybediyorsa, bundan yoksun
kalanlar sözle şmenin iptalini isteyebilirler.

Hakim, sözle şmenin iptali yerine, bakı m borçlu-
sunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek üze-
re, bakım alacakl ı s ın ın nafaka yükümlüsü oldu ğu ki-
ş ilere nafaka ödemesine karar verebilir.

Mirasç ıların tenkis ve alacakl ı ların iptal davas ı
açma haklar ı sakl ıd ır.

F. Sona ermesi

I. Önel verilerek fesih
MADDE 616- Tarafların edimleri aras ında

önemli ölçüde orans ızl ı k bulunur ve fazla alan taraf
kendisine bağışta bulunulma amac ı güdüldüğünü
ispat edemezse diğer taraf, alt ı ay önce bildirimde
bulunmak ko şuluyla, sözle şmeyi her zaman feshede-
bilir. Bu orans ızlığın tespitinde, ilgili sosyal güvenlik
kurumunca, bakım borçlusuna verilenin değerine
denk dü şen anapara değeri ile bağlanacak irat aras ın-
daki fark esas al ın ır.

Sözle şmenin sona erdirilmesi an ına kadar geçen
sürede ifa edilmi ş edimler, anapara ve faiziyle birlikte
değerlendirilerek, denkle ştirme sonucunda alacakl ı
ç ı kan tarafa geri verilir.
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II. Önel verilmeksizin fesih

MADDE 617- Sözleşmeden doğan borçiara ay-
kırı davranılmas ı sebebiyle sözle şmenin devam ı çe-
kilmez hale gelir veya başkaca önemli sebepler söz-
leşmenin devam ın ı imkans ız hale getirir ya da a şır ı
ölçüde güçle ştirirse, taraflardan her biri sözle şmeyi
önel vermeksizin feshedebilir. Sözle şme bu sebepler-
den birine dayan ılarak feshedildiği takdirde kusurlu
taraf, ald ığı şeyi geri verir ve kusursuz tarafa, bu yüz-
den uğradığı zarara karşı l ık uygun bir tazminat öde-
mekle yükümlü olur.

Hakim, sözle şmenin önel verilmeksizin feshini
yerinde bulabileceği gibi, taraflardan birinin istemiy-
le veya kendiliğinden, aile toplulu ğu içinde yaşamala-
rına son vererek, bakı m alacakl ı s ına ömür boyu gelir
bağlayabilir.

İli. Bakım borçlusunun ölümü

MADDE 618- Bakım borçlusu ölürse bak ım ala-
cakl ı s ı , bir yıl içinde sözle şmenin feshini isteyebilir.
Bu durumda bakım alacakl ı s ı , bakım borçlusunun
iflas ı halinde, iflas masas ından isteyebileceği miktara
eşit bir paran ın kendisine ödenmesini, bakım borçlu-
sunun mirasç ı lar ından isteyebilir.
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G. Devredilemezlik, iflas ve
haciz hMinde istem

MADDE 619- Bakım alacakl ı s ı , hakkını başkas ı-
na devredemez.

Bakım borçlusunun iflas ı h.linde bakım alacak-
l ı s ı , borçlunun ödemekle yükümlü oldu ğu dönem-
sel gelirin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik
kurumunca ödenmesi gereken anapara değerine e ş it
bir parayı , iflas masas ına alacak kaydettirme hakk ın ı
elde eder.

Bakım alacakl ıs ı , bu alacağın ı karşı lamak üzere,
üçüncü kişilerce borçluya karşı yürütülmekte olan
hacze kat ılabilir.

ONSEKEZİNC İ BÖLÜM
Adi Ortakl ık Sözle şmesi

A. Tanımı
MADDE 620- Adi ortakl ık sözle şmesi, iki ya da

daha fazla kişinin emeklerini ve mallar ın ı ortak bir
amaca eri şmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri söz-
leşmedir.

Bir ortakl ık, kanunla düzenlenmi ş ortakl ı kların
ayırt edici niteliklerini ta şımıyorsa, bu bölüm hü-
kümlerine tabi adi ortakl ık sayı lır.
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B. Ortaklar aras ındaki ilişki

I. Katılım payı
MADDE 621- Her ortak, para, alacak veya ba şka

bir mal ya da emek olarak, ortakl ığa bir katı l ım payı
koymakla yükümlüdür.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katı l ım pay-
ları , ortaklığın amac ının gerektirdiği önem ve nitelik-
te ve birbirine e şit olmak zorundad ır.

Bir ortağın katı l ım payı , bir şeyin kulland ır ılma-
s ından oluşuyorsa kira sözle şmesindeki; bir şeyin
mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözle şmesindeki ha-
sara, ay ıptan ve zapttan sorumlulu ğa ilişkin hüküm-
ler kıyas yoluyla uygulanı r.

İİ. Kazanç ve zarar
1. Kazancın paylaşılması
MADDE 622- Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa

ait olan bütün kazançları aralarında paylaşmakla yü-
kümlüdürler.

2. Kazanç ve zarara kat ılma

MADDE 623- Sözle şmede aksi kararlaştırılma-
mışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı , kat ıl ım
payının değerine ve niteliğine bakılmaks ız ın eş ittir.

Sözle şmede ortaklar ın kazanç veya zarara katı lım
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paylarından biri belirlenmişse bu belirleme, di ğerin-
deki pay ı da ifade eder.

Bir ortağın zarara katılmaks ı z ın yalnız kazanca ka-
tı lacağına ilişkin anlaşma, ancak kat ılma pay ı olarak
yalnızca emeğini koymu ş olan ortak için geçerlidir.

İİ!. Ortaklığın kararları
MADDE 624- Ortakl ığın kararlar ı , bütün ortak-

ların oybirliğiyle al ın ı r.

Sözle şmede kararlar ı n oy çokluğuyla al ı nacağı be-
lirtilmiş se çoğunluk, ortak say ı s ına göre belirlenir.

1V Ortaklığın yönetimi
MADDE 625- Yönetim, sözle şme veya kararla

yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir
kiş iye b ı rakı lm ış olmad ıkça, bütün ortaklar ortakl ığı
yönetme hakkına sahiptir.

Ortakl ı k, ortaklar ın tümü veya birkaç ı tarafindan
yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katıl-
maks ı z ın i şlem yapabilir; ancak ortakl ığı yönetmeye
yetkili olan her ortak, tamamlanmas ından önce i şle-
me itiraz etmek suretiyle, bu i şlemin yap ılmas ın ı en-
gelleyebilir.

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanmas ı ve or-
taklığın olağan dışı iş lerinin yürütülmesi için, bütün
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ortaklar ın oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde
sakınca olan h.11erde, bu konuda yönetici ortaklardan
her biri yetkilidir.

V Ortaklar arasındaki sorumluluk

1. Rekabet yasağı
MADDE 626- Ortaklar, kendilerinin veya üçün-

cü ki ş ilerin menfaatine olarak, ortakl ığın amac ını en-
gelleyici veya zarar verici i şleri yapamazlar.

2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler

MADDE 627- Ortaklardan birinin ortakl ık iş le-

ri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçiardan

dolayı diğer ortaklar, ona kar şı sorumlu olurlar; bu

ortağın, yönetim i şleri yüzünden do ğrudan doğruya

uğradığı zararlar ile ortakl ığın yönetiminden kaynak-
lanan tehlikeler sonucunda doğan zararlar ı , diğer or-
taklar gidermekle yükümlüdürler.

Ortaklığa avans olarak para veren ortak, verdi ği

günden başlamak üzere faiz isteyebilir.

Yükümlü olmad ığı halde ortakl ık iş leri için emek

sarfetmi ş olan bir ortak, hakkaniyetin gerektirdi ği bir

karşı l ık ödenmesini isteyebilir.
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3. Özen borcu
MADDE 628- Her ortak, ortakl ık işlerinde ken-

di i ş lerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle
yükümlüdür.

Her ortak, diğerlerine kar şı , kendi kusuruyla ver-
diği zararları , başka işlerde ortakl ığa sağladığı menfa-
atlerle mahsup ettirme hakk ı olmaks ız ın gidermekle
yükümlüdür.

Ortakl ık işlerini ücret karşı lığı yürüten ortak,
vekalet hükümlerine göre sorumlu olur.

Vi. Yönetim yetkisinin kald ırılması ve
sınırlanması

MADDE 629- Ortakl ık sözleşmesiyle ortaklar-
dan birine verilen yönetim yetkisi, hakl ı bir sebep
olmaks ızın, diğer ortaklarca kald ırılamaz ve s ın ırla-
namaz.

Ortakl ık sözle ş mesinde yetkinin kald ırılamayaca-
ğına ili şkin bir hüküm bulunsa bile, hakl ı bir sebep
varsa, diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini
kald ırabilir.

Hakl ı sebepler, özellikle yönetici orta ğın görevini
aşırı ölçüde ihmal etmesi veya iyi yönetim için gerekli
olan yeteneği kaybetmesi durumlar ında vard ır.

MMI



TÜRK BORÇLAR KANUNU

Vİİ. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar
arasındaki ilişki

1. Genel olarak

MADDE 630- Kanunun bu bölümünde veya or-
takl ık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmad ıkça,
yönetici ortaklar ile di ğer ortaklar aras ındaki ili şkiler,
vekalet sözleşmesine ili şkin hükümlere tabidir.

Ortaklığı yönetme yetkisi bulunmayan bir orta-
ğın, ortaklığın işlerini görmesi veya bu yetkiye sahip
ortağın yetkisini aşmas ı hllerinde, vekaletsiz i şgör-

meye ili ş kin hükümler uygulanı r.

Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap ver-
mek ve kazanç paylar ını ortaklara ödemekle yüküm-
lüdürler. Hesap döneminin uzat ılmas ına ilişkin an-
laşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortakl ığı yönete-
nin ortaklardan birisi olmamas ı durumunda da ayn ı
kural uygulan ır.

2. Ortakl ık işlerini inceleme

MADDE 631- Yönetim yetkisi olmasa bile, her
ortağın, ortaklığın iş leyişi hakkında bilgi alma, def-
ter ve kay ıtlar ını inceleme, bunlardan örnek alma ve
mali durumu hakkında özet ç ıkarma hakkı vard ır.

Aksine sözle şmeler kesin olarak hükümsüzdür.
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Vİİ!. Ortaklar aras ındaki ve
ortakl ık yap ısındaki değişiklikler

1. Yeni ortak alımı ve alt katılım
MADDE 632- Ortakl ığa, yeni bir ortak al ı nmas ı ,

bütün ortakların rızas ı na bağl ıd ı r.
Ortaklardan biri tek tarafl ı olarak bir üçüncü ki şi-

yi ortakl ıktaki pay ına ortak eder veya payı n ı ona dev-
rederse, bu üçüncü ki ş i ortak s ıfatını kazanamaz.

2. Ortakl ıktan çıkma ve çıkarılma
a. Genel olarak
MADDE 633- Bir ortağın fesih bildiriminde bu-

lunmas ı , kıs ıtlanmas ı , iflas ı , tasfiyedeki pay ının cebri
icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi halinde,
sözle şmede ortakl ığın diğer ortakiarla devam ede-
ceğine ili şkin bir hüküm varsa, bu durumlardan biri
gerçekleş tiğinde, o ortak veya temsilcisi ya da ölen
ortağın mirasç ıs ı ortakl ıktan ç ıkabilir veya diğer or-
taklar tarafindan yaz ı l ı olarak yap ılacak bir bildirimle
ortakl ıktan ç ıkarı labilir.

b. Ortakl ık payının tasfiyesi
MADDE 634- Bir ortağın ortakl ıktan ç ıkma-

s ı veya ç ıkarılmas ı durumunda payı , diğer ortaklara
payları oranında kendiliğinden geçer.
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Diğer ortaklar, ortakl ıktan ç ıkan veya ç ıkarılan
ortağa, kullan ımını ortaklığa b ıraktığı eşyayı geri ver-
mekle yükümlü oldukları gibi, kendisini ortakl ığın
muaccel borçiar ından doğan müteselsil sorumlu-
luktan kurtararak, ortak s ıfatın ın sona erdiği tarihte
ortakl ık tasfiye edilmi ş olsayd ı ödenmesi gereken
tasfiye pay ın ı ödemekle yükümlüdürler. Ortakl ığın
henüz muaccel olmayan borçlar ı için diğer ortaklar,
ç ıkan veya ç ıkarı lan ortağı borçtan kurtarmak yerine,
kendisine bir güvence verebilirler.

Ç ıkan veya ç ıkarılan ortağın tasfiye payı , ortakl ık
s ıfatın ın sona erdiği tarih itibar ıyla, mali i şlerde uz-
man bir ki ş iye hesaplatt ırı l ır. Taraflar ı n uzman ki ş i
üzerinde anla ş amamaları durumunda bu kişi, hakim
tarafindan atan ır.

c. Malvarlığının yetersizliği

MADDE 635- Ortakl ık s ıfatın ın sona erdiği ta-
rihte, ortakl ığın malvarl ığı , borçların ı karşılamaya
yetmezse, ç ıkan veya ç ıkarılan ortak, pay ına düşen
borç tutar ın ı , zarara katılmaya ili şkin düzenlemeler
çerçevesinde di ğer ortaklara ödemekle yükümlüdür.

d. Tamamlanmamış işler

MADDE 636- Ç ıkan veya ç ıkarılan ortak, ortak
olduğu dönemde henüz sonuçlanmam ış işlerden do-
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ğan kara veya zarara kat ı l ı r.
Ortakl ık s ıfatı sona eren ki ş i, o hesap yı i ı sonu iti-

barıyla, tamamlanm ış olan işler sebebiyle varsa ortak-
l ıktan kendisine düşecek kar pay ı n ı ; devam eden i ş ler
hakkında da gerekli bilgiyi isteyebilir.

C. Ortakların üçüncü ki şilerle ilişkisi
I. Temsil

MADDE 637- Kendi ad ı na ve ortakl ık hesab ına
bir üçüncü ki şi ile işlemde bulunan ortak, bu ki ş iye
karşı bizzat kendisi alacakl ı ve borçlu olur.

Ortaklardan biri, ortakl ık veya bütün ortaklar ad ı-
na bir üçüncü ki şi ile işlem yaparsa, diğer ortaklar
ancak temsile ili şkin hükümler uyar ınca, bu ki ş inin
alacakl ı s ı veya borçlusu olurlar.

Kendisine yönetim görevi verilen orta ğın, ortak-
lığı veya bütün ortakları üçüncü ki şilere kar şı temsil
etme yetkisi var say ı l ır. Ancak, temsil yetkisine sahip
yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf i ş lemlerine
iliş kin yetkinin, bütün ortakiar ın oybirliğiyle verilmiş
olmas ı ve yetki belgesinde bu hususun aç ı kça belirtil-
miş olmas ı şartt ı r.

II. Temsilin sonuçları
MADDE 638- Ortakl ık için edinilen veya ortak-
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lığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar, ortak-
l ık sözleşmesi çerçevesinde elbirli ği halinde bütün
ortaldara ait olur.

Ortakl ık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulun-
mad ıkça, bir ortağın alacakl ıları , haklar ın ı ancak o or-
tağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler.

Ortaklar, birlikte veya bir temsilci arac ı l ığı ile, bir
üçüncü kiş iye karşı , ortakl ık ilişkisi çerçevesinde üst-
lendikleriborçlardan, aksi kararlaştırılmam ışsa müte-
selsilen sorumlu olurlar.

D. Ortaklığın sona ermesi
I. Sona erme sebepleri
1. Genel olarak
MADDE 639- Ortakl ık, aş ağıdaki durumlarda

sona erer:
1. Ortakl ık sözleşmesinde öngörülen amac ın ger-

çekleş mesi veya gerçekle şmesinin imkans ı z duruma
gelmesiyle.

2. Sözleşmede ortakl ığın mirasç ılarla sürdürül-
mesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan biri-
nin ölmesiyle.

3. Sözle şmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin
bir hüküm yoksa, bir ortağın kıs ıtlanmas ı, iflas ı veya
tasfiyedeki pay ının cebri icra yoluyla paraya çevrilme-
siyle.

IFUYÀ
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4. Bütün ortaklar ın oybirliğiyle karar vermesiyle.

5. Ortakl ık için kararlaştırılmış olan sürenin bit-
mesiyle.

6. Ortakl ık sözle şmesinde feshi bildirme hakk ı
sakl ı tutulmuş veya ortakl ık belirsiz bir süre için ya
da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmu şsa, bir
ortağın fesih bildiriminde bulunmas ıyla.

7. Hakl ı sebeplerin bulunmas ı Miinde, her za-
man başkaca koşul aranmaks ız ın, fesih istemi üzerine
mahkeme kararıyla.

2. Belirsiz süreli ortakl ık
MADDE 640- Ortakl ık, belirsiz süre için veya

ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere ku-
rulmuşsa, ortaklardan her biri, altı ay önceden fesih
bildiriminde bulunabilir.

Fesih bildirimi, dürüstlük kurallarına aykırı olarak
ve özellikle uygun olmayan bir zamanda yap ılamaz.
Fesih bildirimi, ancak hesap yı lı sonunda hüküm ifa-
de eder.

Sözleşmede öngörülmü ş olan sürenin bitiminden
sonra ortakl ık, ortaklar ın örtülü iradesiyle sürdürü-
lürse, belirsiz süreli ortakl ığa dönüşür.
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İİ. Sona ermenin ortaklığın yönetimine
etkisi

MADDE 641- Ortakl ık, fesih bildiriminden baş-
ka bir yolla sona ererse, bir ortağın ortakl ık işlerini
yönetme konusundaki yetkisi, sona ermeyi öğrendiği
veya durumun gerektirdi ği özeni gösterseydi ö ğrene-
bileceği zamana kadar, kendisi hakk ında devam eder.

Ortakl ık, ortaklardan birinin ölümüyle sona erer-
se, ölen ortağın mirasç ıs ı , durumu hemen diğer or-
taklara bildirmekle yükümlüdür. Mirasç ı , gerekli
önlemler al ın ıncaya kadar, ölen ortağın daha önce yü-
rütmekte olduğu iş lere, dürüstlük kurallar ı çerçeve-
sinde devam eder. Diğer ortaklar da, geçici olarak, or-
takl ık işlerini ayn ı şekilde yürütmeye devam ederler.

İİ!. Tasfiye
1. Katılım payı için yap ılacak işlem

MADDE 642- Katı l ım pay ı olarak bir şeyin mül-
kiyetini koyan ortak, ortaklığın sona ermesi üzerine
yap ılacak tasfiye sonucunda, o şeyi olduğu gibi geri
alamaz; ancak koyduğu kat ı l ım payına ne değer bi-
çilmiş se, o değeri isteyebilir.

Bu değer belirlenmemi şse, geri alma, o şeyin katı-
l ım payı olarak konduğu zamandaki değeri üzerinden
yap ı l ır.
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2. Kazanç ve zarar ın paylaşım ı
MADDE 643- Ortakl ığın borçlar ı ödendikten ve

ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile
ortakl ık için yaptığı giderler ve koymu ş olduğu kat ı-
l ım payı geri verildikten sonra bir şey artarsa, bu ka-
zanç, ortaklar aras ında paylaşı l ır.

Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendik-
ten sonra kalan varl ığı , ortaklar ın koyduklar ı katı l ı m
paylarının geri verilmesine yetmezse, zarar ortaklar
aras ı nda paylaşı l ı r.

3. Tasfiye usulü
MADDE 644- Ortakl ığı n sona ermesi h1inde

tasfiye, yönetici olmayan ortaklar da dhi1 olmak üze-
re, bütün ortaklar ın elbirliğiyle yap ı l ır. Ancak, ortak-
l ık sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafindan kendi
ad ı na ve ortakl ı k hesab ı na belirli baz ı i ş lemlerin ya-
p ı lmas ı öngörülmü şse, bu ortak, ortaklığın sona er-
mesinden sonra da o i şlemleri tek başına yapmak ve
diğerlerine hesap vermekle yükümlüdür.

Ortaklar, tasfiye i ş lerini yürütmek üzere tasfi-
ye görevlisi atayabilirler. Bu konuda anlaşamamala-
rı halinde, ortaklardan her biri, tasfıye görevlisinin
hakim tarafindan atanmas ı isteminde bulunabilir.
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Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözle ş mede
buna ili şkin bir hüküm veya ortaklarca oybirli ğiyle
verilmi ş bir karar yoksa tasfiyenin gerektirdi ği emek
ile ortakl ık malvarlığın ı n geliri göz önünde tutularak
hakim tarafindan belirlenir ve ortakl ık malvarlığın-
dan, buna imk5n bulunamazsa, ortaklardan mütesel-
silen karşılanı r.

Tasfiye usulüne veya tasfiye sonucunda her bir or-
tağa dağı t ılacak paya ili şkin olarak doğabilecek uyu ş -
mazl ıklar, ilgililerin istemi üzerine hakim tarafindan
çözüme bağlan ı r.

1V Üçüncü ki şilere karşı sorumluluk

MADDE 645- Ortakl ığın sona ermesi, üçüncü
ki şilere karşı olan yükümlülükleri değiştirmez.

Türk Medeni Kanunu ile ili şkisi

MADDE 646- Bu Kanun, 22/11/2001 tarihli ve
4721 sayı l ı Türk Medeni Kanununun Be ş inci Kitab ı
olup, onun tamamlay ıc ı s ıd ı r.

Yürürlükten kaldırılan Kanun

MADDE 647- 22/4/1926 tarihli ve 818 say ı l ı
Borçlar Kanunu yürürlükten kald ırılmıştır.
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Yürürlük

MADDE 648- Bu Kanun 1 Temmuz 2012 tari-
hinde yürürlü ğe girer.

Yürütme
MADDE 649- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar

Kurulu yürütür.
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KANUNUNUN
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UYGULAMA ŞEKLI

HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 6101, Kabul Tarihi: 12/1/2011.
RG: 4 Şubat 2011 - 27836.



BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

A. Geçmişe etkili olmama kural ı
MADDE 1 - (1) Türk Borçlar Kanununun yü-

rürlüğe girdiği tarihten önceki fil ve i ş lemlere, bun-
ların hukuken bağlayıc ı olup olmad ıklar ına ve sonuç-
lar ına, bu fil ve işlemler hangi kanun yürürlükte iken
gerçekle ş mişse, kural olarak o kanun hükümleri uy-
gulan ı r. Ancak, Türk Borçlar Kanununun yürürlü ğe
girmesinden sonra bu fil ve işlemlere ili ş kin olarak
gerçekleşecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, Türk
Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

B. Geçmişe etkili olma
I. Kamu düzeni ve genel ahlak
MADDE 2— (1) Türk Borçlar Kanununun kamu

düzenine ve genel ahlka ili şkin kurallar ı , gerçekle ş -
tikleri tarihe bakı lmaks ı z ın, bütün fil ve i ş lemlere
uygulanı r.

Il. içeriği kanunla belirlenen i şlem ve
ilişkiler

MADDE 3 - (1) Türk Borçlar Kanunu hüküm-
leri, yürürlüğe girdiği tarihten baş layarak, daha önce
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gerçekle şmi ş olsalar bile, içerikleri tarafların iradeleri
gözetilmeksizin do ğrudan doğruya kanunla belirlen-
mi ş işlem ve ilişkilere uygulan ı r.

111. Kazanılmamış haklar
MADDE 4 - (1) Türk Borçlar Kanununun yü-

rürlüğe girmesinden önce gerçekle şmiş olup da,
Türk Borçlar Kanununun yürürlü ğe girdiği s ırada
henüz herhangi bir hak doğurmamış fil ve iş lemlere,
Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulan ı r.

C. Süreler
I. Hak dü şürücü süreler ve

zamanaşımı süreleri
MADDE 5 - (1) Türk Borçlar Kanununun yü-

rürlüğe girmesinden önce i şlemeye başlamış bulunan
hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri, eski
kanun hükümlerine tabi olmaya devam eder. Ancak,
bu sürelerin henüz dolmam ış kısm ı , Türk Borçlar
Kanununda öngörülen süreden uzun ise, yürürlü-
ğünden başlayarak Türk Borçlar Kanununda öngö-
rülen sürenin geçmesiyle, hak dü şürücü süre veya
zamanaşım ı süresi dolmuş olur.

(2) Türk Borçlar Kanunu ile hak düşürücü süre
veya özel bir zamana şım ı süresi ilk defa öngörül-
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müş olup da başlangıç tarihi itibar ıyla bu süre dol-
muşsa, hak sahipleri Türk Borçlar

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak
bir yı llık ek süreden yararlanırlar. Ancak, bu ek süre,
Türk Borçlar Kanununda öngörülen süreden daha
uzun olamaz.

II. Diğer süreler
MADDE 6 - (1) Bu Kanunun 5 inci maddesi,

uygun dü ştüğü ölçüde, Türk Borçlar Kanununda
öngörülen diğer süreler hakkında da uygulan ır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

A. Görülmekte olan davalara
ilişkin uygulama

MADDE 7— (1) Türk Borçlar Kanununun kamu
düzenine ve genel ahlka ili şkin kurallar ı ile geçici
ödemelere ilişkin 76 nc ı , faize ilişkin 88 inci, temer-
rüt faizine ili şkin 120 nci ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin
138 inci maddesi, görülmekte olan davalarda da uy-
gulanır.
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B. Yollamalar
MADDE 8 - (1) Diğer mevzuatta, bu Kanun

veya Türk Borçlar Kanunuyla yürürlükten kald ırıl-
mış ya da değiştirilmi ş bulunan kanunlar ın madde-
lerine yap ılan yollamalar, o maddeleri karşılayan yeni
hükümlere yap ılmış sayı l ır. Bununla birlikte, bu Ka-
nunun 1 inci maddesinin hükümleri sakl ıd ı r.

C. Genel nitelikli hükümler
MADDE 9 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunma-

yan hallerde, 3/12/2001 tarihli ve 4722 sayı l ı Türk
Medeni Kanununun Yürürlü ğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun hükümleri, uygun dü ş tüğü ölçüde
uygulan ı r.

Yürürlükten kaldırılan kanun
MADDE 10 - (1) 18/5/1955 tarihli ve 6570 sayı l ı

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten
kald ırılmıştır.

GEÇ İCİ MADDE 1 - (1) Bu Kanunla yürür-
lükten kald ırılan 6570 sayıl ı Kanunun 12 nci madde-
sinin üçüncü fikras ı uyarınca aç ılmış ve henüz karara
bağlanmam ış olan davalar ın, sulh hukuk mahkeme-
lerinde; bunlardan temyiz a ş amas ında bulunanlar ın
ise, Yargıtayın ilgili dairesinde, ayr ıca bir iş lem yap ı l-
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masina ve karar verilmesine gerek olmaks ız ın görül-
melerine devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanunun 1 inci
maddesinin son cümlesi hükmü bir defaya mahsus
olmak üzere, bu Kanunun yürürlü ğe girmesinden
önce Türk Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin
birinci fikras ın ın son cümlesinde öngörülen kira
sözleşmelerinden on yı llık uzama süresi dolmamış
olmakla birlikte geri kalan süre be ş yıldan daha kısa
olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
beş yıl; on yı ll ık mama süresi dolmu ş olanlar hakkın-
da da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki y ıl sonra
uygulanı r.

Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Kanun 1/7/2012 tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Kanun hükümlerini Ba-

kanlar Kurulu yürütür.
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